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'Enfin, la conscience est essentiellement libre; 

elle est la liberté même: 

mais elle ne peut traverser la matière 

sans se poser sur elle, 

sans s'adapter à elle ' 

Henri Bergson, L'évolution créatrice, p270 
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VOORWOORD 

Een 'voorwoord' van een boek is meestal een 'nawoord'. De aankondiging van wat er komen 

gaat wordt als laatste geschreven, als de auteur weet waar zijn verhaal of onderzoek hem heeft 

gebracht. En een dankwoord wordt geschreven als je weet aan wie je iets te danken hebt. 

Dit boek gaat over 'gebruiksmogelijkheden' van een filosofische vakterm: incommensurabi-

liteit. Van Dale omschrijft de betekenis daarvan ondermeer met 'geen gemene maat hebbende' -

daaraan is de titel van mijn boek ontleend. Het woord komt oorspronkelijk uit de wiskunde, 

waar het gebruikt wordt voor de onderlinge onmeetbaarheid van de zijde en de diagonaal van 

een vierkant. In de (wetenschaps)filosofie (Kuhn, Feyerabend) wordt met de term sinds de 

jaren zestig o.m. geduid op het ontbreken van relevante gemeenschappelijke maatstaven en 

concepten bij het onderling vergelijken van theorieën. Deze stelling heeft felle discussies 

losgemaakt. Tegenstanders houden haar voor inconsistent, of menen dat zij de deur opent naar 

irrationaliteit en relativisme. Door andere filosofen lijkt zij als een vanzelfsprekendheid te 

worden binnengehaald. 

In dit boek wordt onderzocht wat er nu precies bejubeld of verguisd wordt wanneer men over 

incommensurabiliteit schrijft. Ofschoon in feite een vraag naar de betekenis van een filosofische 

term, raakt het onderzoek aan enkele eeuwenoude vragen, zoals die naar de invloed van 

concepten op kennis, en de vraag naar de relatie tussen lichaam en geest. Ook wordt incommen

surabiliteit in dit boek in verband gebracht met het onderzoek naar 'paranormale' verschijn

selen. 

Een dissertatie is (bedoeld als) een specialistisch geschrift. Men hoeft echter geen 'specialist' te 

zijn om te maken te krijgen met de 'meervoudigheid van maatstaven' waaraan we incommensu

rabiliteit danken. Dat is geen 'probleem' in de gewone zin (dat we gaan 'oplossen'), maar het 

spanningsveld waarbinnen ons leven zich grotendeels afspeelt. Het denken over- en het 

scherpen van mijn opmerkzaamheid ten aanzien van dit 'probleem' betekende voor mij dat ik 

echt iets kon leren en ik ben dankbaar dat mij daartoe de gelegenheid werd geboden. 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn ouders en naar Patrizia, voor hun steun en hun geduldig 

luisteren naar mijn verhalen over een boek dat 'bijna af' was. En naar mijn promotor, prof. dr. 

Otto Duintjer, die mij steeds heeft geïnspireerd en mij ook met kritische notities 'bij de les' heeft 

gehouden. 

Een moeilijk trefwoord, een tekst met veel voetnoten - ik hoop dat de lezer daardoorheen iets 

bemerkt van het genoegen waarmee ik aan dit boek heb gewerkt. 
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INLEIDING 

§ 0.1. Lexicale omschrijving van 'incommensurabel' 
Wie over de betekenis van een 'moeilijk woord' schrijft, kan verwachten dat enkele lezers dat 

woord eerst in een woordenboek opzoeken. De meeste lexica geven bij het woord 

'incommensurabel' een betekenis die samenhangt met die van de Latijnse delen, waaruit het 

woord is opgebouwd: in: niet; cum: mede, samen; mensura: meting, maatstaf, uitkomst van het 

meten; -abel; 'geschikt voor', 'vatbaar voor' (vgl. '-baar'). In Van Dale vindt men: '(bn.) [Fr. 

incommensurable], onderling onmeetbaar, geen gemene maat hebbend.' ' Een verwante vorm 

komt voor in o.m. het Engels2, Frans3, Duits4 en Italiaans5, waarbij de door lexica vermelde 

betekenis steeds duidelijk op de Latijnse elementen is geënt. 

Met de omschrijving uit Van Dale hebben we nog geen voorbeeldzinnen6 en weten we nog niets 

van de gebruiksomgeving van het woord en eventuele speciale toepassingen, laat staan van 

eventuele veranderingen daarvan in de loop van de tijd. Om de betekenis van 'incommen

surabel' (vanaf hier zonder aanhalingstekens) voorlopig toe te lichten hier enkele opmerkingen 

naar aanleiding van de omschrijvingen uit Van Dale. 

De kern van het woord is het Latijnse mensura. Dit wordt vertaald met (i) 'meting', (ii) 'maat

staf' en (iii) 'afmeting', 'grootte' of 'omvang'.7 In de samenstelling incommensurabel gaat het 

echter niet om (iii). Als er bij het meten van twee zaken verschillende afmetingen zijn gevonden 

houdt dit nog niet in dat deze zaken onderling onmeetbaar zijn: 'geen gemene maat' heeft geen 

betrekking op schoenmaat 36 en 42. Zaken van verschillende afmetingen zijn pas incommen

surabel als de verhouding tussen hun afmetingen niet met dezelfde, gemeenschappelijke 

maatstaf kan worden uitgedrukt.8 In de omschrijving 'geen gemene maat hebbende' dient de 

1 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse Taal (twaalfde druk, 1992) pl250. 
2 'Incommensurable' : 'having no common measure'. (Thomas Mautner: A Dictionary ojPhilosophy Oxford 
1996 [Blackwell Reference] p206). Zie omtrent een mogelijk afwijkend gebruik in het Engels §3.2. Het Engels 
kent ook de verwante vorm ' incommensurate' : onevenredig (Euroglot Compact 2.0.4); terwijl de vorm 
'commensurable' in het Engels tevens een aanduiding is voor getallen die een gemeenschappelijke deler hebben. 
{Longman-Penguin English Dictionary, 1986 pl80). 
3 ' Incommensurable' : ' qui n' a pas de commune mesure avec un autre terme'. (André Lalande: Vocabulaire 
technique et critique de la philosophie Paris 1956 [Société Française de Philosophie - Presses Universitaires de 
France] p485). Zie omtrent een mogelijk afwijkend gebruik in het Frans §3.1. 
4 'Inkommensurabel' : 'mangels eines gemeinsamen Meßstabs nicht vergleichbar'. (Heinrich Schmidt: 
Philosophisches Wörterbuch Stuttgart 1991 [Alfred Kröner Verlag] p335). 
5 ' Incommensurabile' : ' due grandezze omogenee che non hanno una misura commune'. (Enciclopedia filosofica 
Venezia, 1957 [Institute per la Collaborazione Culturale] pl314). 
6 Ter vergelijking: een Frans lexicon geeft als voorbeeldzinnen: ' de diagonaal van het vierkant is 
incommensurabel met de zijde; de materiële belangen zijn incommensurabel met de morele plichten, etc.' (André 
Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie p485). Zie voor uitgebreidere voorbeelden §0.2 en 
H.2. 
7 Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek (twaalfde druk) p560. De Nederlandse vorm ' mensuur' wordt slechts 
in een specifieke context gebruikt voor de afmetingen van orgelpijpen of de lengte van het klinkend gedeelte van 
snaren van muziekinstrumenten (de afstand tussen brug en kam). 
8 Wanneer er gesproken wordt van incommensurabiliteit is dus die ' onderlinge onmeetbaarheid' bedoeld die te 
maken heeft met het ' zonder gemene maatstaf zijn' : de tweede omschrijving uit Van Dale geeft de reden van de 
eerste. Bedoeld is niet een onderlinge onmeetbaarheid om andere redenen (geen tijd, ruimte, geld of technische 
mogelijkheden om beide zaken te meten). Met een ' centimeter' (het meetlint van de kleermaker) kan men wel de 
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term 'maat' dus gelezen te worden als 'maatstaf'.9 

Dit laatste woord kent in het Nederlands en aanverwante talen een letterlijk en een figuurlijk 

gebruik. Een maatstaf is letterlijk een 'meetlat', een houtje waarlangs gemeten wordt of 

waarmee een afstand wordt afgepast. Maar het woord kan ook gebruikt worden voor een 

aangenomen meeteenheid bij andere grootheden dan lengte, en in ruimere zin volgens Van Dale 

ook voor 'datgene waarmee men iets vergelijkt of beoordeelt' ('criterium', 'standaard' of 

'norm').10 'Maatstaf' wordt bovendien gebruikt voor een heel scala van niet-kwantificeerbare 

regels, waarden en als norm fungerende gezichtspunten, concepten, voorbeelden, praktijken, 

procedures, die met van alles (zaken, personen, vertogen, theorieën, beweringen etc.) kunnen 

zijn verbonden. In het dagelijks taalgebruik is men wellicht niet gewend een concept een 

maatstaf te noemen. Maar concepten normeren de wijze waarop iets benoemd en in de 

waarneming opgevat en begrepen dient te worden.11 

Al deze mogelijke verschillende betekenissen van de term maatstaf of mensura kunnen 

doorklinken in de samenstelling incommensurabel. Er kan dus onderscheid gemaakt worden 

tussen een letterlijk 'niet-onderling-meetbaar-zijn' en een situatie van een meer figuurlijk of 

kwalitatief bedoeld 'niet-onderling-beoordeelbaar-zijn' of'niet-onderling-begrijpelijk-zijn'. De 

bestaande filosofische controversen over incommensurabiliteit gaan dikwijls over maatstaven in 

de zin van concepten. 'Geen gemene maat' kan staan voor 'geen gemeenschappelijk(e) 

concept(en)' of 'geen gemeenschappelijke taal'.12 

In dit boek zullen de termen 'maatstaf' en 'mensura' in een brede betekenis gebruikt worden.13 

Voor zover er inperkingen optreden, volgen deze de filosofische controverses rond incommen

surabiliteit; de literatuur daarover legt een accent op de vraag, welke consequenties incommen

surabiliteit heeft voor onze cognitieve activiteiten (denken, beweren, waarnemen).14 

Tot zover enkele opmerkingen over het gebruik van de term mensura. Ook de andere woorden 

in de lexicale omschrijving zijn niet ondubbelzinnig. Ter voorlopige verduidelijking het 

volgende. 

In de omschrijving 'onderling onmeetbaar' heeft 'onderling' betrekking op twee zaken die niet-

samen-meetbaar of beoordeelbaar zijn, en niet op situaties waarin men de rol van het gemetene 

en de maatstaf tracht om te keren ('de lengte van de meter is de helft van die van de tafel'). Bij 

incommensurabiliteit kan de ene zaak, bewering etc. niet worden gemeten, beoordeeld of 

begrepen met een maatstaf waarmee de andere zaak, bewering etc. intrinsiek verbonden is, en 

vice versa. De term 'onderling' duidt op deze 'wederkerigheid': als een van beide zaken of 

beweringen verbonden is met een maatstaf die zich ook zou lenen voor de andere zaak of 

lengte van een kamer meten, maar niet de afstand van de aarde tot de zon. Niettemin zijn beide afstanden 
commensurabel, omdat de maatstaven in elkaar kunnen worden omgezet. Zie §3.1. 
9 In deze zin dient dus ook de titel van dit boek te worden verstaan. 
10 Het dikwijls gemaakte onderscheid tussen 'waarden' (bijv. rechtvaardigheid of schoonheid) en 'normen' (als 
expliciteerbare criteria voor de mate waarin aan deze waarden wordt voldaan) speelt in deze omschrijving van 
'maatstaf geen rol. 
11 Vgl. Wittgenstein Philosophische Untersuchungen //XI pl93. 
12 Zie §0.33. 
13 Zie §0.35; Als verzamelnaam voor hetgeen naar deze mensurae beoordeeld wordt gebruik ik voor de diversiteit 
aan beweringen, vertogen, theorieën, gedragingen etc. in mijn tekst ook het kortere 'zaak'. 
14 Zie §0.3. 
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bewering (terwijl dit andersom niet zo zou zijn), dan is er wel een gezamenlijke mensura en is 

er geen sprake van incommensurabiliteit. 

Spreken over 'geen gemene maat' impliceert niet dat élke gemeenschappelijke maatstaf voor 

deze zaken in elke mogelijke situatie zou ontbreken. De term incommensurabiliteit wordt 

meestal toegepast op situaties waarin specifieke maatstaven in het geding zijn, en waarbij sprake 

is van een gemeenschappelijke context. In die context worden beide zaken op zo'n wijze samen 

beschouwd dat hun eventuele (in)commensurabiliteit aan het licht kan treden en bovendien 

relevant is. 

Het woordenboek spreekt over 'geen gemene maat hebbend' en niet over 'geen gemene maat 

zijnde'. Dit impliceert dat incommensurabiliteit gebruikt wordt om een relatie aan te geven 

tussen gemeten, beoordeelde of geconceptualiseerde zaken, en dus niet wordt gebruikt voor de 

relatie tussen de maatstaven zelf. We zullen zien dat dit onderscheid in de filosofische literatuur 

echter niet altijd wordt gemaakt.15 Los van deze kwestie kan gesteld worden dat 

incommensurabiliteit nooit een relatie zal beschrijven tussen een te meten zaak enerzijds (die een 

maatstaf 'heeft' of ermee 'verbonden is') en iets anders, dat zelf een maatstaf is. Want in dat 

geval is er slechts sprake van één enkele meting of beoordeling (het vergelijken van iets met een 

maatstaf). Er is bij incommensurabiliteit echter sprake van een 'dubbele' situatie: er zijn twee te 

meten zaken, beide verbonden met een eigen mensura.16 

Het bovenstaande leidt tot de volgende omschrijving. Twee zaken, theorieën, beweringen, 

vertogen etc. zijn incommensurabel als een specifieke maatstaf (concept, regel, meeteenheid 

etc.) die verbonden is met de eerste zaak etc. niet toepasbaar blijkt te zijn voor het meten, 

begrijpen of beoordelen van de tweede, terwijl andersom een andere welbepaalde maatstaf 

(concept etc.) behorend bij de tweede zaak etc, weer niet bruikbaar blijkt te zijn voor het 

meten, begrijpen of beoordelen van de eerste. 

Zo'n omschrijving is nog meer dan het woord incommensurabiliteit zelf een hele mond vol. 

Daarom zal in dit boek ook vaak gebruik gemaakt worden van ietwat afkortende omschrijvingen 

als 'niet samen meetbaar', 'niet met dezelfde maatstaf beoordeelbaar', 'niet in eikaars termen te 

begrijpen' of van de omschrijvingen uit Van Dale. Daarbij dient dus echter steeds bedacht te 

15 Zo vat Kuhn het concept 'paradigma' (zie §1.1) weliswaar op als iets dat functioneert als een maatstaf (SSR 
plO, 11, 23, 103) maar hij spreekt toch van 'incommensurabele paradigma's' (SSR pl50, 156). Complexen van 
samenhangende maatstaven worden vaak aangeduid als 'kader' of 'taalspel' of 'praxis' : Feyerabend spreekt van 
incommensurabele kaders (AMI p274) en Lyotard van incommensurabiliteit tussen taalspelen (Jean-François 
Lyotard: La condition postmoderne - Rapport sur le savoir Paris 1979 [Les editions de minuit] p42, p76). Een 
dergelijke wijze van uitdrukken zou overeenkomen met een zin als 'vierkante centimeters en graden Celsius zijn 
incommensurabel'. Het lijkt mij beter in dat geval te spreken van de 'incommensurabiliteit van oppervlakte en 
temperatuur'. En van de mensurae zou ik eerder geneigd zijn te zeggen dat zij verschillen of onherleidbaar zijn, dan 
dat zij incommensurabel zijn. 
Het onderscheid tussen de 'onderhorigen' van een maatstaf en die maatstaf zelf is met name problematisch: 
( 1) als de 'onderhorigen' op hun beurt als regulerend voorbeeld fungeren. Het zijn dan 'onderhorigen' ten aanzien 
van bepaalde maatstaven, maar ze zijn zelf weer maatstaf voor iets anders. Dit is met name het geval bij de 
paradigma's uit de theorie van Kuhn (zie §1.1). 
(2) als een debat niet alleen gaat over maatstaven, maar bovendien over 'meta-maatstaven' om het belang van 
verschillende maatstaven te ordenen. In de bundel Incommensurability, lncomparability and Practical Reason 
spreken de meeste auteurs van 'incommensurable values', waarmee dan gedoeld wordt op 'values that cannot be 
got on any scale'. (James Griffin: 'Incommensurability: what's the problem', in: Ruth Chang (ed.) 
Incommensurability, lncomparability and Practical Reason Cambridge 1997 [Harvard U P ] p35). 
16 Zie §3.1. 
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worden dat het (a) om 'meten', 'begrijpen' of 'beoordelen' in zeer ruime zin kan gaan, (b) dat 

de betreffende maatstaven ook concepten kunnen zijn en (c) dat de ontbrekende 'gezamenlijke 

maatstaf' er een kan zijn temidden van andere, wel gemeenschappelijke maatstaven.17 

§ 0.2. Gebruiksomgeving van 'incommensurabel' 

De gebruiksomgevingen van incommensurabel liggen met name in de wiskunde (geometrie en 

getallentheorie)18, de chemie en de (wetenschaps)filosofie. Historisch gezien is de wiskundige 

toepassing de oudste, hoewel bij de 'ontdekkers' van incommensurabiliteit (Pythagoras en/of 

zijn volgelingen, zie hieronder) de wiskunde in feite alle andere wetenschappen, de muziek-

kunst en de religie kon doordringen.19 

In de geometrie worden twee lijnstukken ab en cd incommensurabel genoemd, 'wanneer er 

geen lijnstuk e/bestaat, zo dat de lengte van ab en van cd elk een geheel aantal malen de lengte 

van ef is. Er bestaat in dat geval dus geen eenheid in termen waarin de beide lengten kunnen 

worden uitgedrukt. De zijden van een vierkant en de diagonaal zijn bijvoorbeeld incommen

surabel, ook al lijken ze oppervlakkig beschouwd van dezelfde soort te zijn.'20 

Het gebruik van de term incommensurabel in de getallentheorie is historisch en inhoudelijk met 

het gebruik in de geometrie verbonden21, terwijl het gebruik van het woord in de chemie min of 

meer op zichzelf lijkt te staan.22 Op een aantal gebieden waar de lexicale betekenis toepasbaar 

lijkt, zoals de ethiek of de axiologie, wordt de term bij mijn weten niet dikwijls gebruikt.23 In de 

ethiek zou de term bruikbaar zijn, niet alleen voor problemen bij de onderlinge afweging van 

verschillende opvattingen over 'goed en kwaad', maar ook voor de afweging van het belang 

van ethische normen in vergelijking met andere. 

De term incommensurabiliteit is in de wijsbegeerte met name bekend geworden door het werk 

van Thomas S. Kuhn (1922-1996) en Paul K. Feyerabend ( 1924-1994),24 Sindsdien is er ook 

17 De omschrijving uit het Vocabulaire technique et critique de la philosophie (' wat geen enkele maat [mesure] 
gemeen heeft met een andere term') is te generaliserend. (p485). 
18 Een equivalent van 'incommensurabel' in de wiskunde is 'irrationeel' (en in het Nederlands ook 'irrationaal' (C. 
H. van Os: Getal en kosmos Amsterdam 1947 [Meulenhoff] p271). Zie omtrent de verwarring tussen 'irrationaal' 
(slechts bij benadering berekenbaar) en ' irrationeel' (onredelijk) §2.1. 
19 Jamie James: The Music of the Spheres: Music, Science and the Natural Order of the Universe New York 1993 
[Grove Press]. 
2 0 Gerard de Vries: De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie Groningen 1995 
[Wolters Noordhoff] pl06. Dit wordt nader besproken in §0.3 en §2.1. 
21 De terni wordt gebruikt als benaming voor de relatie tussen rationale en irrationale getallen (Heinrich Schmidt: 
Philosophisches Wörterbuch p335); 'Incommensurabele kwantiteiten zijn die waarvan de ratio niet het quotiënt is 
van twee gehele getallen. Bijvoorbeeld: de straal en de omtrek van een cirkel.' (New Encyclopedia Brittannica, 
Fifteenth Edition 1985, Volume 4 p592 la). 
2 2 ' De structuur van vaste stoffen is gebaseerd op een regelmatige herhaling van een bepaald structuur-patroon. In 
vele stoffen treden er echter verstoringen van dit patroon op, die zich eveneens regelmatig herhalen. Indien de 
periodiciteit van het basispatroon past op de periodiciteit van de verstoring, spreekt men van de (commensurabele) 
superstructuur. Er zijn echter ook stoffen, waarbij de periodiciteiten van basisstructuur en verstoring niet op elkaar 
passen; men spreekt dan van incommensurabele of gemoduleerde structuren.' (Rinze Brouwer: 
Incommensurability in Crystal Structures Dissertatie, Rijksuniversiteit Groningen 1978 p6). 
23 Zie ook §2.13. 
24 Kuhn en Feyerabend zijn de term incommensurabiliteit naar verluidt beginjaren zestig gaan gebruiken tijdens 
gesprekken in ' Café Old Europe', Telegraph Avenue, Berkeley. (Dit wordt vermeld door Feyerabend (Der wissen
schaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften Braunschweig 1978 [Vieweg] pl54) en door 
Ian Hacking ( 'Paul Feyerabend, Humanist' Common Knowledge Vol. 3 No. 2 1994 p26).) Beide 
wetenschapsfilosofen brachten het begrip onafhankelijk van elkaar naar voren in publicaties uit 1962: het boek 
The Structure of Scientific Revolutions van Kuhn en het artikel 'Explanation, reduction and empiricism' van 
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over incommensurabiliteit geschreven door o.m. Ian Hacking, Richard Rorty, Richard 

Bernstein, Donald Davidson, Hilary Putnam, Jean-François Lyotard, Charles Taylor en Joseph 

Margolis.25 Daarbij moet opgemerkt worden dat vóór Kuhn en Feyerabend ook andere 

twintigste-eeuwse filosofen, met name Edouard LeRoy26 en Kazimierz Ajdukiewicz27 over de 

betreffende problemen schreven zonder het woord incommensurabel te gebruiken. Bovendien 

is de term incommensurabel ook in andere contexten gebruikt door ondermeer Henri Bergson28, 

Wolfgang Wieland29 en André Mercier30. 

In dit boek ligt het accent op het werk van Kuhn en Feyerabend en dat van hun directe critici. In 

de disputen over incommensurabiliteit is de betekenis van de term nog altijd iets als 'no 

common measure'31, maar de inhoud van de debatten wordt uiteraard sterk bepaald door het 

type maatstaven en het gebied waarop zij betrekking hebben. 

In verschillende publicaties wordt gesproken over ' "de" incommensurabiliteitsthese'. Indien ik 

deze term zelf gebruik bedoel ik met deze stelling dat incommensurabiliteit, zoals omschreven in 

de laatste alinea's van §0.1, voor kan komen en in bepaalde gevallen daadwerkelijk voor

komt.32 

Feyerabend (Oorspronkelijke publicatie in Minnesota Studies in the Philosophy of Science, volume 3, 1962 p28 
e.V.; herdruk in: PP! p44 e.V.). Beiden hebben ook in diverse latere publicaties over incommensurabiliteit 
geschreven. De meest verbreide hiervan is Feyerabends boek Against Method (uitgebracht in verschillende edities, 
zie §1.3.3). In hun latere ontwikkeling lijken de ideeën van Kuhn en Feyerabend soms ver uiteen te lopen (zie 
§1.3.2). Terwijl Feyerabend afstand neemt van zijn oudere opvattingen over incommensurabiliteit, gaat het 
onderzoek van Kuhn zich steeds meer op dit verschijnsel richten. Beide auteurs hebben hun meest recente 
opvattingen door een vroegtijdige dood niet meer kunnen publiceren. Zie voor een korte aanduiding van de 
thema's van hun ongepubliceerde werk §1.2 en §1.3.4. 
2 5 Zie hun in de literatuurlijst vermelde werken. 
2 6 Irena Szumilewicz-Lachman: 'Poincaré versus Le Roy on incommensurability', in: G. Andersson: Rationality 
in Science and Politics Dordrecht 1984 [Reidel]. 
27 Kazimierz Ajdukiewicz: The Scientific World-Perspective and Other Essays 1931-1963 (ed. J. Giedymin) 
Dordrecht 1978 [Reidel]; J. Giedymin: Science and Convention: Essays on Henri Poincaré's Philosophy of 
Science and the Conventionalist Tradition Oxford 1982 [Pergamon Press] pXIV. 
2 8 In L 'Evolution créatrice uit 1907 stelt Henri Bergson in een noot dat hij 'création' niet opvat als een synthese 
van reeds gegeven samenstellende elementen, maar als een 'radicaal contingent' ontwikkelingsproces, en zo is er: 
'incommensurabilité entre ce qui précède et ce qui suit, enfin durée.' (H. Bergson: L'Evolution créatrice (Paris 
1966 [Presses Universitaires de France] p29, vgl. p90). Verder spreekt Bergson in dit boek over de 
incommensurabiliteit tussen 'vrije handelingen' en statische 'conceptuele ideeën' (p48, p201) en van 
incommensurabiliteit tussen instinct en intelligentie (pl67). 
29 Wolfgang Wieland: Die aristotelische Physik. Untersuchungen über die Grundlegung der Naturwissenschaft und 
die sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles Gottingen 1962 [Vandenhoeck & Ruprecht] 
Zie §3.3. 
3 0 De Zwitsere filosoof André Mercier relateert de term 'incommensurabiliteit' aan de begrippen 'metafysica' en 
'het sublieme'. Mercier schrijft: 'Das Sublime setzt einen Gegensatz, eine Art Inkommensurabilität zwischen 
zwei Größenordnungen voraus: der Größenordnung unserer endlichen (...) Außmaße und der Größenordnung eines 
alle Grenzen überschreitenden Ausmaßes, das oft mit dem Wort transzendierend wiedergegeben wird' (André 
Mercier: Metaphysik - eine Wissenschaft sui generis. Theorie und Erfahrung auf dem Gebiet des 
Inkommensurabelen Berlin 1980 [Duncker & Humblot] p28). Hij brengt de ervaring van deze 
incommensurabiliteit 'zwischen unseren beschränkten Sein und dem unermeßlichen Sein' ook in verband met de 
ervaring van 'Weltschmerz' (pp. cit. p30). 
31 Charles Taylor: 'Leading a life', in: Ruth Chang (ed.) Incommensurability, Incomparability and Practical 
Reason pl70; James Williams: Lyotard Cambridge 1998 [Polity Press] p31. 
3 2 Aan een these met die naam kan op allerlei wijzen een invulling worden gegeven (afhankelijk van het type 
maatstaf dat men op het oog heeft); vandaar dat ik er geen voorstander van ben om van één enkele these te 
spreken. In de literatuur over incommensurabiliteit wordt 'de incommensurabiliteitsthese' soms gelijksgesteld met 
voorstellingen van haar mogelijke consequenties, bijv. 'relativistische' consequenties. (Zie bijv.: H. Sankey: The 
Incommensurability Thesis Aldershot 1994 [Avebury] p2 e. v). Kuhn en vooral Feyerabend hebben hun visie op 
incommensurabiliteit in de loop der jaren bijgesteld: ook hun werk geeft geen aanleiding tot het spreken over 'de' 
incommensurabiliteitsthese. 
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§ 0.3 Controversen rond incommensurabiliteit 

De ideeën van Kuhn en Feyerabend hebben een stroom van reacties losgemaakt. Deze reacties 

betreffen in veel gevallen met name hun gebruik van de term incommensurabel en de daaraan 

verbonden consequenties. Er zijn in de wetenschapsfilosofische literatuur sinds 1962 ongeveer 

driehonderd artikelen over gepubliceerd, alsmede enkele boeken.33 Wat betreft de controversen 

die incommensurabiliteit blijkbaar oproept lijkt de geschiedenis zich te herhalen, want er zijn 

aanwijzingen dat de introductie van het concept ook in de oudheid veel stof heeft doen op

waaien. 

§ 0.31 Historische achtergronden 

De New Encyclopedia Brittannica noemt de ontdekking van incommensurabiliteit 'one of the 

most fundamental discoveries of the entire history of science'.34 Waarschijnlijk is het sinds de 

vijfde eeuw v. Chr. bij Griekse geleerden bekend geweest dat het onmogelijk is om bepaalde 

meetkundige relaties met gehele getallen te beschrijven.35 Aristoteles vermeldt de irrationale 

verhouding van zijde en diagonaal van een vierkant in zijn werk wel dertig keer.36 De 

ontdekking hiervan heeft waarschijnlijk plaatsgevonden in kringen van de volgelingen van 

Pythagoras.37 Pythagoras heeft naar verluidt als eerste de getalsverhoudingen becijferd om 

muziekintervallen (kwint, terts, octaaf) in uit te drukken. Dit moet hem op het idee gebracht 

hebben dat 'de principes van de mathematica ook de principes van iedere realiteit zijn'.38 De 

structuur en essentie van alle dingen zou kunnen worden afgeleid uit hun getalsmatige verhou

dingen. Kennis van deze verhoudingen was niet alleen van 'wetenschappelijk' belang, maar 

was ook een middel om de ziel te reinigen en af te stemmen op de harmonie in de kosmos.39 

In dit geestelijk klimaat kwam aan het licht dat zelfs van eenvoudige figuren als het vierkant de 

kwantitatieve relatie tussen de zijde en de diagonaal niet kan worden uitgedrukt als een ratio van 

gehele getallen. Zo is bij een vierkant met een zijde 1 de ratio van de diagonaal en de zijde 

LYz.40 Daarmee werd het idee dat verhoudingen van hele getallen 'de essentie van alles' zijn 

weerlegd, juist in het gebied dat bij uitstek door getalsverhoudingen leek te zijn beheerst.41 

33 Howard Sankey: Rationality, Relativism and Incommensurability, Aldershott 1997 [Ashgate]; Howard 
Sankey: The Incommensurability Thesis Aldershot 1994 [Avebury] ; David Pearce: Roads to Commensurability 
Dordrecht 1987 [Reidel]; Ruth Chang (ed.) Incommensurability, Incomparability and Practical Reason Cambridge 
1997 [Harvard U.P.] 
34New Encyclopedia Brittannica, Fifteenth Edition 1985, Vol. 25 p746 2c; De geschiedenis van het denken over 
incommensurabiliteit in de geometrie wordt gereconstrueerd in Wilbur Richard Knorr The Evolution of The 
Euclidean Elements: A Study of The Theory of Incommensurable Magnitudes and its Significance for Early Greek 
Geometry, Dordrecht 1975 [D. Reidel]. 
3 5 Zie §2.1. 
3 6 David Fowler geeft een lijst van deze vermeldingen in The Mathematics of Plato's Academy Oxford 1987 
[Oxford U.P.] p295. 
3 7 De oudste nog bestaande verhalen over de ontdekking van incommensurabiliteit in de Griekse cultuur stammen 
van Jamblichus, Proclus en Pappus, die meer dan zevenhonderd jaar later leefden, en bovendien tegenstrijdige 
informatie geven (Knorr Op. cit. p20 e.V.). 
3 8 Aristoteles Metaphysica 985b 23 e. v; vertaling in: Fowler: Op. cit. p303. 
3 9 Paul Feyerabend: Ambiguità e armonia Lezioni trentine a cura di Francesca Castellani, Roma 1996 [Laterza] 
pl06. 
4 0 Zie §2.1; New Encyclopedia Brittannica, Fifteenth Edition 1985, Volume 25 p746 2c4. 
4 1 Paul Feyerabend: Ambiguità e armonia pi 12; Kurt von Fritz schrijft hierover: '(the discovery) destroyed with 
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In de school van Pythagoras bestond waarschijnlijk weerstand tegen deze ontdekking: men 

probeerde de kennis geheim te houden.42 Volgens Jamblichus heeft Hippasus van Metapontum 

'als verrader van heilige geheimen'43 het bestaan van incommensurabiliteit naar buiten gebracht, 

hetgeen hij met de dood moest bekopen. Hij is 'als een goddeloze misdadiger op zee omge

komen'44: een formulering die openlaat of zijn verdrinkingsdood op een oordeel van mensen of 

van Goden berustte.45 Een jongere tijdgenoot van Jamblichus, Pappus van Alexandrie, geeft 

een minder letterlijke interpretatie aan Hippasus' lot. Het gaat volgens Pappus om een over

drachtelijk op te vatten zegswijze: 'wie zich met irrationalia bemoeit, zal er in verdrinken.'46 

De controversen die incommensurabiliteit aanvankelijk heeft opgeroepen, hebben overigens niet 

verhinderd dat het irrationale al door Aristoteles als een wiskundige vanzelfsprekendheid wordt 

behandeld, en dat het sinds Euclides deel uitmaakt van een systematische geometrie.47 

Opvallend is dat reeds bij Plato wordt gesteld dat de betekenis van incommensurabiliteit niet 

beperkt is tot de wiskunde. In de Theaetetus stelt Socrates voor om de vraag 'wat is kennis' op 

dezelfde manier te behandelen als de wijze waarop rationale en irrationale getallen worden 

onderscheiden, hetgeen overigens geen van de gesprekspartners lukt.48 

De laatste tijd bemoeien de Goden zich niet meer zo merkbaar met wiskunde, en worden tegen

standers in filosofische debatten ook niet meer in zee gegooid. Maar ook vanaf de eerste 

publicaties van Kuhn en Feyerabend is er op de claims van incommensurabiliteit door diverse 

auteurs fel gereageerd. Om de controverses te schetsen die het idee de afgelopen decennia heeft 

opgeroepen zal ik kort enige inleidende opmerkingen maken over de soorten maatstaven die in 

deze discussies in het geding zijn. Dit zijn niet langer enkelvoudige (wiskundige) meeteenheden 

one stroke the believe that everything could be expressed in integers, on which the whole Pythagorean 
philosophy up to then had been based.' (Kurt von Fritz: 'The discovery of incommensurability by Hippasus of 
Metapontum', in: David Furley & R. E. Allen (eds.): Studies in Presocralic Philosophy London 1970 [Routledge 
& Kegan Paul] I, p407). Fowler wijst er op dat er vrijwel geen bronnen zijn van vóór Proclus en Jamblichus die 
deze hypothese steunen (Op. cit. p304). Opvallend is echter een passage uit Plato's Wellen, waarin enige 
teleurstelling doorklinkt over de onhaalbaarheid van het 'pythagorese' kennisideaal: 
'Athener: Maar onderstel nu eens dat deze onderlinge meetbaarheid totaal of gedeeltelijk onbestaande is; in wat 
voor een toestand zoudt ge u denken te bevinden als er, naast onderling meetbare, andere onderling-onmeetbare 
grootheden voorkwamen, en als gij in de mening zoudt verkeren dat ze alle onderling-meetbaar zijn? 
Clinias: Ik zou vinden dat ik er beroerd aan toe was.' 
(Plato, Wetten VII 820a, vert. X. de Win. 
4 2 Jamblichus lijkt de eigenlijke ontdekking van incommensurabiliteit aan Pythagoras zelf toe te schrijven. 
(Jamblichus: Leven en leer van Pythagoras Baarn 1987 [Ambo], 88). Persoonlijk betwijfel ik dat de ontdekking 
exclusief is geweest voor de Griekse cultuur. Van Pythagoras wordt door meerdere biografische bronnen gemeld 
dat 'hij meetkunde studeerde in Egypte, waar hij de eerste vreemdeling was die ingewijd werd in de Egyptische 
mysteriën; in Foenicië verkreeg hij lessen in 'getallen en verhoudingen'; hij ontving zijn onderricht in de 
astronomie van de Chaldeeën' (Jamie James: Op. cit. p24,25.) 
4 3 Jamblichus: Op. cit. 88. 
44 Op. cit. 247. 
4 5 Jamblicus geeft het gerucht weer dat 'zelfs de godheid wraak nam op degenen die de leer van Pythagoras 
openbaar maakten' (247). 
4 6 Geciteerd in: Fowler: Op. cit. p301. 
4 7 Zie §2.1. 
4 8 In de betreffende passage (Theaetetus 147D e.v.) wordt verteld dat Theodoras een indeling heeft gemaakt van 
twee soorten getallen: vierkante getallen (bijv. '4') die een product zijn van twee gelijke getallen, en rechthoekige 
getallen (bijv. 3 ' ) die een product zijn van twee ongelijke getallen. De getallen die in het quadraat verheven een 
rechthoekig getal geven (bijv. \Ó) en getallen die in het quadraat verheven een vierkant getal geven (V4=2) worden 
door Theodoras 'niet commensurabel' (alogos) genoemd. Thaeatetus geeft dit door Theodoras gemaakt onderscheid 
in deze dialoog als voorbeeld van een mogelijke benaderingswijze van het probleem 'wat is kennis'. Maar hij 
vermeldt dat het hemzelf niet is gelukt om het probleem van de kennis op zo'n wijze te behandelen. 
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maar mensurae van andere aard. 

Kuhn onderscheidt in The Structure of Scientific Revolutions drie verwante aspecten van 

incommensurabiliteit, die voorlopig kunnen worden aangeduid als: (I) verschillen in 

standaarden; (II) verschillen in concepten en (III) verschillen in werelden. 

§ 0.32 Verschillen in standaarden 
De kwesties waarop incommensurabiliteit in de wetenschap betrekking heeft, betreffen volgens 

Kuhn allereerst de standaarden voor wat wetenschappelijk is en wat niet, en dan met name de 

criteria voor wat als een probleem geldt en wat niet (en wat als een oplossing van een probleem 

te beschouwen is).49 

Het 'niet-met-dezelfde-maatstaf-beoordeelbaar-zijn' houdt hier in dat er door voorstanders van 

verschillende benaderingen geen relevante gemeenschappelijke maatstaven geaccepteerd worden 

om problemen op te lossen of zelfs maar te formuleren. Als partijen het niet eens kunnen 

worden over de gronden waarop een meningsverschil zou moeten worden beslecht, of zoals 

Rorty het formuleert 'on what would settle the issue', kan arbitrage bij een geschil zeer moeilijk 

zijn.50 

De niet toepasbare of niet voorhanden zijnde gemeenschappelijke standaarden betreffen in de 

literatuur na Kuhn voornamelijk vragen naar de criteria voor de waarheid van theorieën. 

Bijvoorbeeld in het volgende citaat: 'when two theories are incommensurable there may be no 

neutral standpoint from which to make an objective assessment of the merits of the one versus 

that of the other.'51 

De opvatting dat er geen neutraal standpunt is52 van waaruit men de waarde van incommen-

surabele theorieën kan beoordelen houdt een breuk in met de overtuiging dat het criterium om 

tussen twee theorieën te kiezen gelegen is in een onafhankelijk van die theorieën interpreteerbare 

'wereld' of een verzameling neutrale uitspraken over de feiten. De kwestie van een theorie-

onafhankelijke 'wereld' wordt door Kuhn (als 'derde aspect') afzonderlijk behandeld53, terwijl 

de argumenten voor het ontbreken van een neutrale standaard voornamelijk ter sprake komen bij 

Kuhns behandeling van het tweede aspect van incommensurabiliteit. 

§ 0.33 Verschillen in concepten 

Incommensurabiliteit kan in de wetenschapsgeschiedenis volgens Kuhn ook samenhangen met 

de gebruikte concepten.54 Het is in overeenstemming met de gevonden lexicale betekenis van 

mensura om ook concepten als maatstaven op te vatten, voor zover deze concepten een 

4 9SSßpl48-149. 
50 Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature Oxford 1980 [Basil Blackwell] p316. 
51 Simon Blackburn: Oxford Dictionary of Philosophy [Oxford U.P.] 1996 p69. 
52 Een opmerking over het gebruik van formuleringen als 'there may be no' en 'er is geen' in dit verband. In de 
context van een formele wetenschap als de wiskunde (waaraan de term incommensurabiliteit is ontleend) kunnen 
dergelijke uitspraken in het algemeen met zekerheid worden gedaan; in de empirische wetenschappen is dit 
uiteraard in abstracto niet mogelijk. Men zal niet verder kunnen gaan dan het doen van uitspraken als 'A en B zijn 
onderling onmeetbaar in die-en-die zin, gegeven de op een bepaald tijdstip aan competent te achten beoordelaars 
beschikbare informatie over A enB'. Zie verder §2.1. 
53 Zie §0.3.3, §1.1.4 en H. 5. 
5 4 SSf ip l49 . 
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normerende functie hebben ten aanzien van taalgebruik, waarnemingen of onderzoek. In dat 

geval zou er van een 'niet-met-dezelfde-maatstaf-normeerbaar-zijn' gesproken worden bij een 

situatie waarin men bij het beoordelen van verschillende theorieën ten opzichte van elkaar, niet 

terug kan vallen op begrippen die beide theorieën in dezelfde betekenis gebruiken. 

De incommensurabiliteil op het vlak van concepten wordt door Kuhn naar voren gebracht als 

een argument tegen de opvatting dat de waarheid van theorieën kan worden afgemeten aan 

ongeïnterpreteerde feiten of waarnemingen, die als onafhankelijke standaarden zouden dienen. 

Volgens een wijdverbreide opvatting kan in geval van twijfel aan de hand van neutrale gegevens 

over 'de werkelijkheid' tot de (on)juistheid van een theorie besloten worden. De feiten of 

enkelvoudige uitspraken daarover zijn dan het 'fundament' van kennis, zoals de getallen dat 

waren bij de pythagoreeërs. Om een rol te kunnen spelen in de toetsing of weerlegging van 

theorieën moeten de gegevens echter beschreven en geïnterpreteerd worden, en daarbij zullen 

concepten (vooral classificaties) gebruikt worden die voor een bepaalde theorie relevant zijn. 

Kuhn stelt nu dat twee theorieën de gegevens waarop zij elk betrekking hebben zo verschillend 

kunnen conceptualiseren, dat de ene theorie niet meer met recht beoordeeld of begrepen kan 

worden in termen van de andere theorie.55 Er zijn dan geen relevante begrippen die als een 

neutrale, gemeenschappelijke mensura dienst kunnen doen voor een onderlinge beoordeling of 

een onderling verstaan. 

Ook deze invulling van het begrip incommensurabel komt in de literatuur dikwijls naar voren. 

De these dat er incommensurabiliteit bestaat zou dan neerkomen op 'the denial of the existence 

of a theory-neutral language in which the content of theories may be compared.'56 In diverse 

publicaties wordt niet gesproken over de incommensurabiliteit van enkele concepten, maar over 

de incommensurabiliteit van de gehele conceptualiseringen van de werkelijkheid, zoals bepaalde 

theorieën die geven. Men spreekt dan over het niet voorhanden zijn van een gemeenschappelijke 

'taal' of een gemeenschappelijk 'betekenisgevend kader'. Zoals in het volgende citaat: 'broadly 

speaking, to say that a pair of theories is incommensurable is to say that the theories do not 

share a common language, or that the terms they employ do not have common meaning.'57 

Betekenisverschil is normaalgesproken overbrugbaar door vertaling. Kuhn is na The Structure 

of Scientific Revolutions echter gaan benadrukken dat deze vorm van betekenisverschil dieper 

ligt en niet door vertaling kan worden overbrugd. 'Niet onderling meetbaar' komt dan dicht bij, 

of is (volgens in Kuhn in een bepaalde fase van zijn werk) zelfs identiek met 'onderling onver

taalbaar'. 'If two theories are incommensurable, they must be stated in mutually untranslatable 

languages' stelt Kuhn in een artikel uit 1983.58 

5 5 De wetenschapsfilosoof Derksen omschrijft incommensurabiliteit als het 'niet in eikaars termen vergelijkbaar' 
zijn van paradigma's (A. A. Derksen: 'Thomas S. Kuhn (1922-1996) - Een moderne komedie van vergissingen?' 
ANTW 89-3 1997, 206). 
56 Howard Sankey: The Incommensurability Thesis Aldershot 1994 [Avebury] p2. Vergelijk ook de omschrijving 
in Robert Audi (ed.): The Cambridge Dictionary of Philosophy Cambridge 1995 [Cambridge U.P.] p364: 'The 
two theories are incommensurable because their constituent terms cannot have reference to a theory-neutral set 
of observations'. 
57Sankey: Op. cit. p i . 
5 8 Thomas Kuhn: 'Commensurability, comparability, communicability', in: P. D. Asquith and T. Nickles (ed.) 
PSA 1982. Proceedings of the 1982 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association East Lansing 
1983 [Philosophy of Science Association] p669-670. 
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Ook dit aspect wordt door sommige auteurs in navolging van Kuhn centraal gesteld. 

Bijvoorbeeld: 'To say that a pair of theories is incommensurable is to say that the languages of 

such theories fail either in whole or in part to be intertranslatable.'59 In voorlopige aanduidingen 

van zijn meest recente ideeën sprak Kuhn niet meer van het ontbreken van een gemeen

schappelijke 'taal', maar van 'no shared taxonomy'60, waarbij hij niet meer spreekt over een taal 

als geheel, maar over de in deze taal besloten verwantschapsrelaties. Incommensurabiliteit 

houdt in Kuhns laatste artikelen over dit onderwerp in dat er geen 'shared taxonomie 

categories'61 voorhanden zijn, die als mensurae kunnen dienen bij communicatie tussen 

aanhangers van verschillende theorieën.62 

§ 0.34 Verschillen in 'werelden' 

De drie aspecten die Kuhn aan incommensurabiliteit onderscheidt, worden door hem naar voren 

gebracht als 'several reasons why the proponents of competing paradigms must fail to make 

complete contact with each others viewpoints.'63 Het derde aspect van incommensurabiliteit 

tussen wetenschappelijke theorieën dat Kuhn onderscheidt is in feite een radicale verwoording 

van de beide voorgaande. 

Wetenschappers werken volgens Kuhn in een geconceptualiseerde werkelijkheid: toetsing aan 

'taalloze' gegevens daarbuiten is onmogelijk.64 Voor- en tegenstanders van verschillende bena

deringen kunnen voor maatstaven geen beroep doen op dezelfde neutrale gegevens over 'de 

wereld': elke benadering heeft slechts te maken met de wereld, zoals die in termen van de 

theorie in kwestie geïnterpreteerd wordt.65 Deze gedachten voeren Kuhn in SSR tot de vol

gende, veelgeciteerde formulering: 'in a sense that I am unable to explicate further, the propo

nents of competing paradigms practice their trades in different worlds'.66 

Kuhn noemt dit 'the most fundamental aspect of (...) incommensurability'.67 Kon men de 

andere aspecten van incommensurabiliteit nog als voornamelijk praktische problemen beschou

wen, in de literatuur na Kuhn wordt dit derde aspect dikwijls als een principiële moeilijkheid 

gezien. Het roept dan ook allerlei vragen op (zoals de vraag naar de relatie tussen interpretaties 

van de werkelijkheid en de werkelijkheid zoals die los daarvan zou kunnen zijn), vragen die 

door Kuhn in verschillende stadia van zijn werk anders zijn beantwoord. Het zijn ook derge

lijke uitlatingen die ertoe hebben geleid dat incommensurabiliteit in de ogen van veel critici een 

zeer 'radicale' stelling is, volgens welke begrippen als 'waarheid', 'werkelijkheid' en 'wereld' 

5 9 Sankey: Op. cit. p 1. 
6 0 T. S. Kuhn: 'The road since "Structure"', in: A. Fine, M. Forbes, L. Wessels (ed.): PSA 1990. Proceedings of 
the 1990 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association vol, 2 East Lansing 1991[Philosophy of 
Science Association] p4, p7; zie §3.7. 
61 Op. cit. p4. 
62 Zo kan de soortnaam 'planeet' uit het stelsel van Ptolemeus niet geïmporteerd worden in het stelsel van 
Copernicus, omdat haar leden in drie verschillende Copernicaanse categorieën zouden passen Zie §1 2 en § 3 7 
6 3 S S Ä p l 4 8 . 
6 4 SSR pi 18. 
6SSSR pi 19. 
66 SSR pl50; Kuhns term 'paradigma' wordt besproken in §1.1. 
6 7 SSR p 150. 
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een beperkt, 'locaal' karakter hebben.68 Vandaar dat incommensurabiliteit in sommige publi

caties in één adem wordt genoemd met relativisme.69 

§ 0.35 Verschillen in maatstaven van andere aard 
De door Kuhn onderscheiden drie 'aspecten van incommensurabiliteit' kunnen worden gezien 

als incommensurabiliteit ten aanzien van drie verschillende typen mensurae. De verschillen die 

Kuhn als incommensurabiliteit aanduidt botsen nergens met de gevonden lexicale betekenis van 

het woord. Deze drie typen maatstaven die Kuhn onderscheid komen in dit boek nog dikwijls 

ter sprake. Het zijn echter niet de enige verschillen in maatstaven waarover men kan spreken in 

termen van incommensurabiliteit. 

Kuhn en Feyerabend leggen beiden een accent op de invloed van mensurae op onze cognitieve 

activiteiten. Ze schrijven over de wijze waarop kennis door maatstaven, concepten etc. 

gemodelleerd wordt en ze beperken zich daarbij vrijwel uitsluitend tot het gebied van de natuur

wetenschappen. We mogen echter verwachten dat verschillen in maatstaven eerder aan de dag 

treden in ethiek, esthetica en kenleer, of in wetenschappen die geleid worden door maat

schappelijke waardedoeleinden, zoals planologie, geneeskunde, pedagogiek, economie of 

psychiatrie. Verder komen uiteraard ook buiten het domein van de wetenschappen, in de 

alledaagse ervaring of in de contacten tussen uiteenlopende culturen, verschillen in maatstaven 

voor. De problemen die daarmee in verband staan kunnen soms kwesties van leven en dood 

worden (is iemand een vrijheidsstrijder of een terrorist?), of diepe sporen achterlaten in iemands 

levensverhaal (bijv. het 'rijmen' van geloof en wetenschap). Zij kunnen soms voor de 

betrokkenen het karakter krijgen van een dilemma zonder uitweg. 

Om de behandeling van incommensurabiliteit niet uit deze ruimere sfeer weg te snijden houd ik 

de omschrijving van een maatstaf uit Van Dale aan: 'datgene waarmee men iets vergelijkt of 

beoordeelt'. Zo'n algemene beschrijving beperkt het begrip 'maatstaf' niet tot expliciteerbare 

criteria, standaarden of normen. Het kan evenzogoed gaan om emotionele behoeften of 

onderhuidse overtuigingen, op elk mogelijk gebied van menselijk gedrag of beleving. 

Waarschijnlijk is er in de cultuur geen enkele aangeleerde praktijk te vinden waar maatstaven 

geen rol bij spelen, zodat het geven van voorbeelden willekeurig is. 

§ 0.4. Met twee maten meten? 
Dat er in principe en in feite verschillen in maatstaven voorkomen (iets dat we ' multimensurali-

teit' kunnen noemen) is niet voldoende om van incommensurabiliteit te spreken.70 Het is uiter

aard wel een voorwaarde voor incommensurabiliteit dat er verschillende maatstaven zijn. De 

6 8 De Vries: Op. cit. pl07. 
69 z i e 6 2. 
7 0 Michael Stocker schrijft hierover: 'I agree that if values are plural, they must be incommensurable, since I 
understand 'plural values' to mean pretty much the same as 'incommensurable values' ('Abstract and concrete 
value: plurality, conflict and maximalization', in: Ruth Chang (ed.) Incommensurability, lncomparability and 
Practical Reason p203. Dat 'meervoudigheid' van maatstaven en incommensurabiliteit op hetzelfde neerkomen is 
m.i. onjuist. Het bestaan van onderling verschillende maatstaven leidt pas tot incommensurabiliteit in een context 
waarin zaken op zo'n wijze samen worden beschouwd dat hun eventuele 'niet-samen-met-deze-maatstaven-
meetbaar-zijn' aan het licht kan treden en van belang is. 
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constatering dat zaken incommensurabel zijn, veronderstelt een uitgangssituatie waarin sprake 

is van minimaal twee te meten of te beoordelen zaken. Een van beide maatstaven leent zich voor 

gebruik ten aanzien van één van beide zaken. Als nu blijkt dat deze maatstaf niet op de andere 

zaak kan worden toegepast, dan heeft men om deze andere zaak te meten of te normeren een 

tweede maatstaf nodig. Als deze tweede maatstaf op zijn beurt weer niet gebruikt kan worden 

om de eerste zaak te beoordelen, is er sprake van incommensurabiliteit.71 

De wijzen waarop aan het licht komt dat een bepaalde gegeven maatstaf wel op de ene, maar 

niet op de andere zaak kan worden toegepast, verschillen van geval tot geval. Het kan een 

streng mathematisch bewijs betreffen, of blijken uit misverstanden tussen personen die 

ervaringen uiteenlopend conceptualiseren of begrijpen. Het kan zich uiten in de gevoelens van 

mensen, die de eigenheid van hun waarden en normen niet terugvinden in de maatstaven 

waarmee zij door anderen worden beoordeeld, of in de verbazing van iemand, die bemerkt dat 

toepassing van voor hem 'vanzelfsprekende' maatstaven bij anderen op onbegrip stuit. 

Een stereotype manier waarop incommensurabiliteit aan de dag treedt is de volgende. Eén partij 

beoordeelt de activiteiten die worden uitgevoerd volgens maatstaven van die partij aanvankelijk 

in termen van de eigen maatstaven en concepten. Vandaaruit lijken die activiteiten een 'mislukte 

poging tot', een 'voorstadium van', een 'onvolledige realisatie'. Er wordt kortom commen-

surabiliteit voorondersteld, terwijl die vooronderstelling niet op zijn plaats is. Zulke situaties 

zijn in zekere zin tegengesteld aan die waarin men iemand zal adviseren om 'niet met twee 

maten te meten'. De uitdrukking 'niet met twee maten meten' wordt gebruikt in situaties waarin 

het wenselijk (bijv. rechtvaardiger) is dat men in overeenkomstige situaties dezelfde maatstaf 

gebruikt. Incommensurabiliteit wordt juist gebruikt wanneer het wenselijk of noodzakelijk is 

om in verschillende situaties andere maatstaven in acht te nemen. 

§ 0.5. Van kritiek naar bijval: de veranderende 'tijdgeest' 

Kuhns uitspraken over incommensurabiliteit in de wetenschap hebben tot onbegrip en heftige 

kritiek geleid. In vele gevallen lijken het onbegrip en de kritiek met elkaar te maken hebben, in 

de zin dat de kritiek mogelijk is doordat men incommensurabiliteit verwart met iets anders. Een 

voorbeeld: in een van de meest recente publicaties over incommensurabiliteit wordt reeds op de 

eerste bladzijde aan Kuhn het idee toegeschreven dat 'evaluation across different conceptual 

schemata, ways of life, or cultures is impossible'.72 Een referentie naar het werk van Kuhn 

wordt niet eens gegeven - dat is blijkbaar niet nodig. Maar het vinden van een referentie zou 

ook niet lukken, omdat Kuhn nergens iets dergelijks schrijft. 

In de literatuur over incommensurabiliteit vinden we meer voorbeelden waarin incommen

surabiliteit verkeerd wordt weergegeven, zodat men vervolgens vrij spel heeft in het 

bekritiseren ervan. Om dergelijke al of niet moedwillige misverstanden op te lossen probeer ik 

71 Indien deze tweede maatstaf wèl op de eerste zaak kan worden toegepast, is er geen sprake van 
incommensurabiliteit, maar van een situatie waarin het toepassingsgebied van de eerste maatstaf een 
deelverzameling is van dat van de tweede. 
7 2 Ruth Chang: 'Introduction', in: Ruth Chang (ed.) Incommensurability, Incomparability and Practical Reason 
pi . 
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in hoofdstuk drie de betekenis van incommensurabiliteit te preciseren door deze van andere 

begrippen te onderscheiden. 

Filosofieën die een gemeenschappelijke maat zoeken of menen er een gevonden te hebben 

komen uiteraard in aanvaring met eventuele claims van incommensurabiliteit.73 Met name in de 

specifieke context van de wetenschapsfilosofie is vanaf 1962 een stroom van negatieve reacties 

gevolgd op de eerste publicaties van Kuhn en Feyerabend over incommensurabiliteit. Men leest 

bijv. dat incommensurabiliteit 'threatens to undermine our image of science as a rational and 

progressive enterprise'.74 Bij de critici van incommensurabiliteit is de laatste jaren steeds minder 

te merken van de verontwaardiging van waarmee Kuhn en Feyerabend aanvankelijk werden 

bestreden. Uit recente publicaties blijkt dat de er langzamerhand enige consensus is ontstaan 

over het 'self-refuting' zijn van 'de incommensurabiliteitsthese'.75 

Dergelijke kritiek vraagt om een genuanceerd onderzoek van wat er nu precies bedoeld wordt 

met incommensurabiliteit, waarin die 'dreiging' zou kunnen schuilen of waarop de 

'weerlegging' ervan gebaseerd is. Ook de veel geuite beschuldiging dat het 'belijden van 

incommensurabiliteit' de deur opent naar relativisme en een muur van onbegrip opwerpt tussen 

verschillende culturen vraagt om nader onderzoek.76 

Terwijl incommensurabiliteit in bepaalde filosofische richtingen bijna vanzelfsprekend bekriti-

seerbaar lijkt te worden geacht, wordt het concept in een andere richting, veelal aangeduid als 

'postmodernisme' bijna vanzelfsprekend omarmt. In de Encyclopedie van de filosofie lezen we 

over het contrast tussen het vroegere 'moderne' en het hedendaagse 'postmoderne' denken: 

'"Modern" karakteriseert de nieuwe tijd met haar tendens om alle verschijnselen rationeel op een 

noemer te brengen, te herleiden tot een grondidee of paradigma en dientengevolge een absolute 

en totalitaire mens- en wereldinterpretatie op te leggen. Daartegenover wil het postmodernisme 

wijzen op de pluraliteit van levensvormen, denkwijzen, levensstijlen en culturen. (...) Tref

woorden zijn dus behalve pluraliteit: particulariteit, differentie, coëxistentie, concurrentie, 

dialoog en communicatie.'77 In een dergelijke overheersende stemming in de filosofie is incom

mensurabiliteit niet langer een spelbreker.78 Richard Bernstein drukt de 'mood' die volgens hem 

uit veel recente filosofie spreekt uit met de trefwoorden: 'incommensurability', 'otherness', 

'alterity', 'singularity', 'diffe'rance', 'plurality'.79 

Van deze klimaatverandering geeft de door Jan Bor geschreven 'epiloog' in het boek De 

verbeelding van het denken een schets.80 Bor schrijft dat in de hedendaagse filosofie 

'pluriformiteit een geaccepteerd goed is'. Met de grote verscheidenheid van ideeën in de 

7 3 Zieo.m. § 4.1. 
7 4 Sankey: Op. cit. p3 
7 5 Daartoe moet de 'incommensurabiliteitsthese' op een bepaalde wijze worden opgeval. Zie §3.2., 3.5 en §3.6. 
7 6 U. Libbrecht: Inleiding comparatieve filosofie Assen 1995 [Van Gorcum] p i , plO; TDK pl55. 
7 7 J. Waldram: Encyclopedie van de filosofie Basra 1993 [Tirion] p200. 
7 8 Bij de filosofen die vaak tot 'het postmodernisme' worden gerekend, komt het concept met name voor bij 
Lyotard, Rorty en Bernstein. Richard Bernstein combineert incommensurabiliteit met termen uit de filosofie van 
Levinas en Derrida. Hij spreekt over de verantwoordelijkheid 'to understand and engage with the incommensurable 
otherness of the Other' (The New Constellation - The Ethical-Political Horizons of Modernity/Poslmodernily 
Cambridge 1991 [Polity Press] p66, p74). 
7 9 Op. cit. p57. 
8 0 'Epiloog', in: Jan Bor &Errit Petersma (red.): De verbeelding van het denken Utrecht 1995 [Contact] p383. 
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filosofie zou 'het oude streven van de filosofen, te komen tot één allesomvattende en tijdloze 

waarheid, waaruit dan al het veranderlijke en tijdelijke wordt verklaard, (...) definitief tot het 

verleden (..zijn gaan..) behoren. In plaats daarvan accepteert men de gedachte dat er verschil

lende waarheden naast elkaar bestaan. Deze hangen af van het perspectief dat wordt ingenomen 

en de taal die wordt gesproken.' In een aansluitende passage wordt, zonder dat de term valt, 

een aanduiding gegeven van incommensurabiliteit. 'In ons media- en informatietijdperk worden 

we geconfronteerd met een overdonderende hoeveelheid beeldfragmenten en tekstcitaten, 

komend uit alle windstreken van de wereld [81]. Die kunnen nog onmogelijk onder één noemer 

worden gebracht. Bij gebrek aan een ankerpunt is het niet eens duidelijk waarnaar ze verwijzen. 

Daarmee lijkt de wereld thans gereduceerd tot de chaotische en veranderlijke informatiestroom 

die ons dagelijks bereikt'. Vervolgens wordt gewezen op grenzen van relativisme, en wordt 

gesteld dat 'het heersend relativisme' ook zijn humane kanten heeft: 'Kennis, beseft men nu, is 

iets menselijks en feilbaars, iets dat in discussie tot stand komt en altijd open moet staan voor 

kritiek. Onze kennis van de wereld is nooit compleet en nooit afdoend.' De epiloog wordt 

besloten met de zinnen: 'Er is niet één waarheid: de waarheid heeft vele gezichten. Zo moet de 

filosofie anno 2000 bijdragen tot tolerantie. ' 

Bovenstaande weergave van de veranderende 'tijdgeest' in de filosofie is hier niet aangehaald 

omdat ik mij in dit boek bij het oude of het nieuwe denken zou willen scharen, of omdat ik deze 

schets van de klimaatverandering in alle opzichten juist acht. Ik vraag mij in eerste instantie af 

wat incommensurabiliteit te betekenen kan hebben. Zoals kritiek op de incommensurabiliteit de 

vraag oproept wat er in deze kritiek precies verguisd wordt, zo ook roept de bijval voor incom

mensurabiliteit in een ander denkklimaat de vraag op wat er nu precies bejubeld wordt en 

waarom. 

§ 0.6 Overzicht van de hoofdstukken 

In hoofdstuk 1 van dit boek bespreek ik de plaats en de context van het begrip incom-

mensurabel in het werk van Kuhn en Feyerabend.82 Daarna worden (hoofdstuk 2) aan het werk 

van Kuhn en Feyerabend voorbeelden van incommensurabiliteit ontleend. Vervolgens ga ik in 

hoofdstuk 3 in op de kritiek op 'de incommensurabiliteitsthese' en probeer ik het begrip incom

mensurabiliteit te preciseren. Het zal vergeleken worden met begrippen waaraan incommensura

biliteit in de literatuur nogal eens is gelijkgesteld, zoals 'onmeetbaar', 'onvergelijkbaar', 'lo

gisch strijdig', 'incompatibel', 'onverenigbaar', 'onvertaalbaar' en 'incommuniceerbaar'. Mijn 

conclusie zal zijn dat specifieke problemen die te maken hebben met het vergelijken van door 

verschillende maatstaven (be)geleide handelingen en gedragingen vruchtbaar benaderd kunnen 

worden door incommensurabiliteit als een op zichzelf staand fenomeen te zien, in plaats van een 

81 Het lijkt me in dit verband van belang te wijzen op een uitspraak van Feyerabend, die stelt dat deze wirwar van 
theorieën, stijlen en standpunten in het niet valt bij de toegenomen uniformiteit in het denken en in de wereld, die 
het gevolg is van de expansie van de westerse wetenschap en techniek. (Farewell to Reason, London 1987 [Verso] 
p2). 
82 Het werk van critici van hun geschriften, of andere filosofen die de notie verder hebben uitgewerkt wordt niet 
apart ingeleid, maar gaandeweg besproken. Enkele in dit boek slechts terloops genoemde denkers hebben, hoewel 
ze de term 'incommensurabiliteit' niet gebruiken, op de discussies over dit onderwerp grote invloed gehad, zoals 
de latere Wittgenstein en de linguïst Benjamin Lee Whorf. 
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voorbarige gelijkstelling met contradictie, onvertaalbaarheid en andere begrippen.83 

Hoofdstuk 4 behandelt enkele perspectieven, die zich openen wanneer men incommen-

surabiliteit kan herkennen en bereid is te erkennen. Allereerst kunnen de pretenties van 

reductionisme worden getemperd. Reductionisme kan worden gezien als een poging een 

bepaalde mensura waarmee ervaringen worden benaderd te negeren en door een andere te 

vervangen.84 Aan de discussies over incommensurabiliteit kunnen argumenten tegen reductio

nisme worden ontleend. Als alternatieve houding wordt complementariteit onderzocht, waarin 

verschillende benaderingen niet alleen 'vreedzaam coëxisteren', maar elkaar bovendien aantoon

baar niet kunnen missen.85 Het contrast reductionisme-complementariteit wordt vervolgens kort 

geïllustreerd aan de hand van het lichaam-geestprobleem.86 

Het pad van de incommensurabiliteit kruist allerlei andere paden, waarvan sommige nauwelijks 

betreden zijn en andere de nodige filevorming vertonen. Een m.i. te weinig door filosofen 

bestudeerd gebied komt ter sprake in hoofdstuk 5. Hier worden de maatstaven onderzocht die 

in het geding zijn als men bepaalde menselijke ervaringen 'paranormaal' noemt. In dit deel 

behandel ik het wetenschappelijk onderzoek naar deze verschijnselen als een voorbeeld van een 

terrein waar incommensurabiliteit (zowel door mensen met een positieve als met een negatieve 

attitude ten opzichte van dit onderzoek) veelvuldig over het hoofd wordt gezien. Ik hoop 

aannemelijk te maken dat reflectie over de in de discussies over paranormale verschijnselen 

betrokken mensurae niet alleen binnen de parapsychologie van waarde is (voor de onderlinge 

afweging van hypothesen)87, maar ook voor de relatie tussen parapsychologie en andere 

wetenschappen: de 'onverklaarbaarheid' van de verschijnselen hangt ten nauwste met incom

mensurabiliteit samen.88 De interpretatieproblemen in de parapsychologie herinneren ons er niet 

alleen aan dat 'de kaart' van de wetenschappelijke kennis nog grote witte plekken vertoont, 

maar bovenal dat het filosofische en wetenschappelijke oriëntatie ten goede zou komen als we 

het streven om de werkelijkheid op één kaart af te beelden zouden loslaten. 

In hoofdstuk 6 kijk ik naar aspecten van incommensurabiliteit die door veel critici als onbevre

digende consequenties worden ervaren: Kuhns opmerkingen als zouden voorstanders van ver

schillende paradigma's hun werk in verschillende 'werelden' doen89, de voortdurend opduiken

de associatie van incommensurabiliteit met relativisme90 en tenslotte de ook steeds terugkerende 

vraag of en hoe 'het incommensurabiliteitsprobleem' zou moeten worden 'opgelost'.91 

Wat dit laatste betreft: erkenning van incommensurabiliteit is het besef dat de eigen maatstaven 

niet exclusief geldig of alleenzaligmakend zijn. Dit besef kan een aansporing zijn om de eigen 

83 Een aantal van de genoemde begrippen kan een situatie aanduiden, die in bepaalde gevallen een consequentie 
kan zijn van incommensurabiliteit. Het zal blijken dat incommensurabiliteit wel te maken heeft met 
betekenisverschil (§3.5) en verschillen in taxonomie (§3.8) en dat het kan worden opgevat als een argument 
contra reductionisme (§4.1) en pro complementariteit (§4.2). 
8 4 §4.1. 
8 5 §4.2. 
8 6 §4.3. 
8 7 §5.4. 
8 8 §5.3. 
8 9 SS« pl50; zie §6.1. 
9 0 §6.2. 
9 1 §6.3. 
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maatstaven of die van anderen verder te onderzoeken. Niemand kan garanderen dat zo'n onder

zoek ook tot een 'oplossing' leidt van concrete problemen. Een algemeen antwoord op de vraag 

'hoe nu verder' kan niet gegeven worden: het zal per situatie verschillen. In §6.3. passeert kort 

een aantal mogelijke scenario's de revue. 

Ingeziene en erkende incommensurabiliteit kan ons naar mijn inzicht doen stilstaan bij de vraag 

door welke maatstaven we ons laten leiden en hoe deze maatstaven zich ten opzichte van elkaar 

verhouden. Het besef kan worden versterkt dat de maatstaven die in feite onze ervaring en ons 

handelen beïnvloeden, niet de enig mogelijke zijn. Het kan een aanleiding zijn zich in andere 

mensurae te verdiepen en dit kan leiden tot beter onderling begrip en kan ook bijdragen tot 

verrijking van wetenschappelijke inzichten. De vraag door welke maatstaven we ons laten 

leiden wint aan gewicht, nu in de 'informatiemaatschappij' de macht om processen 'vorm te 

geven' steeds groter wordt.92 Historisch onderzoek laat zien hoe sterk elementen uit het 

culturele leven gemodelleerd kunnen worden naar maatstaven, waarbij de mens (ofschoon van 

sommige maatstaven gezegd is dat ze Goddelijk zijn of uit natuurwetten voortvloeien) zelf een 

factor is in de totstandkoming daarvan: ridderideaal, hoofsheid, nationalisme enzovoort.93 

Ondanks de rol van menselijke keuzen hierbij betekent dit niet dat het eenvoudig is om naar 

andere maatstaven te gaan leven of om even van 'paradigma' te veranderen.94 De waarden of 

'levensidealen' die ons leven vormgeven heeft men niet zomaar voor het uitkiezen alsof het om 

naast elkaar uitgestalde koopwaar gaat.95 

92 Zie bijv.: Joseph Margolis: Hisloried Thought, Constructed World. A Conceptual Primer for the Turn of the 
Millenium Berkeley 1995 [University of California Press]; Terry Winograd & Fernando Flores: Understanding 
Computers and Cognition - A New Foundation for Design Reading 1987 [Addison-Wesley]. 
93 J. Huizinga: Historische levensidealen Haarlem 1915 fTjeenk Willink], 
9 4 Zie betreffende de term 'paradigma' §1.1. 
9 5 Zie O. D. Duintjer: Rondom regels, Meppel 1977 [Boom] pl9. In een recente studie over 'economies of 
science and space' geven Lash en Urry m.i. een te simplistisch beeld van de 'invention of community', de 
'reinvention of self en de 'aesthetic (hermeneutic) reflexivity' die daarbij betrokken is. 'Aesthetic (hermeneutic) 
reflexivity means making choices: about and/or innovating background assumptions and shared practices upon 
whose bases cognitive and normative reflection is founded.' (Scott Lash & John Urry: Economies of signs and 
space London 1994 [Sage] p316). 
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Hoofdstuk 1 
INCOMMENSURABILITES BIJ KUHN EN FEYERABEND 

De filosofen die onafhankelijk van elkaar in 1962 de term incommensurabiliteit (herintrodu

ceerden in de wetenschapsfilosofie hebben beiden het geluk of het ongeluk gehad beroemd te 

worden met één boek. Thomas Kuhn en Paul Feyerabend1 zullen nog lang geassocieerd 

worden met een aantal daaraan ontleende trefwoorden ('paradigma's, 'anything goes'). 

Hieronder geef ik een beknopte weergave van de context waarin respectievelijk Kuhn en 

Feyerabend over incommensurabiliteit hebben geschreven. Deze weergaven zijn ongetwijfeld te 

kort om recht te doen aan alle aspecten van hun werk. 'Samenvattend lezen' is vooral bij 

Feyerabend erg lastig: in de loop van zijn ontwikkeling is hij vaak als criticus opgetreden van de 

standpunten uit zijn oudere werk.2 

§ 1.1 Ter inleiding van het werk van Kuhn 
Thomas Samuel Kuhn (1922-1996)3 studeerde natuurkunde aan Harvard. In de tijd dat hij aan 

zijn dissertatie werkte gaf hij als assistent van de rector van Harvard, James Conant, een cursus 

natuurkunde voor studenten in de alfa-wetenschappen, waarin historische voorbeelden van 

wetenschappelijke vooruitgang werden behandeld. Hij vond het fascinerend om te ontdekken 

dat grote wetenschappelijke omwentelingen, zoals de overgang van het Aristotelische 

wereldbeeld naar dat van Newton, er vanuit een historisch perspectief heel anders uitzagen dan 

vanuit moderne teksten uit de fysica en de filosofie.4 Sindsdien heeft hij de historische 

benadering van de wetenschap niet meer losgelaten. 

Na zijn promotie (1949) doceert hij wetenschapshistorie aan Harvard. Zijn eerste boek is een 

case-study van The Copernican Revolution ( 1957).5 Hierna richt zijn onderzoek zich op 

algemene patronen bij wetenschappelijke omwentelingen. Hierover publiceert hij in 1962 The 

Structure of Scientific Revolutions (verder afgekort als SSR).6 Aan dit boek dankt hij zijn roem: 

1 Waar een Nederlandse vertaling van werken van Kuhn of Feyerabend gepubliceerd is, is deze zoveel mogelijk 
gevolgd. De verwijzingen betreffen echter altijd de oorspronkelijke publicatie. 
2 Over zowel de filosofie van Kuhn als die Feyerabend is recentelijk een kritische evaluatie verschenen, 
geschreven door respectievelijk Paul Hoyningen-Huene en John Preston. Hoyningen-Huene heeft voor zijn 
dissertatie uitgebreid met Kuhn van gedachten kunnen wisselen: hij verbleef een jaar lang aan het Massachusetts 
Institute of Technology, waar Kuhn werkte. Hij brengt verschillende ontwikkelingen in het werk van Kuhn met 
elkaar in verband op een wijze die kennelijk ook op Kuhn grote indruk heeft gemaakt, want in het voorwoord bij 
dit boek schrijft Kuhn: 'Niemand, ook ik zelf niet, spreekt met zoveel gezag over de aard en de ontwikkeling van 
mijn ideeën.' ('Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Die Wissenschafistheorie Thomas S. Kuhns, Braunschweig 
1989 [Vieweg] pi). Het boek van John Preston: Feyerabend: Philosophy, Science and Society Cambridge 1997 
[Polity Press] is kritischer, maar concentreert zich sterk op Feyerabends publicaties uit de jaren zestig. 
3 Bij werken van Kuhn wordt in het verdere verloop van deze § de auteursnaam niet vermeld. 
4 Zie het interview met Kuhn, in: Giovanna Borradori: The American Philosopher Chicago 1994 [University of 
Chicago Press] pl56. 
5 The Copernican Revolution - Planetary Astronomy in the Development of Western Thought Cambridge 1957 
[Harvard U.P.]. 
6 Het boek verscheen als Volume II, No. 2 van de Foundations of the Unity of Science (een onderdeel van de 
International Encyclopedia of Unified Science). In deze reeks, onder redactie van Otto Neurath, Rudolf Camap en 
Charles Morris, waren tot dan toe voornamelijk studies met een neopositivistische invalshoek verschenen. Dat 
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het is in tenminste negentien talen vertaald en er zijn ruim een miljoen exemplaren van 

verkocht.7 

In 1961 stapt Kuhn over naar de Universiteit van Californie in Berkeley, (waar op dat moment 

ook Paul Feyerabend werkt) en in 1964 naar Princeton.8 Hij leidt in de jaren zestig een project 

waarin de geschiedenis van de quantumfysica wordt opgetekend in interviews met de nog in 

leven zijnde onderzoekers (o.a. Heisenberg en Bohr).9 In 1977 verschijnt een bundel opstellen 

onder de titel The Essential Tension (afgekort als ET) waarin hij voortborduurt op thema's uit 

SSRi0, en in 1978 een studie over een episode uit de geschiedenis van de quantumfysica.11 In 

1979 wordt Kuhn hoogleraar wetenschapsgeschiedenis aan het Massachusetts Institute of 

Technology in Boston, een post die hij tot zijn emeritaat in 1991 vervult. In 1996 overlijdt hij in 

zijn woonplaats Cambridge, Massachusetts.12 

Hieronder behandel ik allereerst enkele kernbegrippen uit SSR.. De ontwikkeling van Kuhns 

ideeën over incommensurabiliteit wordt globaal beschreven in §1.2. Kuhn heeft zijn meest 

recente opvattingen over incommensurabiliteit niet meer kunnen publiceren. Zie voor een 

samenvatting van Kuhns totale oeuvre het proefschrift van Hoyningen-Huene, waarvan in 1989 

een handelseditie werd uitgebracht met een voorwoord van Kuhn zelf, en dat in 1993 in een 

Engelse vertaling verscheen.13 

§1.1.1. Paradigma's 
Centraal in de in SSR uiteengezette theorie staat de notie 'paradigma', die duidt op iets als een 

'voorbeeldige' aanpak van wetenschappelijke problemen. De term 'paradigma' (Gr. 

paradeigma) betekent letterlijk 'voorbeeld' of 'model' en werd vóór Kuhn hoofdzakelijk 

gebruikt voor de standaard-voorbeelden van vervoeging (modelwoorden) in het taalonder

wijs.14 De Oxford English Dictionary geeft echter ook het volgende gebruik uit 1669: 'The 

Universe (...) was made exactly conformable to its Paradigm, or universal Exemplar', waarin 

'paradigma' kennelijk als 'oermodel' of 'Platoonse idee' wordt gebruikt.15 

Het huidige gebruik van de term 'paradigma' in de filosofie is waarschijnlijk geheel aan Kuhns 

Structure of Scientific Revolutions te danken, al komt de term ook al voor bij Cassirer16, 

het boek in die reeks is opgenomen is opmerkelijk, aangezien het werk van Kuhn in de volgende jaren wel als een 
ondermijning van het neo-positivisme beschouwd is. 
7 Paul Hoyningen-Huene: Die Wissenschaflstheorie Thomas S. Kuhns, Braunschweig 1989 [Vieweg] pl7. 
8 De Volkskrant 21 juni 1996. 
9 T. S. Kuhn e.a: Sources for History of Quantum Physics Philadelphia 1967 [American Philosophical Society]. 
10 The Essential Tension, Selected Studies in Scientific Tradition and Change, Chicago 1977 [University of 
Chicago Press]. 
11 Black Body Theory and Quantum Discontinuity 1894-1912 Oxford 1978 [Clarendon]. 
12 De Volkskrant 21 juni 1996. 
13 Paul Hoyningen-Huene: Die Wissenschaftstheorie Thomas S. Kuhns, Braunschweig 1989 [Vieweg] ; Paul 
Hoyningen-Huene: Reconstructing Scientific Revolutions - Thomas S. Kuhn's Philosophy of Science Chicago 
1993 [University of Chicago Press]. Dit boek bevat ook een volledige bibliografie van Kuhns werken. 
Verwijzingen naar de dissertatie van H. H. betreffen in mijn boek steeds de Duitse versie. 
14 Kuhn verwijst naar dit gebruik, in: ET pXIX en SSR p23. Van Dale vermeldt bij 'paradigma' twee vormen 
van gebruik in de linguïstiek: (1) 'een grammaticaal geheel van verbogen of vervoegde vormen, dat tot model 
voor vele andere dienen kan' en (2) 'een geheel van fonologische, syntactische of semantische eenheden die op een 
zelfde plaats in een woord of zin kunnen voorkomen: dep en de b in pak en bak behoren tot hetzelfde paradigma'. 
15 The Oxford English DictionaryOxford 1933 [Clarendon Press]. 
16 E. Cassirer Substanzbegriff und Funktionsbegriff: Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik, 
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Neurath17, Schlick18, Jaspers19 en in een door Kuhn geraadpleegd artikel over waarnemings

psychologie.20 Verder wordt het woord ook al in Kuhns eerste boek, The Copernican 

Revolution gebruikt, in de betekenis van 'voorbeeld'21. De laatste edities van Van Dale 

vermelden: 'algemeen kader van de theorievorming van een bepaalde wetenschap in een 

bepaalde periode' en 'het geheel van wetenschappelijke prestaties dat door onderzoekers op een 

bepaald moment in de ontwikkeling van een wetenschap als maatgevend wordt beschouwd': dit 

zijn beide duidelijk 'Kuhniaanse' omschrijvingen. 

Kuhn beschouwd, zoals we zullen zien, incommensurabiliteit als een relatie tussen 

verschillende paradigma's. Maar het is opvallend dat Kuhn in SSR nogal uiteenlopende zaken 

aanduidt met de term 'paradigma'. Margeret Masterman vond 21 verschillende toepassingen, 

uiteenlopend van 'a concrete scientific achievement' tot 'a characteristic set of beliefs and 

preconceptions'.22 De kritiek op de vaagheid van het begrip paradigma leidde er toe dat Kuhn in 

enkele latere publicaties en lezingen zijn ideeën heeft trachten te preciseren. In het artikel Second 

thoughts on paradigms (1974) stelt hij dat de toepassing van de term in SSR in twee categorieën 

uiteenvalt, die apart besproken zouden moeten worden en verschillend zouden moeten worden 

aangeduid.23 

a) paradigma = voorbeeld. 

Kuhn leerde uit zijn historisch onderzoek dat expliciete regels voor het doen en laten van de 

wetenschapper dikwijls geheel ontbreken. De overeenstemming binnen een traditie of groep is 

dan ook dikwijls niet samen te vatten in eenvoudige voorschriften24. Als 'bindmiddel' tussen 

onderzoekers op één gebied doen daarom vaak de voorbeelden van concrete succesvolle prak

tijken dienst. Het zijn deze 'schoolvoorbeelden' die Kuhn paradigma's of 'exemplars' zou 

willen noemen: concrete problemen en oplossingen, waarmee studenten vanaf het begin van 

hun wetenschappelijke opleiding in aanraking komen, of dit nu in het laboratorium is, op 

examens, of aan het einde van de hoofdstukken van hun leerboeken. Deze concrete voorbeelden 

die als maatstaf functioneren, kunnen voorafgaan aan de abstracte regels die we eruit zouden 

Darmstadt 1980 [Wissenschaftliche Buchgesellschaft] p243 (oorspronkelijke uitgave 1910); Cassirer gebruikt het 
woord paradigma hier op p243 gecursiveerd voor het gebruik van een voorbeeld om bepaalde wiskundige principe 
en theorema' s aanschouwelijk te maken. (Zie: Paul Hoyningen-Huene: Die Wissenschaftstheorie Thomas S. 
Kuhns, Braunschweig 1989 [Vieweg] pl34). 
17 O. Neurath gebruikt de term in zijn bespreking van Poppers Logik der Forschung meerdere malen in de zin van 
'ideaalmodel' ('Pseudorationalismus der Falsifikation', Erkenntnis, 5,1935 p353,357,363 (Hoyningen-Huene: 
Op. cit. pl34). 
18 M. Schlick gebruikt de term voor een 'voorbeeldig geval' in zijn Allgemeine Erkenntnislehre. (Hoynmgen-
Huene: Gjp.cif.pl34). 
19 In de Engelse vertaling van Die grossen Philosophen I ('Die maßgebenden Menschen' ) wordt 'maatgevend met 
'paradigmatisch' vertaald, en worden Socrates, Boeddha, Confucius en Jezus 'paradigmatic individuals' genoemd 
(Karl Jaspers: Socrates, Buddha, Confucius, Jesus - The Paradigmatic Individuals. Ed. Hannah Arendt. New York, 
1962 [Harcourt Brace Jovanovichs]. 
2 0 J. S. Bruner & Leo Postman: 'On the perception of incongruity: a paradigm' Journal of Personality XVIII 
(1949) p206-23; In SSR wordt naar deze studie verwezen op p63 en p229. 
21 Op p. IX stelt Kuhn dat de technische details in de door hem gegeven cursus in de geschiedenis van de 
astronomie dienst doen als 'paradigms'. 
22 M. Masterman: 'The nature of a paradigm', in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of 
Knowledge Cambridge 1970 [Cambridge UP.] p61 e.v. 
2 3ETp294. 
2 4 ET p318 

http://Gjp.cif.pl34
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kunnen afleiden, en kunnen bovendien meer bindend en completer zijn dan zulke regels.25 

b) paradigma = disciplinaire matrix 

Kuhn stelt in zijn artikel uit 1974 dat hij het betreurt dat hij de betekenis van 'paradigma' in 

sommige passages van zijn boek liet verwateren tot iets wat 'all the shared commitments of a 

scientific group' omvatte.26 Hij zou de term in die zin wensen te vervangen door 'a disciplinary 

matrix'.27 De term 'disciplinair' is gekozen omdat die term refereert naar het gemeenschappelijk 

bezit van onderzoekers uit een bepaalde discipline; 'matrix' is gekozen omdat dat bezit is 

samengesteld uit ordenende elementen, die nog nader gespecificeerd zouden kunnen worden. 

Paradigma's (in zin 'a') zijn slechts een facet van zo'n 'disciplinary matrix'.28 

The Structure of Scientific Revolutions is een veelgelezen boek en de term 'paradigma' is in 

bredere kring in gebruik geraakt, op een wijze die soms aanmerkelijk van Kuhns gebruik is 

gaan afwijken. Wellicht is één van de factoren die aan de verbreiding van het begrip heeft bijge

dragen het feit dat andere filosofen en auteurs (soms vóór Kuhn en meestal onafhankelijk van 

hem) vergelijkbare gedachten over 'frameworks' hebben geformuleerd, waarvoor Kuhn dan 

misschien de term heeft geleverd die het beste 'bekt'. 

Hoewel Kuhn in publicaties na SSR enkele termen uit dit boek nader heeft gepreciseerd, heeft 

zijn latere werk op de verbreiding van die termen weinig invloed meer uitgeoefend. De term 

'disciplinaire matrix' is niet aangeslagen, en de term 'paradigma' is een eigen leven gaan leiden. 

De term duikt bijv. zowel op in de methodologieboeken van sociale wetenschappen29 (waarvoor 

het begrip niet bedoeld was30) als in sommige 'New Age' literatuur.31 In een reclamefolder van 

2 5 £Tp318. 
2 6 ET p319. 
2 7 SSR pl82. 
2 8 £7"p292; andere bestanddelen zijn o. a. symbolische generalisaties, modellen en waarden. 
29 Voor de invloed van Kuhn op het gebied van de sociologie, de politieke wetenschappen, de economie, de 
psychologie, de historische wetenschap en de pedagogiek verwijs ik naar de bibliografie, in: G. Gutting (ed.); 
Paradigms and Revolutions. Aplications and Appraisals of Thomas Kuhn 's Philosophy of Science Notre Dame 
1980 [University of Notre Dame Press]. 
3 0 In het angelsaksische spraakgebruik wordt onder 'science' iets anders verstaan dan onder 'social sciences'. De 
term 'science' duidt de natuurwetenschappen aan, en dat is ook het terrein waarop K. zijn onderzoek heeft gericht. 
In het voorwoord van SSR suggereert hij dat hij de notie paradigma juist heeft gevormd om een verschil aan te 
geven russen beide (pVII). Hij poneert een parallel tussen de huidige toestand in de sociale wetenschappen en het 
'pre-paradigmatische' stadium van disciplines die nu zonder aarzeling 'science' worden genoemd (pl60). In de pre-
paradigmatische periode bestaat er geen overeenstemming over de grondslagen van de discipline, over de vragen die 
zij zich zou moeten stellen en welke wegen naar welk soort antwoord zou kunnen leiden. Dit is slechts een van de 
weinige uitspraken die hij over de sociale wetenschappen doet, en hij laat zijn lezers in het ongewisse over de 
vraag of daarmee zijn theorie nog toepasbaar is op dat terrein. In zijn rijk met voorbeelden geïllustreerde boek 
stamt met één voorbeeld van een 'paradigma' of een 'wetenschappelijke revolutie' uit de sociologie, de 
psychologie, de linguïstiek of de medische wetenschappen. 

Wanneer K. zegt dat de sociale wetenschappen geen paradigma's kennen, dan deelt die uitspraak in de 
meerduidigheid van zijn paradigmabegrip. Als we paradigma' s als concrete resultaten zien, die weer als voorbeeld 
dienen voor de oplossingen van andere problemen, dan kan men verdedigen dat bijv. de linguïstiek, de psychologie 
en de sociologie zeker paradigma' s hebben. De opleiding van studenten in vrijwel elke sociale wetenschap bestaat 
uit de confrontatie met dergelijke paradigma' s, inclusief hun etiquette-achtige functie. 
Als K. met zijn opvatting dat de sociale wetenschappen geen paradigma' s kennen op 'disciplinaire matrices' doelt 
zou inderdaad een verschil met de natuurwetenschappen aan te wijzen zijn. De sociale wetenschappen lijken bijv. 
geen van allen één overkoepelend 'model' te hebben. De marxistische sociologie, de cognitieve psychologie, het 
behaviourisme of de psychoanalyse zijn 'scholen' met een duidelijke traditie in theorievorming, probleemstelling 
onderzoeksmethodiek en mensbeeld, maar geen daarvan is binnen het vakgebied in kwestie zo dominant dat zij als 
het ware de gehele discipline bepaalt. 
De term 'pre-paradigmatisch' die K. voor de sociale wetenschappen gebruikt wekt de indruk dat in de psychologie 
en in de sociologie een stadium van 'verwarrende concurrentie' gevolgd zal worden door een fase waarin binnen de 
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een opleiding in een 'snel-lees techniek' wordt het 'PhotoReading-System™ ' aangeprezen met 

de slogan: 'PhotoReading is een paradigmaverschuiving in uw leven'. Eén van de enthousiaste 

cursisten getuigt in deze folder: 'Ik wist niet eens wat een paradigma was, maar door 

PhotoReading zijn er diverse verschoven'. 

Het 'eigen leven' van een term kan men niet meer ongedaan maken door naar de oorspron

kelijke betekenis terug te vragen. Hoewel verschillende auteurs er behoefte aan lijken te hebben 

om tot een eenduidige formulering te komen van 'What Thomas Kuhn Really Says'32lijkt mij 

dat juist door het wegnemen van elke meerduidigheid veel aan het werk van een filosoof wordt 

onttrokken. Een reconstructie van 'de echte Kuhn' zou van dubbelzinnigheden moeten afzien, 

die ons juist iets zouden kunnen leren over de onderhavige problemen en de ontwikkeling van 

Kuhns gedachten daarover.33 Wat de term paradigma betreft: deze heeft vooral een ruimer 

gebruik gekregen. Zo spreekt De Rijk van 'geloof als paradigma'. Het gaat hem om een levens

overtuiging, die meer is dan een hypothese. Een paradigma is een 'samenstel van grond-

overtuigingen dat konstitutief is voor iedere konkrete werkelijkheidsbeleving.'34 De verbreding 

die hier met het woordje 'iedere' wordt aangebracht, brengt ons buiten het domein waarvoor 

Kuhn de term lijkt te hebben ingevoerd. Een populair gebruik van de term 'paradigma' (wereld-

beed, collectief referentiekader) is gestimuleerd door het boek The Aquarian Conspiracy van 

Marylin Ferguson (1980), waarin uitgebreid wordt gespeculeerd over een opkomend 'nieuw 

paradigma' van de wetenschappen.35 Uitspraken over 'het' paradigma van 'de' westerse weten

schap kunnen echter niet bij Kuhn worden gevonden. Een paradigma-switch binnen het ene 

vakgebied valt in SSR niet samen met dat in een ander. Een ander voorbeeld van een uitbreiding 

van het paradigmabegrip vindt men in een artikel van Charles Tart over 'state-specific science', 

waarin hij een paradigma lijkt op te vatten als een bewustzijnstoestand.36 Kuhn gebruikt 

voorbeelden uit de waarnemingspsychologie in zijn boek om te illustreren welke verschijnselen 

zich bij een paradigmawisseling kunnen voordoen37, maar hij hanteert het begrip paradigma niet 

om bijv. toestanden als 'wakende aandacht' en 'trance' te onderscheiden. 

Enkele kunsthistorici hebben in navolging van Kuhn de term 'paradigma' overgenomen en deze 

discipline als geheel één paradigma zal worden aangehangen. Geen enkele sociale wetenschap heeft tot dusver deze 
ontwikkeling te zien gegeven. Niettemin is dit idee van K. in de sociale wetenschappen soms aangewend voor een 
pleidooi tegen pluriformiteit. Eén middel om tot een 'paradigma' te geraken is immers het aan banden leggen van 
concurrerende opvattingen en het beperken van het aantal theorieën tot de dominerende opvatting. 
3 ' Marylin Ferguson: De aquarius samenzwering Deventer 1988 [Ankh-Hermes]. In het algemeen wijkt het 
populaire gebruik van de theorie van Kuhn en de term 'paradigma' in 'New Age' achtige literatuur af van Kuhns 
formuleringen: Kuhn wekt de indruk een neutrale, historische beschrijving te geven. Bij de weergave van de 
paradigmawisseling identificeren de New Age auteurs zich in het algemeen met het nieuwe paradigma, en wordt 
het oude vandaaruit bekritiseerd. Terwijl Kuhn de term paradigma slechts af en toe gebruikt voor iets dat alles 
omvat waarover een groep van wetenschappers het met elkaar eens is, en hij een dergelijk 'ruim' gebruik in latere 
publicaties zelfs betreurt, wordt het paradigma in veel literatuur na Kuhn vaak zonder meer gezien als een soort 
'overkoepelend wereldbeeld'. 
3 2 De titel van het eerste hoofdstuk van Max Scharnbergs The Myth of Paradigm-Shift Uppsala 1984 [Almqvist 
& Wiksell] waarin SSR in 27 stellingen wordt samengevat (pl3 e. v). 
3 3 Zie bijv. §6.1. 
3 4 L. M. de Rijk: Middeleeuwse wijsbegeerte Assen 1977 [Van Gorcum] pl46. 
3 5 M. Ferguson: De aquarius samenzwering Deventer 1988 [Ankh Hermes]. 
3 6 Charles T. Tart: States of consciousness and state-specific sciences Science Vol. 176 (June 12, 1972) pl203-
1210; zie ook §2.3). 
3 7 Zie §2.2. 
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vergeleken met het begrip stijl.38 Kuhn zelf meent dat er tussen een paradigma en een kunststijl 

grote verschillen bestaan, omdat de kunstpraktijk door andere waarden wordt geleid dan de 

wetenschap.39 Als de notie 'paradigma' op het gebied van de kunst zin zou hebben, zou hij er 

concrete, voorbeeldige kunstwerken en geen verzamelingen abstracte stijlwetten mee 

aanduiden. Deze suggestie is overgenomen door de kunsthistoricus C. Kubier. Het is volgens 

Kubier dikwijls onmogelijk de eigenschappen die een bepaalde stijl kenmerken expliciet te 

maken (op dezelfde wijze kunnen volgens Kuhn de regels van een paradigma niet verwoord 

worden). Het aanwijzen van 'paradigmatische' werken zou in de kunstgeschiedenis een 

alternatief kunnen zijn voor vage typeringen van stijlen.40 

Opvallend is dat het begrip 'paradigma' dikwijls klakkeloos verwisseld wordt met theorie. 

Beide termen zijn niet altijd inwisselbaar: een theorie (als een samenhangend geheel van 

uitspraken) hoeft nog geen voorbeeldfunctie te vervullen, en een paradigma hoeft niet de vorm 

van 'uitspraken' te hebben, omdat er soms minimale expliciete kennis is van de regels van de 

voorbeeldige praktijk. Feyerabend stelt in een explicatie van Kuhns ideeën dat de notie 'para

digma' vergeleken met 'theorie' subtieler en complexer is, en dat een paradigma als een 'theory 

in action' zou kunnen worden aangeduid.41 Men leert een paradigma kennen door zich 'erin te 

verplaatsen'.42 

Vanaf ca. 1974 komt de term 'paradigma' in Kuhns publicaties nauwelijks meer voor. Kuhns 

boek uit 1978: Black-body Theory and Quantum Discontinuity, 1894-1912 wordt door Klein, 

Shimony en Pinch besproken onder de titel 'Paradigm lost?', omdat Kuhn de terminologie uit 

SSR vrijwel niet meer gebruikt.43 In een interview met N. Wade uit 1977 zei hij 'I try to forget 

the categories of that book'. Hij noemt zijn theorie 'highly schematic' en stelt dat deze is 'not 

going to apply in any detailed way to any particular episode'.44 

Daartegenover staan enkele passages uit artikelen waarin hij stelt dat zijn theorie ondanks enkele 

wijzigingen in de kern nog hetzelfde is.45 In een terugblik uit 1991 wordt ook duidelijk dat 

3 8 £ T p 3 . 
3 9 £Tp340e.v . 
4 0 ET p351. Het zoeken naar 'voorbeeldige' praktijken kan mi. ook in de ethiek een alternatief zijn voor (of een 
aanvulling op) het formuleren van regels of principes. 
4 1 Paul Feyerabend: Science in a Free Society London 1978 [New Left Books] p66-67. 
4 2 Diverse auteurs hebben gewezen op de overeenkomst tussen dit element van Kuhns benadering van paradigma' s 
en de meer continentale 'hermeneutische' filosofie. Zie bijv.: Richard Bernstein: Beyond Objectivism and 
Relativism: Science, Hermeneutics and Praxis Philadelphia 1983 [University of Pennsylvania Press] en 
Feyerabend PP 2 p237. Feyerabend schrijft: 'Learning a language or studying the irregularities of a historical 
period does not mean studying rules in a rational manner, it means immersing oneself'm a practice and being 
guided by an intuitive ability to imitate and improvise. Some older methodologists expressed this feature by 
saying that a historian studies a distant culture by trying to 'understand' it while a physicist who deals with 
explicit abstract notions explains. Kuhn makes the highly interesting and revolutionary suggestion that physics 
is a historical tradition and therefore as much in need of Verstehen as history proper. ' 
4 3 M. J. Klein, A. Shimony & T. J. Pinch: 'Paradigm lost. A review symposion.' Isis 70 no. 253 (1979) p429-

4 4 N. Wade: 'Thomas S. Kuhn: Revolutionairy theorist of science' Science 197 1977 pl43-145; In het boek 
Revolution in Science merkt I. Bernard Cohen op dat wetenschapshistorici die zich positief hebben uitgelaten 
over Kuhns terminologie niettemin 'have tended not to make use of a Kuhnian framework in their actual 
writings.' (I. B. Cohen: Revolution in Science Cambridge, Mass. 1985 [Harvard U.P.] pXVIII). 
4 5 £Tp318-319; 'Commensurability, comparability, communicability', in: P. D. Asquith and T. Nickles (ed.) 
PSA 1982. Proceedings of the 1982 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association East Lansing 
1983 [Philosophy of Science Association] p671. 
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Kuhns belangstelling, benaderingswijze en 'theorie' in hoofdlijnen geen grote omwentelingen 

hebben beleefd.46 In zijn dissertatie over Kuhn slaagt Paul Hoyningen-Huene erin Kuhns 

ontwikkeling gedetailleerd te beschrijven als een proces waarin de in SSR ontwikkelde theorie 

steeds verder verfijnd wordt, een ontwikkeling die anders dan die van Feyerabend geen 

discontinuïteit lijkt te vertonen. Enkele verklaarde medestanders van Kuhn als Margolis47 en 

Rorty48 merken op dat Kuhn soms terug lijkt te schrikken voor de radicale consequenties van 

zijn theorie.49 Kuhn stelt uitdrukkelijk dat hij niet met 'postmodernisme' of 'relativisme' 

geassocieerd wil worden.50 

1.1.2. Normale wetenschap, revoluties en anomalieën 
Kuhn omschrijft 'normal science' (een term die ik hieronder zal vertalen met 'normale 

wetenschap') in SSR als wetenschapsbeoefening die door een paradigma geleid wordt. 

Wetenschappers kiezen daarbij problemen uit die opgelost kunnen worden met bestaande 

concepten en technieken.51 Kuhn ziet de 'normal science' in de eerste plaats als een bezigheid 

van 'puzzle-solving', waarbij het paradigma de spelregels en de puzzel levert. Een paradigma 

geeft aan wat als probleem en wat als oplossing kan gelden, en verschaft vakgenoten over 

dergelijke vragen een brede concensus.52 De normale wetenschap houdt zich zo bezig met het 

steeds verder geleden en specificeren van het onderhavige paradigma.53 

Binnen een paradigma is volgens Kuhn wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. Zonder een 

algemeen aanvaard paradigma kan er echter geen voortgang geboekt worden. Dit heeft twee 

redenen. Ten eerste levert het paradigma de criteria om 'vooruitgang' te beoordelen en ten 

tweede voorkomt het dat iedere wetenschapper bij zijn onderzoek bij 'nul' moet beginnen.54 

De opvattingen van Kuhn vertonen in dit opzicht gelijkenis met die van de Weense kunst

historicus Alois Riegl (1858-1905). In zijn geschrift over de laatromeinse kunstnijverheid intro

duceerde Riegl de term 'Kunstwollen'. Het 'onnaturalistische' karakter van bijv. primitieve 

kunst werd door hem niet langer opgevat als een gebrek aan techniek of 'know-how', maar als 

de expressie van artistieke intenties, die van de westerse, naturalistische kunst verschillen. 

Riegl stelde dat de kunstgeschiedenis geen vooruitgang laat zien, of liever, dat vooruitgang 

alleen mogelijk is binnen een bepaalde stijl. De kunstgeschiedenis is de opeenvolging van stijl

vormen. Elke stijlvorm kent eigen intenties, vormgevingsprincipes etc. De overgang tussen 

stijlvormen is op zichzelf geen vooruitgang, omdat er geen gemeenschappelijke maatstaven 

4 6 'The road since "Structure"', in: A. Fine, M. Forbes, L. Wessels (ed.): PSA 1990. Proceedings of the 1990 
Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association vol, 2 East Lansing 1991 [Philosophy of Science 
Association]. 
4 7 J. Margolis: 'The meaning of Thomas Kuhns "different worlds'", in: Kostas Gavroglu, John Stachel & Marx 
Wartofsky (eds): Science, Mind and Art Dordrecht 1995 [Kluwer Academic Publishers] pl43. 
4 8 Richard Rorty: Objectivism, Relativism and Truth - Philosophical Papers volume 1 Cambridge 1991 
[Cambridge U.P.] p38, p40. 
4 9 Zie §6.1. 
50 'The road since "Structure'" p4. 
5 1 SSR p96. 
52 SSR p37, p38, p41. 
5 3 SSR pl9e.v.; p24, p42. 
5 4 S5fip23. 
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bestaan om deze te beoordelen.ss 

Normale wetenschap leidt uit zichzelf niet tot het loslaten van een paradigma. Dit gebeurt slechts 

in perioden die Kuhn 'scientific revolutions' noemt: perioden waarin een oud paradigma geheel 

of gedeeltelijk wordt vervangen door een nieuw56. Aanleiding voor dergelijke omwentelingen 

vormt volgens Kuhn de confrontatie met problemen die binnen het bestaande paradigma niet 

opgelost (en soms niet eens gesteld) kunnen worden. Deze problemen noemt Kuhn 

'anomalieën' (afwijkingen). 

De term 'anomalie' is afgeleid van het laat-latijnse anomalus.51 De hedendaagse Nederlandse en 

Engelse betekenis is die van een afwijking van een algemene regel of norm, een 

onregelmatigheid, een abnormaliteit of een incongruentie.58 Het woord 'anomalie' wordt sinds 

SSR in de wetenschapsfilosofie gebruikt wordt voor verschijnselen die binnen een paradigma 

(of ook wel: binnen een theorie) niet benaderd of verklaard kunnen worden. Het betreft vaak 

onverwachte ontdekkingen.59 

Op het belang van anomalieën was vóór Kuhn al gewezen door Karl Popper in Logic of 

Scientific Discovery (1959, oorspronkelijke publicatie 1935). In het werk van Popper wordt als 

demarcatiecriterium tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke kennis een falsificatie -

criterium voorgesteld. Popper stelt dat het niet mogelijk is een theorie in formele zin te bewijzen 

door middel van verificatie. Het is echter is wel mogelijk haar formeel te weerleggen met 

tegenvoorbeelden. Wetenschappelijke kennis dient daarom volgens Popper geformuleerd te 

worden op een wijze die weerlegging mogelijk maakt; het onderzoek aan de hand van bepaalde 

theorieën dient op falsificatie van die theorie gericht te zijn. Volgens Popper zijn anomalieën dus 

van het grootste belang: als observaties haar tegenspreken, dient de theorie in kwestie 

verworpen te worden. 

In SSR wordt vanuit een historische analyse een heel ander beeld gegeven. Kuhn gaat 

weliswaar uitgebreid in op anomalieën, maar stelt dat zij bij 'normal science' juist niet tot 

aanpassing van een theorie leiden. De bereidheid van een groep onderzoekers om een 

paradigma te laten varen is zeer klein.60 De normale wetenschap bezit volgens Kuhn een 

behoudende attitude. In een opstel uit 1963 noemt hij 'normal science' dogmatisch61, 

autoritair62 en 'narrowminded'63; zij leidt tot een tijdelijke 'closing of the mind'64, die er voor 

zorgt dat de wetenschapper eigenlijk geen 'explorer of the unknown' meer is, maar eerder 

iemand die het bekende preciseert.65 

55A.Riegl: Die Spätrömische Kunstindustrie, Nach den Funden in Österreich-Ungarn Wien 1901 [Hof-und 
Staats drückerei). Zie ook: Paul Feyerabend: Wissenschaft als Kunst Frankfurt a. M. 1984 ISuhrkaniDl 
5 6 SSR p92. 
5 7 De Longman-Penguin English Dictionary (1986 p33) stelt dat dit woord is gebaseerd op het Griekse a(n) ^ 
homalos: (on)even. 
5 8 Longman-Penguin English Dictionary 1986 p33. 
5 9 Hoyningen-Huene: Op. cit. p256. 
6 0 S5f ip23. 
61 The function of dogma in scientific research', in: A. C. Crombie (ed.) Scientific Changehondon 1963 
[Heinemann] p349. 
62 Op. cit. p393. 
6 3 Op. cit. p350. 
64 Op. cit. p393. 
65 Op. cit. p363. 
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Het falsificatiebeginsel met de daarbij behorende alertheid op anomalieën speelt volgens Kuhn 

in de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek geen centrale rol en het zou die rol ook niet 

kunnen spelen zonder elk onderzoeksgebied in een chaos te veranderen.66 Voor Kuhn blijft de 

rol van anomalieën daarmee beperkt tot perioden van 'revoluties'. Ze kunnen zich ook 

voordoen tijdens een stabiele periode, maar worden dan niet opgemerkt of genegeerd.67 

Kuhn beweert in SSR met stelligheid dat een gevestigd paradigma nooit wordt losgelaten vóór 

er een nieuw is om zijn plaats in te nemen.68 Wie een paradigma verlaat, stopt met het 

beoefenen van de wetenschap die daardoor gedefinieerd wordt.69 'To reject one paradigm 

without simultaneously substituting another is to reject science itself'.70 Ofschoon Kuhn in een 

later interview heeft gesteld dat hij geen waarde hecht aan demarcatie-criteria71, wordt hier het 

'werken met een paradigma' expliciet gebruikt als een middel om wetenschap te 

onderscheiden.72 

Revoluties (het loslaten van het ene paradigma en het accepteren van een ander) leveren volgens 

Kuhn aan de 'vooruitgang van de wetenschap' geen bijdrage, omdat men niet over een gemeen

schappelijk criterium (paradigma) beschikt om die vooruitgang aan af te meten. De grondslagen 

van verschillende paradigma's kunnen zo verschillen dat er geen overeenstemming mogelijk is 

over wat als probleem geldt en wat daarvan een geldige oplossing is73. Wanneer bijv. de voor

standers van een nieuw paradigma een omwenteling als vooruitgang zien, kunnen de 

aanhangers van het oude paradigma deze als een verslechtering opvatten, of als een teken dat 

'nieuwlichters' nog niet de vereiste competentie hebben.74 

De periode van wetenschappelijke revoluties ziet Kuhn als een tijd waarin men abnormal 

science bedrijft. Bezit de wetenschap tussen de revoluties in ('normal science') een sterk 

traditioneel karakter, bij 'abnormal science' staan de tradities op losse schroeven. Men komt in 

deze fase tot concurrerende opvattingen, tot het openlijk uitdrukking geven aan onvrede, men 

debatteert over grondslagen.75 In deze fase spelen anomalieën een belangrijke rol. Tot het oude 

paradigma is ingestort en er binnen de kring van de betrokken wetenschappers een nieuwe visie 

is geaccepteerd, die niet meer met de oude in overeenstemming kan worden gebracht. Het 

bovenstaande roept de vraag op wanneer precies een oud paradigma zo wordt overweldigd door 

66 'Reflections on my critics', in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge 
Cambridge 1970 [CambridgeUP] p266 
6 7 SSR pl22. 
6 8 SSR p77. 
6 9 SSR p34. 
7 0 SSR p79. 
71 GiovannaBorradori: The American Philosopher pl59. 

2 Het is overigens onduidelijk of gebruik van de theorie van Kuhn als norm (bijv. voor het vinden van een 
demarcatiecriterium tussen wetenschappen en on-, niet- of pseudo-wetenschappen) wel houdbaar is. Het is niet 
Kuhns bedoeling geweest een verzameling voorschriften te formuleren, die eerdere voorschriften kon vervangen. 
Kuhn pretendeert slechts een beschrijving te geven van historische veranderingsprocessen en een 'structuur' aan te 
wijzen in historisch gebruikte voorschriften. Niettemin is zijn theorie veelvuldig prescriptief (i. p. v. descriptief) 
geïnterpreteerd. Zie: Paul Feyerabend: 'Consolations for the specialist', in: I. Lakatos en A. Musgrave (eds.): 
Criticism and the Growth of Knowledge Cambridge 1974 [Cambridge U.P.] pl98. 
73 SSR pl09. 
7 4 Hoyningen-Huene: Op. cit. p253. 
7 5 SSR p69, p83; deze toestand is volgens Kuhn verwant aan de wetenschapsbeoefening in de tijd vóór het 
ontstaan van het eerste paradigma (de zgn. 'pre-paradigmatische periode') (SSR p72). 
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anomalieën, dat het losgelaten wordt. 

Het aanvaarden van anomalieën is volgens Kuhn een kwestie van 'a relatively sudden and 

unstructured event like the gestalt switch'. Wetenschappers spreken dan vaak van een 'schellen 

die hen van de ogen vallen', waarbij de stukjes van een tot dan toe onoplosbare puzzel 

plotseling in elkaar vallen.76 

1.1.3 De neutrale observatietaai 
Het boek van Kuhn heet weliswaar The Structure of Scientific Revolutions, maar de inhoud 

van zijn boek logenstraft juist het idee dat er in zo'n revolutie zelf één algemene 'structuur' te 

ontdekken zou zijn. Er zijn regels voor het handelen van wetenschappers in een stabiele 

periode, maar er zijn geen regels die beslissingen voorschrijven die zich bij een revolutie 

voordoen. Kuhn zelf staat met name stil bij de intern-wetenschappelijke factoren die tot een 

paradigmawisseling leiden. Hij wenst de invloed van buiten-wetenschappelijke factoren 

(psychologische, sociale en esthetische motieven77) echter niet te ontkennen.78 

Kuhn stelt dat het probleem van een keuze tussen twee paradigma's in een fase van revolutie 

'nooit alleen door logica en experimenten ondubbelzinnig kan worden opgelost'79, omdat de 

concepten waarmee men redeneert en waarin men experimenten beschrijft veranderen. 

Uiteindelijk berust elke keuze tussen theorieën volgens Kuhn op een mengvorm van individuele 

en meer gedeelde criteria, en de onderlinge afweging daarvan zal met name in een tijd van 

'revolutie' aan verandering onderhevig zijn.80 

Hiervoor is gesteld dat verschillende paradigma's eigen criteria kunnen leveren om weten

schappelijke verrichtingen te beoordelen. Spreken over 'vooruitgang' is alleen zinvol als men 

twee zaken aan dezelfde criteria kan toetsen, en die criteria gelden volgens Kuhn slechts binnen 

een bepaald paradigma. Kuhn signaleert dat dergelijke uitspraken botsen met het wijdverbreide 

idee dat de 'groei van kennis' ons steeds dichter bij de waarheid brengt. Hij schrijft: 'We 

moeten misschien het expliciete of impliciete idee verlaten dat veranderingen van paradigma 

wetenschappers en hun volgelingen steeds dichter bij de waarheid brengen'.81 Kuhn twijfelt er 

niet aan dat Newtons fysica volgens hedendaagse maatstaven een verbetering is van die van 

Aristoteles en dat die van Einstein weer een verbetering is van die van Newton, voor zover ze 

gezien worden als middelen om onze puzzels op te lossen82, maar onze puzzels waren niet die 

van Newton of Aristoteles.83 Dat de ontwikkelingen in de geschiedenis van de wetenschappen 

er toe leiden dat de 'realiteit steeds meer benaderd wordt' is iets dat Kuhn niet meent te mogen 

beweren. Zo'n uitspraak slaat volgens hem niet 'op de oplossingen van puzzels en de concrete 

voorspellingen die uit de theorie worden afgeleid maar op de ontologie ervan, dwz. op de 

16 SSR pl21-122. 
7 7 SSR p94, pl98 e.V.; £Tp320 e.v. 
7 8 £TpXV. 
7 9 SSR p94. 
8 0 Zie §3.9. 
81 SSR pl70. 
8 2 SSR p206. 
8 3 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes - Thomas Kuhn and the Nature of Science Cambridge 
1993 [MIT Press] p330. 
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overeenstemming tussen de entiteiten waarmee de theorie de natuur bevolkt en de dingen die 

'werkelijk bestaan'. (...) Ik geloof dat er geen van elke theorie onafhankelijke mogelijkheid is 

om zinswendingen als 'werkelijk bestaan' te reconstrueren; het idee dat de ontologie84 van een 

theorie en haar 'reële' tegenhanger in de natuur met elkaar corresponderen lijkt me nu een 

principiële misvatting te zijn.'85 

Er is volgens Kuhn dus geen paradigma-onafhankelijk gezichtspunt op de werkelijkheid, dat 

het mogelijk zou maken om aan de hand daarvan de voortgang van het ene paradigma naar het 

andere af te meten. Dit is te wijten aan het ontbreken van een neutrale waarnemingstaai, d.w.z.. 

aan het ontbreken van de mogelijkheid om die veronderstelde ondubbelzinnige gegevens niet-

interpreterend te beschrijven.86 Ongeïnterpreteerde feiten of waarnemingen zijn als maatstaf niet 

voorhanden. Om een rol te kunnen spelen in de toetsing of weerlegging van theorieën moeten 

dergelijke gegevens beschreven en geïnterpreteerd worden, en daarbij zullen concepten (vooral 

classificaties) gebruikt worden die voor een bepaalde theorie relevant zijn.87 

Kuhn meent dat zijn opvattingen een breuk inhouden met de traditionele epistemologie.88 Het 

kentheoretisch gezichtspunt dat volgens Kuhn 'de afgelopen drie eeuwen in de westerse 

filosofie domineerde' stelt dat theorieën 'eenvoudig door mensen tot stand gebrachte 

interpretaties zijn van vaste gegevens'. Kuhn schrijft: 'bij afwezigheid van een uitgewerkt 

alternatief lijkt het me onmogelijk om dat gezichtspunt geheel te verlaten'.89 Toch functioneert 

die filosofie volgens Kuhn niet meer zo effectief, en pogingen om haar te redden door de 

introductie van een neutrale observatietaai lijken Kuhn 'tot mislukken gedoemd'.90 

'Misschien zal er ooit een zuivere waarnemingstaai ontworpen worden', schrijft Kuhn, maar tot 

nu toe is volgens hem geen enkele poging ook maar in de buurt daarvan gekomen. Met name 

pogingen om waarnemingen eenduidig vanuit de fysiologie te formuleren zijn mislukt. Het 

bekende plaatje waarin men zowel een eend als een konijn kan zien [zie de afbeelding op p 71] 

toont aan dat twee mensen met dezelfde netvliesindrukken verschillende dingen kunnen 

waarnemen91; het experiment met de inverterende lenzen (een 'omkeerbril') toont dat twee 

mensen met verschillende netvliesdindrukken hetzelfde ding kunnen zien92. Zo ook kan de 

waarneming van één bepaalde kleur worden opgewekt door een oneindig aantal verschillende 

gecombineerde golflengten.93 De speurtocht naar de hypothetische 'sense-data', waaruit de 

waarneming volgens de empiristische traditie is samengesteld, heeft volgens Kuhn weinig 

8 4 Kuhn gebruikt de term 'ontologie' in een specifieke betekenis: niet die van 'zijnsleer' in het algemeen, al of 
niet te onderscheiden van 'metafysica', maar voor een 'realistische' inhoudelijke stellingname op dat gebied. 
8 5 SSR p206. 
S6 SSR pl21. 
8 7 Kuhn illustreert deze bewering o.m. met het voorbeeld uit §2.5. We kunnen niet stellen dat de slingerbeweging 
van Galilei en de bemoeilijkte val van Aristoteles slechts verschillende interpretaties zijn van de ondubbelzinnige 
gegevens die door observatie worden verschaft (pl26). 
S8SSR pl21-122. 
8 9 SSR pl26. Dat de percepties van wetenschappers door hun conceptmatige achtergrond gestructureerd en 
gereguleerd worden, is vele jaren voor The Structure of Scientific Revolutions al beschreven door uiteenlopende 
(continentale) filosofen als Kant, Nietzsche, de latere Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, e.a. 
9 0 SSÄ p i26 . 
91 SSR p l26. 
9 2 SSR pl26-127; zie de afbeelding in §2.2. 
9 3 ET p308. 
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ondubbelzinnigs opgeleverd.94 Er bestaat geen één op één relatie tussen stimuli en sensaties; 

deze relatie is bovendien afhankelijk van opleiding en cultuur.95 Bij afwezigheid van training 

door vroegere ervaringen in een culturele context bestaat er volgens Kuhn alleen (in de woorden 

van William James) 'a bloomin' buzzin' confusion'.96 

Toegepast op de wetenschap wil dit zeggen dat er aan 'ervaring' volgens Kuhn altijd vorm 

wordt gegeven via een paradigma. De 'directe ervaring' van de wetenschappers is volgens 

Kuhn 'hun ervaring van de perceptuele kenmerken die door een paradigma zo duidelijk naar 

voren worden geschoven, dat ze hun regelmatigheden bijna op het eerste gezicht blootgeven'.97 

Het onderscheid tussen beschrijvingen (van waarnemingen) en interpretaties maakt in feite al 

deel uit van een paradigma.98 

Kuhns theorie over de schoksgewijze ontwikkeling van de wetenschap houdt dus in dat die 

'ontwikkeling' niet bestaat uit een 'steeds meer benaderen van de waarheid'.99 Gerard de Vries 

schrijft hierover: 'Omdat wetenschapsontwikkeling zich voordoet in een opeenvolging van 

disciplinaire matrices, kan niet van 'groei van kennis' in de zin van toenemend waarheids

gehalte worden gesproken. De wetenschappelijke onderzoeker hoeft zich dit alles niet bewust te 

zijn. Hij zal zijn ('locale') waarheidsbegrip zelfs 'globale' trekken toe dichten; voor hem is het 

immers 'de' waarheid. Dat die neiging inderdaad bestaat, kunnen we bijvoorbeeld opmaken uit 

de manier waarop onderzoekers gewoon zijn hun voorgangers te behandelen. Het is in 

vakwetenschappelijke leerboeken gebruikelijk de zaken zo voor te stellen, alsof beroemde 

voorgangers het contemporaine begrippenapparaat hanteerden; de elementen van hun werk die 

daarbuiten vallen, moeten als dwaling of als zijnde irrelevant worden weggepoetst. Vreemd is 

dat natuurlijk niet; wat de onderzoeker uit vroeger tijden de moderne wetenschapsman te bieden 

heeft, is immers alleen dat, wat deze in contemporaine termen kan interpreteren en aan de hand 

van hedendaagse standaarden naar waarde kan schatten.'100 Ofwel, in termen van dit boek: 

vooruitgang is moeilijk te meten wanneer de maatstaven (mensurae) daarvoor veranderen. 

§1.2 Kuhn over incommensurabiliteit 
De term incommensurabel is bij de samenvatting van de in SSR ontvouwde oorspronkelijke 

theorie van Kuhn tot nu toe vermeden, al was het zonder meer mogelijk geweest om de term in 

de tekst in te voegen.101 In §1.1.2 bijv., waar gezegd wordt dat een nieuw paradigma niet met 

9 4SSR p l 9 1 . 
9 5 'Reply to criticism', in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge Cambridge 
1970 [Cambridge U.P.] p276. 
9 6 SSR pi 13 Feyerabend benadrukt hetzelfde punt wanneer hij zegt: "Sense impressions' zoals zuivere kleuren en 
geluiden spelen, in tegenstelling tot gekleurde dingen en bijv. stemgeluiden, een verwaarloosbare rol in onze 
waarnemingswereld; (. . .) het zijn theoretische constructies achteraf en niet het begin van kennis. Zij zouden ons 
als zodanig trouwens niet verder helpen: een persoon in een 'labyrinth of sense impressions' (.. .) zou compleet 
gedesoriënteerd zijn' (Paul K. Feyerabend: Farewell to Reason London 1987 [Verso] pl33). 
9 7 SSR p l25 . 
9 8 SSR p9. 
9 9 SSR p206; Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p255. 
100 Gerard de Vries: De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie Groningen 1995 
[Wolters-Noordhoff] pl07. 
101 Deze laatste verbinding wordt gelegd door Kuhn , in: 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes 
p317-318). 
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het oude 'in overeenstemming kan worden gebracht', in §1.1.3 waar gesteld wordt dat er bij 

een paradigmawisseling niet van 'vooruitgang' gesproken kan worden. 

Het begrip incommensurabiliteit is een van de meest besproken elementen uit Kuhns theorie: 

Hoyningen-Huene vermeldt in 1989 meer dan honderd voorbeelden van bespreking door 

anderen.102 Toch schrijft Kuhn later: 'virtually no-one has fully faced the difficulties that led 

Feyerabend and me to speak of incommensurability.'103 Tot het einde van zijn leven is hij bezig 

geweest het concept te verhelderen en uit te leggen. Hij schrijft: 'My own encounter with 

incommensurability was the first step on the road to Structure, and the notion still seems to me 

the central innovation introduced by the book. Even before Structure appeared, however, I 

knew that my attempts to describe its central conception were extremely crude. Efforts to 

understand and refine it have been my primary and increasingly obsessive concern for thirty 

years'.104 

Hieronder volgt een korte aanduiding van de ontwikkeling van zijn ideeën; details komen met 

name in hoofdstuk 3 ter sprake. Ik maak een onderscheid tussen drie 'fasen' in zijn werk: (a) de 

opvattingen uit SSR; (b) na SSR gepubliceerde opvattingen; (c) vooruitwijzingen naar nog te 

publiceren werk, die door Kuhn vanaf 1989 terloops zijn gemaakt. Het geschrift over incom

mensurabiliteit dat hij hierin aankondigt, is door zijn vroegtijdig overlijden niet gepubliceerd. 

(a) Hoewel het woord incommensurabel in de eerste editie van Structure of Scientific 

Revolutions minder dan tien keer voorkomt105, is het een centrale notie in het boek. Een 

definitie van incommensurabiliteit ontbreekt in SSR. 

Op bladzijde 4 van SSR valt de term incommensurabel voor het eerst, als Kuhn zegt dat het 

verschil tussen verschillende scholen in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een 

discipline gelegen is in 'what we shall come to call their incommensurable ways of seeing the 

world and of practicing science in it'.106 Daarna komt de term pas weer terug op bladzijde 103. 

Hier schrijft Kuhn dat 'the normal-scientific tradition that emerges from a scientific revolution is 

not only incompatible, but often actually incommensurable with that which has gone before.'107 

Op p. 112 volgt een derde passage. Kuhn stelt hier dat na een revolutie voor een wetenschapper 

'the world of his research will seem, here and there, incommensurable with the one he had 

inhabited before.'108 Deze citaten veronderstellen m.i. dat de lezer enigszins bekend is met de 

lexicale betekenis van incommensurabel. 

De meest uitgebreide behandeling geeft Kuhn op pl48 t/m 150. Onder de incommensurabiliteit 

van de pre- en postrevolutionaire normale wetenschappelijke tradities verstaat hij hier 'several 

reasons why the proponents of competing paradigms must fail to make complete contact with 

each others viewpoints.'109 Van deze incommensurabiliteit tussen pre- en postrevolutionaire 

102 Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p202. 
103 'Commensurability, comparability, communicability' p669. 
104 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p314-315. 
105 SSRp4, pl03, p l l 2 , pl48-150, pl57, pl65, pl98, p203. 
1 0 6 SSR p4. 
107 SSR pl03; zie voor het gebruik van de term 'incompatible' op deze plaats §3.4. 
1 0 8 S S f i p l l 2 . 
1 0 9 SSR p l48. 
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paradigma's worden vervolgens drie aspecten genoemd: 

(I) Ten eerste treedt er een verandering op in gebruikte normen, vooral wat betreft de opvat

tingen over wat als een probleem geldt en wat als een oplossing daarvan te beschouwen is. 

Hoewel er in wetenschappelijk onderzoek sprake is van allerlei soorten 'standards of science'110 

(bijv. eisen aan rapportage, replicaties, statistische technieken etc. etc.) concentreert Kuhn zich 

op de standaarden die een aangeven welke problemen de wetenschap zou moeten 

onderzoeken.111 Ian Hacking heeft deze incommensurabiliteit 'topic incommensurability' 

genoemd.112 

(II) Ten tweede verandert het gebruik van concepten. Kuhn: 'Aangezien nieuwe paradigma's 

voortkomen uit oude, belichamen ze gewoonlijk een flink gedeelte van de woordenschat en de 

conceptuele en technische hulpmiddelen die eerder door het vroegere paradigma zijn 

gehanteerd. Maar ze gebruiken deze geleende elementen zelden op precies dezelfde wijze. 

Binnen het nieuwe paradigma worden oude termen, begrippen en experimenten op een nieuwe 

wijze met elkaar in verband gebracht. Het onvermijdelijk resultaat is iets dat we, hoewel de term 

niet geheel juist is, een misverstand tussen de concurrerende scholen moeten noemen.'113 

(III) Ten derde (en dit noemt Kuhn op p.150 het 'most fundamental aspect of the 

incommensurability of competing paradigms'): 'in a sense that I am unable to explicate further, 

the proponents of competing paradigms practice their trades in different worlds'.114 Het is 

opvallend dat deze laatste zin veel sterker geformuleerd is dan de passage op p. 112. Kuhn 

spreekt nu over 'de wereld' en niet over 'the world of his research', en laat 'will seem, here and 

there' nu weg. Kuhns uitspraken over 'verschillende werelden' worden verder onderzocht in 

hoofdstuk zes. 

In het werk van Kuhn wordt gesproken van 'incommensurabele paradigma's'.115 Deze 

formulering is m.i. onzorgvuldig. Niet de paradigma's zijn incommensurabel (die zijn 

eenvoudig verschillend), maar de beweringen die in termen van de paradigma's begrepen en 

geformuleerd moeten worden, de gedragingen (experimenten, metingen etc.) die volgens de 

paradigma's gerealiseerd en beoordeeld moeten worden. 

(b) Vanaf 1969 publiceert Kuhn een aantal opstellen waarin hij zijn in SSR ontvouwde ideeën 

preciseert, expliceert en corrigeert. Dit zijn met name het Postscript bij de tweede editie van 

SSR116, de 'Reflections on my critics' in de bundel Criticism and the Growth of Knowledge117 

110SSR p l48 . 
1 , 1 SSR pl48-149 . Kuhn geeft het volgende voorbeeld: 'Moet een bewegingstheorie de oorzaak van de 
aantrekkingskrachten tussen materiële deeltjes verklaren, of hoeft ze alleen maar het bestaan van zulke krachten te 
vermelden? Newtons dynamica werd wijd en zijd verworpen, omdat ze, anders dan de theorieën van Aristoteles en 
Descartes, het laatste antwoord op die vraag impliceerde. Toen Newtons theorie eenmaal geaccepteerd was, 
betekende dat ook het verdwijnen van een vraag uit de wetenschap. Maar de algemene relativiteitstheorie mag trots 
verkondigen dat ze die vraag heeft beantwoord' (pl48). 
112 Ian Hacking: Representing and Intervening Cambridge 1983 [Cambridge U.P.] p68. 
113 SSflpl49-150; vgl. p84-85. 
1 1 4 SS« pl50. 
115 SSR pi50.159. 
116 SSR pl74e.v. 
117 Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge Cambridge 1970 [Cambridge U.P.] 
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en een aantal verspreidde opstellen die later zijn gebundeld in het boek The Essential Tension. 

De relata van incommensurabiliteit waren in SSR meestal de opvattingen en praktijken binnen 

twee verschillende paradigma's die betrokken zijn bij een wetenschappelijke revolutie (pre- en 

postrevolutionair)118, en soms ook de normale wetenschap en haar voorstadia.119 In Kuhns 

latere werk moet de behandeling van incommensurabiliteit het echter steeds meer zonder de 

termen 'paradigma' en 'normale wetenschap' stellen. 

In deze opstellen spreekt Kuhn nog vrijwel uitsluitend over de incommensurabiliteit van 

termen, talen, vocabulaires of theorieën. Terwijl het gebruik van incommensurabiliteit in de 

besproken passage uit SSR drie aspecten kent (normen, concepten en 'de wereld') is de 

incommensurabiliteit nu beperkt tot één daarvan, namelijk de verandering van concepten.120 

In de rond 1969 geschreven opstellen noemt Kuhn twee theorieën incommensurabel als men 

niet over een taal beschikt 'into which at least the empirical consequences of both can be 

translated without loss or change.'121 Zo'n taal zou een 'neutral observation language,' moeten 

zijn, maar die kan niet bestaan, want 'in the transition from one theory to the next words change 

their meanings or conditions of applicability in subtle ways. Though most of the same signs are 

used before and after a revolution—e.g. force, mass, element, compound, cell—the ways in 

which some of them attach to nature has somehow changed.'122 

In diverse passages maakt Kuhn zijn scepticisme over de mogelijkheid van een (relatief) 

neutrale observatietaai nu tot de basis van zijn incommensurabiliteitsconcept. 'Bij het toepassen 

van de term 'incommensurabiliteit' op theorieën wilde ik alleen beweren dat er geen 

gemeenschappelijke taal was waarbinnen beiden volledig konden worden uitgedrukt en die 

daarom gebruikt kon worden bij een puntsgewijze vergelijking tussen beiden'123, schrijft Kuhn 

in 1976. De kritiek op de neutrale observatietaai was in SSR al aanwezig124, maar krijgt in 

Kuhns latere artikelen een expliciete relatie met incommensurabiliteit. Kuhn stelt als correctie op 

zijn eerdere uitspraken overigens dat hij nooit heeft willen beweren dat die verandering betrek

king heeft op alle concepten die in beide incommensurabele theorieën gebruikt worden.125 

In het artikel 'Commensurability, comparability, communicability' uit 1983 sluit Kuhn aan bij 

de in zijn eerdere opmerkingen over de 'onvertaalbaarheid' van concepten, maar doet daarvoor 

geen beroep meer op de (on)mogelijkheid van een 'neutrale observatietaal'. Hij gebruikt de 

notie van onvertaalbaarheid nu direct om de incommensurabiliteit uit te leggen: 'if two theories 

are incommensurable, they must be stated in mutually untranslatable languages'.126 

Kuhns concentratie op 'onvertaalbaarheid' heeft in de jaren tachtig andere aanvankelijk door 

1 1 8 SSflp l50 , 57. 
1 1 9 5SÄpl03 , 148, 149, 165. 
120 Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p213. 
121 'Reflections on my critics', in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge 
Cambridge 1970 [Cambridge U.P.] p266, p268; SSR p201. 
122 Op. cit. p266-267 Zie ook: SSR pl98. 
123 "Theory-change as structure change: comment on the Sneed formalism' Erkentenis 10 1976 pl90-191. 
124 SSR pl26-129, 145-146. 
125 'Reflections on my critics', in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge 
Cambridge 1970 [Cambridge U. P.] p267. 
126 'Commensurability, comparability, communicability' p669-670. Zie voor de verdere bespreking van dit 
opstel en de relatie tussen incommensurabiliteit en onvertaalbaarheid §3.6. 
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hem aangewezen aspecten van incommensurabiliteit naar de achtergrond gedrukt. Incommensu-

rabele, conceptgeleide waarnemingen, en situaties waarin de 'normerende' (of zo men wil zelfs 

ethische) standaarden in elk van beide relata niet gecombineerd kunnen worden met de 

standaarden van de ander, komen in het latere werk van Kuhn nauwelijks meer ter sprake. 

(c) In een interview zegt Kuhn in het begin van de jaren negentig: 'The notion of incommen

surability has become increasingly important for me. And my own current work is more closely 

identifiable as an attempt to explain what incommensurability is and how such a thing could 

exist, than to explain any other single problem.'127 In zijn voorwoord bij het proefschrift van 

Hoyningen-Huene schrijft Kuhn dat zijn belangrijkste filosofische preoccupatie sinds de 

publicatie van Structure gelegen was in de fundering ('underpinnings') van incommen

surabiliteit, en die fundering zou dan te maken hebben met 'problems about what it is for words 

to have meanings and about the ways in which words with meanings are fitted to the world they 

describe.'128 

Kuhn heeft zijn meest recente gedachten op dit gebied niet gepubliceerd. We beschikken slechts 

over enkele korte aanduidingen. Opvallend genoeg erkent Kuhn aan het begin van de jaren 

negentig dat het spreken over incommensurabiliteit in termen van 'onderlinge 

onvertaalbaarheid' hem op verkeerde weg heeft gebracht. Het accent wat hij vervolgens gaat 

leggen betreft de taxonomische structuur van een theorie. Twee theorieën zijn incommensurabel 

als de 'kind-terms' van de ene theorie niet kunnen worden geïmporteerd in de ander.129 Deze 

laatste fase in zijn werk wordt besproken in §3.7. Kuhn introduceert hier ook een term, die 

vrijwel dezelfde rol gaat spelen als het 'paradigma' in SSR het 'lexicon'. 

Kuhn schrijft in 1993 dat incommensurabiliteit nog altijd 'dominates my project'130, en hij stelt: 

'I can do better on these and related subjects now, and the book on which I am presently at 

work will have much to say about them.'131 Kuhn is overleden in 1996, en of zijn boek 

posthuum gepubliceerd zal worden is mij niet bekend. Voor wat betreft Kuhns laatste ideeën 

beschikken we over enkele bronnen, die een onvolledig beeld geven: verwijzingen naar 

lezingen van Kuhn in publicaties van anderen132 en korte artikelen van Kuhn zelf133. Zij worden 

127GiovannaBorradori: The American Philosopher pl56. 
128 'Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p2. 
129 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p314. 
130 Op. cit. p314. 
131 Op. cit. p314. 
132 In 1987 hield Kuhn over incommensurabiliteit een serie van drie ongepubliceerde Shearman Memorial 
Lectures aan het University College in London, getiteld The presence of past science'. Kuhn maakte er bezwaar 
tegen dat zijn hier gemaakte opmerkingen al verspreid, geciteerd of zelfs maar geparafraseerd zouden worden. Ian 
Hacking bespreekt niettemin een aantal van Kuhns suggesties (voor eigen rekening) in een opstel in een in 1993 
verschenen bundel opstellen ter gelegenheid van Kuhns zeventigste verjaardag, waarop Kuhn weer commentaar 
levert. (Working in a new world', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p275 e.v. 
Gerard de Vries geeft in De ontwikkeling van wetenschap een overzicht van Kuhns recente ideeën aan de hand van 
Kuhns nog ongepubliceerde Thalheimer Lectures. (Gerard de Vries: Op. cit. pl93). 
133 'Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Op. cit.; The road since "Structure"', in: A. Fine, M. Forbes, L. 
Wessels (ed.): PSA 1990. Proceedings of the 1990 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association 
vol, 2 East Lansing 1991 [Philosophy of Science Association]; 'The Trouble with the Historical Philosophy of 
Science'. Robert and Maurine Rothschild Distinguished Lecture, 19 November 1991. Cambridge [Department of 
the History of Science, Harvard University; 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes- Thomas Kuhn 
and the Nature of Science Cambridge 1993 [MIT Press]. 
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besproken in §3.6. en 3.7. Ondanks de 'narowing of focus'134 die in Kuhns geschriften over 

incommensurabiliteit optreedt, is het niet zo dat daarmee de radicale consequenties die hij in 

SSR aan incommensurabiliteit heeft toegeschreven worden afgezwakt. Zo schrijft hij in 1993 

dat claims als 'science's zeroing in on, getting closer and closer to the truth (...) are 

meaningless is a consequence of incommensurability'.135 

§ 1.3 Ter inleiding van het werk van Paul Feyerabend136 

Paul Feyerabend heeft zich met nogal scherp geformuleerde, tegendraadse ideeën het imago van 

een omstreden filosoof bezorgd. Het in 1991 verschenen Festschrifi, getiteld Beyond Reason 

begint met de constatering dat hij volgens velen een 'clown' is,137 en Alan Chalmers typeert 

hem in een overzichtswerk van de wetenschapsfilosofie niet als 'filosoof' maar als 'filosoof en 

entertainer'.138 Feyerabends boek Against Method, ongetwijfeld een van de meer controversiële 

filosofische boeken van de tweede helft van de twintigste eeuw, is met SSR van Kuhn de 

bekendste publicatie over incommensurabiliteit. Terwijl Kuhn zich in zijn filosofische loopbaan 

steeds meer specialiseert (op het thema incommensurabiliteit), heeft Feyerabend er juist steeds 

meer afstand van genomen. 

Paul Karl Feyerabend139 is in 1924 in Wenen geboren. Na als officier in het Duitse leger aan het 

Oostfront te hebben gevochten, komt hij blijvend invalide uit de oorlog. Hij studeert daarna 

zang en theaterwetenschappen te Weimar. Een aanbod om assistent van Bertold Brecht te wor

den slaat hij af.140 Na zijn studie in Weimar gaat hij terug naar Wenen om daar astronomie en 

theoretische fysica te studeren. Als natuurkundestudent maakt Feyerabend deel uit van een 

kring rond de filosoof Viktor Kraft, waar in de geest van de Wiener Kreis filosofische 

problemen worden besproken, en die door o.a. Elizabeth Anscombe, G.H. von Wright en 

Ludwig Wittgenstein wordt bezocht.141 Op zijn uitwerkingen van de daar gevoerde debatten 

studeert Feyerabend af in de filosofie. In 1951 promoveert hij met een dissertatie getiteld Zur 

Theorie der Basissätze. Het jaar daarop krijgt hij de gelegenheid naar Cambridge te gaan om bij 

Wittgenstein verder te studeren.142 Omdat de laatste kort daarop overleed, wordt Karl Popper 

zijn mentor. Feyerabend vertaalde diens Open Society and its Enemies in het Duits.143 Vanaf 

1955 doceert hij te Bristol. In 1959 wordt hij hoogleraar te Berkeley, California, waar hij tot 

1989 zou blijven werken. Hoewel hij naar het schijnt sinds de jaren zestig zijn academische 

verplichtingen steeds minder serieus neemt144, is zijn reputatie als wetenschapsfilosoof 

dusdanig dat hij aan allerlei universiteiten over de hele wereld doceert. Hij combineert zijn 

aanstelling in Berkeley met gasthoogleraarschappen in o.m. Londen, Berlijn, Auckland, Yale, 

134 'Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p2. 
135 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes-p330. 
136 Bij werken van Feyerabend wordt in het verdere verloop van deze § de auteursnaam niet vermeld. 
137 Bey. R. pIX. 
138 Alan Chalmers: Wat heet wetenschap Meppel 1981 [Boom]pl5. 
139 Een complete bibliografie van Feyerabend is opgenomen in PP 3 p227-251. 
140 Killing Time Chicago 1995 [University of Chicago Press] p73. 
141 AM///p252e.v.. 
1 4 2AM////p260. 
143 Killing Time p97-98. 
144 John Preston: Feyerabend - Philosophy, Science and Society Cambridge 1997 [Polity Press] p5. 
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Brighton en Kassel, en vanaf 1980 met een permanente aanstelling aan de Eidgenössischen 

Technischen Hochschule te Zürich. 

Vanaf het midden van de jaren vijftig publiceert Feyerabend artikelen in filosofische vakbladen. 

Zijn eerste publicaties verraden een grote invloed van de ideeën van het logisch-positivisme en 

daarna van Poppers kritisch-rationalisme. In 1961 verschijnen er twee lezingen van Feyerabend 

in de vorm van een klein boek onder de titel Knowledge Without Foundations.145 Terwijl 

Feyerabends artikelen in de jaren zestig veel kritische aandacht en waardering oogsten in de 

wetenschapsfilosofie, raakt Feyerabend dit publiek na de publicatie van zijn boek Against 

Method (1975) kwijt,146 om er een veel groter, nieuw publiek mee te winnen: het is verschenen 

in veertien talen.147 Na dit boek publiceert hij o.m. Science in a Free Society14*, Farewell to 

reason149, twee bundels verzamelde opstellen150, en een aantal dialogen.1S1 Beginjaren negentig 

schreef hij o.m. een aantal columns voor het tijdschrift Common Knowledge. Na zijn dood ver

schijnen nog diverse artikelen en boeken: een autobiografie152, een derde bundel verzamelde 

opstellen153, een bundel lezingen154, en uitgaven van zijn correspondentie met Hans-Peter 

Duerr155 en Hans Albert156. De publicatie van zijn laatste hoofdwerk The Conquest of Abun

dance is aangekondigd maar het boek is nog niet verschenen.157 

Het gepubliceerde werk van Feyerabend is nogal onoverzichtelijk. Aan de in twee bundels 

verzamelde opstellen heeft Feyerabend noten en naschriften toegevoegd, maar ook de 'kale 

tekst' wijkt soms af van die van de oorspronkelijke publicaties: 'popperiaanse' passages zijn 

weggelaten. Van Against Method (AM) verschijnen drie verschillende edities, die door Hacking 

worden getypeerd als 'drie geheel verschillende boeken'.158 Feyerabend publiceert bovendien 

vanaf de jaren zeventig boeken in twee talen (Engels en Duits). Hoewel de Engelse versies vaak 

eerder uitkomen, zijn de Duitse niet zonder meer vertalingen, maar is de tekst dikwijls uitge

breid of gewijzigd159, en in een aantal gevallen betreft het in feite een heel ander werk.160 Een 

145 Opvallend is dat in vrijwel geen enkele latere publicatie van Feyerabend een verwijzing naar dit boek te vinden 
is. Ook in zijn autobiografie wordt het niet genoemd. De tekst is in 1999 voor de eerste maal herdrukt in PP 3. 
146 Preston: Op. cil. p5. 
1 4 7 PP5p228 
148 Science in a Free Society London 1978 [New Left Books]. 
149 Farewell to Reason London 1987 [Verso]. 
150 Collected Papers Vol. I & II Cambridge 1981 [Cambridge U.P.]. 
151 'Dialogue on Method', in Gerard Radnitzky and Gurmar Andersson (ed.) The Structure and Development of 
Science, Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 59, Dordrecht, Holland 1979 [Reidel]; 'Kleines 
Gespräch über große Worte', in: Erkenntnis für freie Menschen Frankfurt a. M. 1981 [Suhrkamp]; TDK; 
'Concluding unphilosophical conversation', in: Bey. R. 
152 Killing Time, Chicago 1995 [University of Chicago Press]. 
153 PP 3 . 
154 Ambiguità e armonia Lezioni trentine a cura di Francesca Castellani, Roma 1996 [Laterza]. 
155 Briefe an einem Freund, herausgegeben von Hans Peter Duerr, Frankfurt 1995 [Suhrkamp], 
156 Wilhelm Baum (Hg.) Paul Feyerabend - Hans Albert: Briefwechsel Frankfurt 1997 [Fisher]. 
157PPJp230 
158 Hieronder wordt bij referentie naar AM aangegeven om welke editie het gaat. (AMI, II of III.) Ook de 
Nederlandse vertaling van AM I (In strijd met de methode Meppel 1977 [Boom] wijkt af van de Engelse editie. 
159 Wider den Methodenzwang Frankfurt 1976 [Suhrkamp]; Irrwege der Vernunft Frankfurt 1989 [Suhrkamp]. 
160'Erkenntnis für freie Menschen - Veränderte AusgabeFrankfurta. M. 1981 [Suhrkamp] bevat nieuwe en 
herschreven hoofdstukken; Aan de Duitse vertaling van het artikel 'Consolations for the specialist' is een 
hoofdstuk over incommensurabiliteit van 25 bladzijden toegevoegd. (Der wissenschaftstheoretische Realismus und 
die Autorität der Wissenschaften, Braunschweig 1978 [Vieweg] pl78-204). 
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enkel boek verscheen zelfs alleen in het Duits.161 Als Feyerabend vanaf het eind van de jaren 

tachtig in Rome woont, krijgt de Italiaanse uitgeverij Laterza de primeur van zijn werken.162 Na 

zijn dood begin 1994 brengt deze uitgeverij als eerste zijn autobiografie uit163 en daarna in 1996 

een bundel lezingen die nog niet in het Engels is verschenen.164 

§ 1.3.1. Het samenvatten van Feyerabends 'filosofie' 

In zowel feitelijke165 als gefingeerde166 interviews zegt Feyerabend geen samenhangende 

filosofie te hebben: 'Ik heb geen filosofie, als je met filosofie bedoelt een stel principes en hun 

toepassing, of een fundamentele onveranderlijke opvatting. Ik heb wel een filosofie in een 

andere zin, ik heb een wereldbeschouwing, maar ik kan die niet uitspellen, ze vertoont zich 

alleen als ik oploop tegen iets wat ermee in strijd is; ze verandert ook en is meer een houding 

dan een theorie tenzij je met 'theorie' een verhaal bedoelt waarvan de inhoud nooit hetzelfde 

is.'167 

Het ontbreken van een Grote Samenhang in het werk van Feyerabend blijkt niet alleen uit zijn 

expliciete ontkenning een 'filosofie' te bezitten. Het is ook opvallend dat hij op sommige 

plaatsen ideeën aanvalt die hij elders heeft verdedigd.168. Deze tegenstrijdigheden roepen de 

vraag op of er in zijn werk een duidelijke 'ontwikkeling' kan worden waargenomen, die de 

veranderde inzichten 'verklaart'. 

Bij het weergeven van opvattingen van Feyerabend wil ik het midden houden tussen de 

volgende twee benaderingen. De eerste is de auteur op zijn woord te geloven en zijn filosofie op 

te vatten als een verzameling onsamenhangende ideeën, die inderdaad geen uitdrukking zijn van 

iets als 'het denken' van Paul Feyerabend. Dit kan gaan betekenen dat men uit het werk licht 

wat men nodig heeft, en dat men andere aspecten negeert. Een alternatief is dat we toch 

aannemen dat er aan de verschillende uitlatingen een bepaalde positie ten grondslag ligt, of dat 

er in zijn 'ontwikkeling' verschillende stadia te ontdekken zijn. In weerwil van zijn hierboven 

geciteerde uitspraken wijst Feyerabend zelf op verschillende plaatsen een hoofdlijn aan, en een 

ontwikkeling daarbinnen. 

De bedoelde 'ontwikkeling' is dat Feyerabend sinds de jaren zestig langzamerhand is over

gegaan van een abstracte naar een historische en maatschappelijke benadering van 

161 Wissenschaft als Kunst Frankfurt a. M. 1984 [Suhrkamp], 
162 Als eerste Dialogo sul metodo Roma 1989 [Laterza]; de Engelse versie verschijnt in 1991, in TDK. 
163 Ammazando il tempo Roma 1994 [Laterza] 
164 Ambiguità e armoniaLezioni trentine a cura di Francesca Castellani, Roma 1996 [Laterza] 
165 Guitta Pessis Pasternak: 'Interview mit Paul Feyerabend', in: Paul Feyerabend: Irrwege der Vernunft Frankfurt 
1989 [Suhrkamp] p461 e.V.; Renato Parascandalo & Vittorio Hösle: Three interviews with Paul K. Feyerabend' 
Telos 102, 1995 pl27. 
166 Three Dialogues on Knowledge Oxford 1991 [Blackwell] pl53 (afgekort als: TDK) en 'Concluding 
unphilosophical conversation', in: Bey. R. 
167 7£)£ pl55. Elders stelt hij: 'Compared with poetry and common sense, philosophical discourse is barren- and 
insensitive' ('Concerning an appeal for philosophy' Common Knowledge 1994 Vol. 3 no. 3). Hij geeft de 
volgende karikatuur van wat hij 'filosofen' noemt: 'they prefered words to things, speculation to experience, 
principles to rules of thumb, and they did not mind when their ideas conflicted with tradition or with phenomena 
of the most obvious kind' ('Intellectuals and the facts of live' Common Knowledge 1994 Vol. 3, no. 1). 
Feyerabend komt blijkbaar niet op het idee dat er tussen de pretenties van enkele filosofen die hij afwijst en het 
'dau-maar-géén-filosofie' nog allerlei standpunten liggen die hij over één kam scheert. 
168 Zie §1.3.4; §1.4; §4.3. 
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(wetenschaps)filosofische problemen.169 De 'constante' lijkt te zijn gelegen in een opvatting die 

ik 'particularisme' zou willen noemen: individuen en individuele gevallen zijn van meer belang 

dan algemene patronen. 

In Knowledge without Foundations van 1961 stelt Feyerabend, zich nog van de terminologie 

van Popper bedienend, dat in een open samenleving systemen naar menselijke maatstaven 

beoordeeld moeten worden (in plaats van dat mensen naar de maatstaven van systemen worden 

beoordeeld170. De menselijke verantwoordelijkheid wordt hierdoor volgens Feyerabend ver

groot: men is niet alleen verantwoording verschuldigd aan bepaalde, onveranderlijk 'gegeven' 

codes, systemen etc.; men is ook verantwoordelijk voor deze systemen.171 In zijn opstel 

Consolations for the Specialist schrijft Feyerabend enige jaren later: 'The happiness and the full 

development of an individual human being is now as ever the highest possible value'.172 In 

1981 schrijft hij in de inleiding tot zijn verzamelde opstellen: 'People have the right to live as 

they see fit'.173 En in Farewell to Reason stelt hij dat het hem niet gaat om de zaak van 

rationaliteit, wetenschap, vrijheid of andere abstracties, maar om de kwaliteit van het leven van 

het individu.174 Later is Feyerabend dan ook door hem zelf uitgedragen idealen als 'de vrije 

samenleving' en 'relativisme' als zulke abstracties gaan zien175. 

Hoewel het m.i. inderdaad ietwat hachelijk is om de 'filosofie van Feyerabend' samen te vatten, 

lijkt me dat het 'particularisme' in zijn werk steeds twee consequenties heeft gehad: 

(1) Kritiek op de grove, algemene aanduidingen waarmee filosofen een schematisch beeld van 

'kennis' in stand houden en individuele gebeurtenissen proberen te typeren.176 Het 'slachtoffer' 

van deze kritiek op algemeenheden is bij Feyerabend vaak overduidelijk zijn eigen vroegere 

filosofie. Bij de aanvallen in AM op het logisch-positivisme en het kritisch-rationalisme moeten 

we bedenken dat hij zelf min of meer door deze stromingen is gevormd.177 Minder bekend is 

dat Feyerabend in zijn latere opstellen ook de simplificaties van het relativisme, dat hij in AMen 

Erkenntniss ßr freie Menschen heeft verdedigd, verwerpt.178 Daarin lukt het hem m.i. niet 

altijd om af te rekenen met het 'simplisme' van zijn vroegere overtuigingen, en vervalt hij soms 

tot nieuwe simplificaties. Of hij nu met veel voorbeelden en sterke argumenten 'de' 

169 Kuhns 'Struktur wissenschaftlicher Revolutionen' - Ein Trostbüchlein für Spezialisten?, in: Der 
wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften Braunschweig 1978 [Vieweg] p204: 
'So ging mir ganz plötzlich der Kontrast auf zwischen derr Reichtum der konkreten Erfahrungswelt auf der einen 
Seite und der Armut der ausgemergelten Dürre abstrakter Überlegungen auf der anderen —und so änderte sich auch 
meine Einstellung zur Methodologie und Ideengeschichte.' 
170 Knowledge without Foundations, Oberlin 1961 [Oberlin College] p50. (PP 3 p69). 
171 Op. cit. p51: 'This is the step from childhood into maturity'. (PP 3 p69). 
172 'Consolations for the specialist' p210. 
1 7 3 P P 2 p 3 1 . 
174 Farewell to Reason pl7; 'Most of the misery in our world, wars, destruction of minds and bodies, endless 
butcheries are caused not by evil individuals but by people who have objectivized their personal wishes and 
inclinations and thus have made them inhuman'. The actions of Moslem fundamentalists today and of the 
Christians before them show this most clearly.'(pl7). 
175 Killing Time pl79. 
176 Zie ook: 'Das Allgemeine: Tyrann oder Vermittler?, in: Irrwege der Vernunft Frankfurt 1989 [Suhrkamp] 
pl48e.v. 
177 'At that time I thought there was no knowledge but scientific knowledge and all the rest was bunk.' 
('Concluding Unphilosophical Conversation', in: G. Munévar (ed.): Bey. R. p489);Tt had been fun to heap scorn 
on venerable traditions by showing that they were 'cognitively meaningless. It was even more exhilarating to 
criticize respectable scientific theories by raising the magic wand of falsifiability.' (Killing Time p90). 
178 Zie §1.3.4. 
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methodologie bestrijdt, of dat hij in een recente, terloopse opmerking een 'theory of 

knowledge' voor onmogelijk verklaart179, zijn kritiek lijkt vaak alleen vat te hebben op rigide 

opvattingen over methoden of over kennis. 

(2) Een andere 'constante' in Feyerabends werk, is de nadruk op het punt dat mensen zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun kennis.180 Dit wordt al in zijn eerste boek, het onbekend 

gebleven Knowledge without Foundations met zoveel woorden gesteld, en in latere publicaties 

herhaald. Wanneer we zouden menen, dat er onbetwij fel bare uitgangspunten bestaan, die los 

staan van de mens, uitgangspunten die we wellicht zouden kunnen vergeten of over het hoofd 

zien, maar die we niet zomaar door een besluit over boord kunnen zetten, dan is dat volgens dit 

boek een teken dat we in een mythe geloven, die zijn eigen vooronderstellingen als 'gegeven' 

beschouwt.181 Feyerabend ziet het verlangen naar zekerheid dat hier achter ligt als 'het 

verlangen om aan onze verantwoordelijkheid te ontsnappen'.182 Dit wordt in 1977 vrijwel 

letterlijk herhaald in de Nederlandse versie van Against Method: 'Veeleer is het zo dat er geen 

zekerheid te verkrijgen valt en we zo volwassen moeten zijn om zelf de verantwoordelijkheid te 

dragen. Het is opmerkelijk dat epistemologen en wetenschapsfilosofen kennelijk streven naar 

een toestand waarin we minder volwassen zouden zijn dan we misschien zelf willen.'183 

Het meest fundamentele probleem van de kennistheorie is volgens Feyerabend in Knowledge 

without Foundations niet langer de vraag naar de grondslagen van kennis, maar de vraag 

'which attitude shall we adopt and which kind of life shall we lead'184. De kentheorie is 

gegrondvest op de ethiek.185 In de jaren tachtig noemt hij de beheersbaarheid en de voorspel

baarheid van verschijnselen geen neutrale eigenschappen van kennis, maar gevolgen van een 

ethische houding. Men kan menselijk gedrag trachten te beheersen en te voorspellen - men kan 

ook proberen de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de mens juist te verminderen door 

zijn vrijheid te vergroten.186 De opmerkingen over de relatie tussen ethiek en wetenschappelijke 

beslissingen verdienen m.i. nadere uitwerking.187 

1 7 9AM///p269. 
180 Knowledge without Foundations (PP 3 p69). 
181 Op. cit. p56-57. (PP 3 p71); Ook zijn reactie op een recente column van Stephen Toulmin, waarin deze aan 
bekende filosofen vroeg of ze niet iets van hun oudere werk wilde terugnemen, is daar een uitdrukking van: 'I 
changed my style, my opinions, the topics I wrote about quite a few times (. . .) but I have no reason to 'take 
anything back'. I am not an oracle, or a lawgiver, and its up to my readers to decide whatever suits them best'. 
('Response to Toulmin', Common Knowledge 1991,1, 2, pl6 [Cursivering HvD]) 
182 Op. cit. p59. (PP 3 p72). 
183 In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische kennislheorie. Meppel 1977 [Boom] p38; Dit roept de 
vraag op, op welke aspecten van kennis de 'keuzen' wel en niet betrekking hebben. Verdere nuanceringen lijken 
mij noodzakelijk, om te voorkomen dat er een beeld ontstaat waarbij laboratoriummedewerkers stemmen over de 
uitkomst van een meting, in plaats van op een meter te kijken. 
184 Knowledge without Foundations p55. (PP 3 p71). 
185 Op. cit. p56. (PP 3 pil); zie ook: 'Ethics as a measure of scientific truth', in: William R. Shea & Antonio 
Spadafora (eds.): From the twilight of probability: ethics and politics Canton, MA 1992 [Science History 
Publications], 
186 Wissenschaft als Kunst Frankfurt a. M. 1984 [Suhrkamp] p42. Feyerabends opmerkingen over 'ethiek' zijn 
vaak los van elkaar staande statements, waarbij hij, telkens weer pleitend voor vrijheid en pluraliteit, inhoudelijke 
precisering uit de weg lijkt te gaan. Als positieve waarden voor zo'n ethiek noemt hij: menselijkheid, respect 
voor het individu, geluk, plezier, verbeelding, humor - waarden die hij vaak verbindt met de natuurlijke houding 
van kinderen. (Preston: Op. cit. p21). 
187 Vgl. Wim J. van der Steen: Facts, Values and Methodology - a New Approach to Ethics Amsterdam-Atlanta 
1995 [Rodopi], 
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De overeenkomsten tussen de ideeën van Feyerabend en het recente 'postmodernisme' lijken op 

enkele punten treffend, maar hij voelt zich blijkens enkele terloopse uitspraken niet tot die 

richting aangetrokken. Hij verafschuwt de stijl van Derrida188, hij heeft 'niets op met de auteurs 

waar Rorty zich bij aansluit' en hij pleit er naar aanleiding van de populariteit van het post

modernisme zelfs voor om 'reason' maar weer een groter gewicht toe te kennen.189 Sommige 

uitspraken van Feyerabend doen sterk denken aan denkers als Nietzsche en James, al lijken 

deze filosofen voor zijn vorming niet veel te hebben betekend. Uit terloopse uitlatingen van 

Feyerabend blijkt dat hij niet alleen weinig affiniteit heeft met de continentale traditie, maar dat 

hij er ook niet echt bekend mee is.190 

1.3.2. Feyerabend en Kuhn 

In literatuur waarin over het begrip incommensurabiliteit wordt gesproken, worden de opvat

tingen Kuhn en Feyerabend dikwijls over één kam geschoren. De iets oudere Kuhn heeft een 

grote invloed op Feyerabend gehad. Deze betreft voornamelijk de gerichtheid op een historische 

benadering van de wetenschap.191 Grof geschetst laat de ontwikkeling van Kuhn sindsdien zien 

dat deze steeds meer gaat werken aan een 'schematische theorie'192, terwijl Feyerabend juist op 

zijn aanvankelijk abstracte benaderingen is teruggekomen en een radicale voorstander is 

geworden van historische benaderingen. 

Volgens Wesly is Feyerabend vaak 'Kuhn-met-veel-specerij'193, maar er is een groot gebied 

waarin er tussen beider opvattingen geen overlapping bestaat. Het is een opvallend verschil dat 

Feyerabend zich, vooral in zijn latere werk niet beperkt tot de wetenschapsfilosofie. Feyerabend 

is bovendien geen aanhanger van Kuhns theorie194 en terminologie195, en hij kan zich ook niet 

vinden in 'zijn meer recente pogingen een filosofische 'grondslag' voor de theorieën te 

Vinden'.196 In Feyerabends recentere werk geeft hij diverse 'temperamentverschillen' aan tussen 

Kuhn en hemzelf, zoals deze: 'Kuhn wil een filosoof zijn, een deskundige. Dat is niet mijn 

188Killing Time pl80; AM III pXIV. 
189 AM III pl3. 
190 'I think you have a rather one-sided view of 'philosophy'. What about Nietzsche, or Kierkegaard, or 
Heidegger?' (. . .) 'You are right; there are exceptions. There are individuals who call themselves philosophers and 
yet dislike, even detest a standardized discourse. But they have chosen the wrong medium for their complaints and 
they address the wrong audience. They are poets without poetic talent but not without cunning; so they created a 
separate subject in which emotional deprivation is an asset and lack of imagination a condition of success. ' (Bey. 
R. p495). 
191 'In the years 1960 and 1961 when Kuhn was a member of the philosophy department at the University of 
California in Berkeley I had the good fortune of being able to discuss with him various aspects of science. I have 
profited enormously from these discussions and I have looked at science in a new way ever since.' ('Consolations 
for the specialist' pl97.) 'Ik heb veel van Kuhn geleerd. Hij (en Carl Friedrich von Weizszäker) overtuigde mij 
ervan datje wetenschap, kunst, enz. historisch moet benaderen, door hun levensverhalen na te gaan, en niet 
logisch, bv. door te proberen bepaalde vaste structuren op te sporen. Er zijn analogieën, maar geen permanente 
structuren.' (TDK pl56). 
192 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p3l6. 
193 P. Wesly: Elementaire wetenschapsleerMeppel 1982 [Boom] 1982 pl65. 
194 'Consolations for the specialist' pl97. 
195 'Unfortunately it [SSM] also encouraged lots of trash. Kuhn's main terms ('paradigm', 'revolution', 'normal 
science', 'prescience', 'anomaly', 'puzzle-solving', etc.) turned up in various forms of pseudoscience while his 
general approach confused many writers: finding that science had been freed from the fetters of a dogmatic logic 
and epistemology they tried to tie it down again, this time with sociological ropes' (AM III p213) 
1967/D/Cpl56. 
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doel, als ik al doelen heb...'197 

Feyerabend was destijds als collega van Kuhn in Berkeley nauw betrokken bij de voorbereiding 

van The Structure of Scientific Revolutions.196 Hij las het manuscript in I960199; in zijn auto

biografie vermeldt hij dat hij het boek op een 'nogal ouderwetse manier' bekritiseerde, maar hij 

vermeldt niet waar die kritiek destijds uit bestond.200 In 1995 publiceert Hoyningen-Huene twee 

brieven van Feyerabend aan Kuhn, welke diens uitgebreide reactie bevatten op het manuscript 

van SSR. In deze reactie wordt niet over incommensurabiliteit gesproken. Feyerabends blijkt 

zeer veel aanmerkingen te hebben en komt tot opmerkelijke uitspraken als: het is 'better [to] live 

in permanent revolution than in a state of normalcy'.201 De eerste gepubliceerde reactie van 

Feyerabend op de theorieën van Kuhn is te vinden in het genoemde Knowledge without 

Foundations van 1961 (SSR is dan nog niet verschenen), waarin hij de indruk wekt dat Kuhn 

voornamelijk het conservatisme in de wetenschap aan de kaak stelt.202 

In 1970 verschijnt een bundel opstellen met discussies over de ideeën van Kuhn: Criticism and 

the Growth of Knowledge. De belangrijkste kritiek die Feyerabend in deze bundel op Kuhns 

theorie levert betreft diens twee fasen model.203 Feyerabend stelt in dit artikel dat wat Kuhn 

noemt 'normal science' (het uitbouwen van bestaande ideeën) en 'abnormal science' (kritiek op 

theorieën, uitproberen van alternatieven) niet zozeer opeenvolgende perioden zijn, maar tegen

gestelde attituden, die in de wetenschapspraktijk meestal naast elkaar voorkomen. De behou

dende attitude van de 'normal science' noemt Feyerabend het 'principle of tenacity'. Het is 

redelijk om zo lang mogelijk gebruik te maken van bestaande theorieën, omdat elke theorie in 

beginsel nog uitgebouwd kan worden.204 Proliferatie, d.w.z.. het ontwikkelen van ideeën die 

tegen de geaccepteerde theorieën en feiten ingaan, is ook steeds mogelijk en redelijk.205 Deze 

proliferatie zet niet pas in wanneer er een 'crisis' is, maar gaat reeds vooraf aan de omwente-

197 XDKplS7; F. vermeldt echter in latere publicaties ook herhaaldelijk dat de recente ongepubliceerde gedachten 
van Kuhn weer erg bij die uit zijn eigen werk aansluiten. 'Realism and the historicity of knowledge' Journal of 
Philosophy 1989 p405. In de tweede editie van Against Method schrijft F. dat hij bij het lezen van Hoyningen-
Huene's thesis Die Wissenschaflstheorie Thomas S. Kuhns bewust is gemaakt van de grote complexiteit van 
Kuhn's denken. 'I am not at all sure that our differences are as great as I often thought they were'. (AMII p230). 
In AM III schijft hij: 'I still differ from him by opposing the political autonomy of science. Apart from that our 
views (i.e. my published views and Kuhn's as yet unpublished recent philosophy) by now seem to be almost 
identical, except that I have little sympathy for Kuhn's attempt to tie up history with philosophical or linguistic, 
but at any rate with theoretical ropes: a connection with theory just brings us back to what I at least want to 
escape from - the rigid, though chimaerical (deconstruction!) boundaries of a 'conceptual system'. (AM HI r>21l-
272 e.V.). 
1 9 8 SS#pXII . 
1 9 9AM///p262. 
2 0 0 Killing Time p l41. 
2 0 1 Paul Hoyningen-Huene: Two letters of Paul Feyerabend to Thomas S. Kuhn on a draft of "The structure of 
scientific revolutions'" Studies in the History and Philosophy of Science 26, -3 1995 p361. 
2 0 2 Knowledge without Foundations p29. (PP 3 p61). 
2 0 3 'Consolations for the specialist' p212. 

2 0 4 Zie ook: Knowledge without Foundations p52. (PP 3 p69). 
205 Feyerabend verwoordt het proliferatiebeginsel later aldus: 'We werken niet met één theorie, systeem of 
framework totdat we door omstandigheden gedwongen worden dit te veranderen; we werken integendeel vanaf het 
begin met meerdere theorieën tegelijk'. (PP 1&2 pIX) Daarbij komt het aan op het 'bedenken en uitwerken van 
theorieën die inconsistent zijn met geaccepteerde visies, ook als deze toevallig in hoge mate bevestigd zijn' PP 1 
pl05. Het is zelfs geen bezwaar, als nieuwe theorieën botsen met algemeen-aanvaarde feiten (AMI p69e.v). Het 
is mogelijk, oude theorieën te handhaven, terwijl men oog in oog staat met problemen, of om nieuwe ideeën te 
introduceren terwijl niemand aan de oude twijfelt. ('Consolations for the specialist' p210). In AM spreekt 
Feyerabend niet van 'proliferatie' maar van 'contra-inductie'. 
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ling: zij vindt als het goed is voortdurend plaats. Ook anomalieën zijn er altijd en tussen een 

revolutie en de 'normale' gang van zaken bestaat dus slechts een gradueel onderscheid. Bij een 

'revolutie' raakt de proliferatie directer het belang van een grote groep mensen en krijgt zij meer 

publiciteit.206 

Deze opvattingen hebben volgens Feyerabend ook consequenties voor de normatieve rol van de 

methodologie. 'Methoden' constitueren in de perioden van 'normal science' volgens Kuhn de 

wetenschap, al hebben deze meer het karakter van niet-expliciteerbare, voorbeeldige wijzen van 

doen, dan van regels. Vragen over de interpretatie en onderlinge afweging van de daarbij 

betrokken criteria zijn in deze perioden op de achtergrond geraakt, omdat hierover binnen een 

groep wetenschappers overeenstemming bestaat. Maar als (volgens F.) 'revoluties' en 'normale 

wetenschap' niet als aparte perioden gezien kunnen worden, kan ook het geloof in de 'stabi

liteit' van de methoden niet gehandhaafd worden. In het boek Against Method van 1975 

worden deze opvattingen nader uitgewerkt. 

1.3.3. Against Method 

Against Method - Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge uit 1975 is Feyerabends 

bekendste boek. Samen met SSR van Kuhn heeft Against Method (AM) een belangrijke 

bijdrage geleverd tot de introductie van het begrip incommensurabiliteit in de wetenschaps

filosofie. Het boek werd geschreven als een polemiek met zijn vriend Imre Lakatos (als een 

'open brief') en het was de bedoeling om het geschrift samen met diens repliek in één band te 

publiceren, onder de titel For and Against Method.20'' Lakatos heeft echter nooit een antwoord 

kunnen publiceren door zijn vroegtijdige dood. AM is in feite opgebouwd uit oudere 

opstellen208, en er lag volgens Feyerabend geen samenhangend plan aan ten grondslag.209 AM 

riep vele fel-kritische reacties op, die voor een deel op misverstanden waren gebaseerd. Na het 

schrijven van Against Method kon Feyerabend het, naar hij later betreurt, niet laten om deel te 

nemen aan de debatten die het boek opriep.210 Dit leidde er allereerst toe dat de tekst van AM in 

een aantal buitenlandse vertalingen (waaronder de Nederlandse) werd aangevuld en bijgewerkt. 

Enkele jaren later publiceerde Feyerabend Science in a Free Society, een nieuw, maar overigens 

nauwelijks meer zelfstandig leesbaar boek dat op een aantal in AM gegeven thema's voortbor

duurt211 en waarin critici van repliek worden gediend. 

In 1988 verscheen een herziene versie van AM, zonder de ondertitel 'outline of an anarchistic 

theory of knowledge'. Feyerabend had gemerkt dat 'anarchisme' door veel lezers met terroris

me en geweld werd geassocieerd, iets waarvan hij zich wilde distantiëren.212 De tweede editie 

2 0 6 'Consolations for the specialist' p213. 
2 0 7 Preston: Op. cit. p7; 'Do not make another shade of gray. I want to be able to attack something', moet 
Lakatos gezegd hebben. (Renato Parascandalo & Vittorio Hösle: Three interviews with Paul K. Feyerabend' 
pl l8) . 
208 j n J970 publiceerde F. al een artikel met de titel 'Against method' (Minnesota studies in the philosophy of 
science, 4, 1970). De hoofdstukken over proliferatie zijn een vervolg op 'Consolations for the specialist' 
2 0 9 AM// /p252e .v . 
210TDA:pl57. 
21 ' Science in a Free Society London 1978 [New Left Books]. 
2 1 2 In een in 1992 gehouden lezing stelt Feyerabend dat de subtitel, met de combinatie van de termen 
'anarchistisch' en 'theorie' schertsend bedoeld was. (Ambiguità e armonia p39). In de Nederlandse vertaling van 
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kende zeven nieuwe hoofdstukken. Vier hiervan zijn bewerkingen van delen uit het sindsdien 

niet meer herdrukte Science in a free society. 

Een derde editie verscheen in '93. De wijzigingen die hierin zijn aangebracht, waren volgens 

zijn vriend en promovendus Paul Hoyningen-Huene voor Feyerabend van bijzondere beteke

nis.213 Eén van nieuwe hoofdstukken uit AM II is in AM III weer geschrapt.214 Verder is in 

deze editie het hoofdstuk over incommensurabiliteit drastisch ingekort en zijn er her en der korte 

alinea's toegevoegd. In de verschillende edities zijn steeds de referenties bijgewerkt. 

De titel Against Method en de veel aangehaalde slogan 'anything goes' die hij hierin lanceert 

vereisen enige toelichting. 'De gebeurtenissen, procedures en resultaten waarmee de weten

schappen worden opgebouwd, hebben geen gemeenschappelijke structuur.'215 Zo omschrijft 

Feyerabend in zijn inleiding tot de Chinese vertaling van AM (overgenomen in de tweede en 

derde editie) de hoofdlijn van zijn boek. Deze eerste zin is te beschouwen als een standpunt

bepaling ten opzichte van Kuhns Structure: er is geen structuur. Het is verder van belang te 

wijzen op alle meervoudsvormen in deze zin. Concrete ontwikkelingen (zoals de ontdekking 

van de structuur van het DNA) verlopen op een welbepaalde wijze, maar dat wil niet zeggen dat 

andere ontwikkelingen hetzelfde stramien volgen. Succesvol onderzoek berust op dan weer de 

ene en dan weer de andere strategie. Het succes van één wetenschappelijke aanpak van bepaalde 

problemen zal geen argument kunnen zijn om andere, tot nu toe onopgeloste problemen op 

dezelfde manier te benaderen.216 

De titel 'Against Method' wil niet zeggen, dat Feyerabend tegen elke methode is, maar dat er 

niet Een Methode is, geen set algemene regels die a) uit concrete aanbevelingen of verboden 

bestaat en b) verenigbaar is met alle gebeurtenissen die tot de groei van wetenschappelijke 

kennis hebben geleid.217 Feyerabend wil geen regels elimineren of tonen dat ze waardeloos zijn; 

hij wil de lezer overtuigen, dat elke methode zijn beperkingen heeft.218 Niettemin wordt een 

slogan als 'anything goes' vaak misverstaan, als een aanbeveling om er 'maar met de pet naar te 

gooien'.219 De titel van de Duitse vertaling van AM, Wider den Methodenzwang lijkt daarom 

beter gekozen.220 Het idee dat de wetenschapspraktijk niet verantwoord kan worden binnen 

eenvoudige, abstracte theorieën betekent niet dat die praktijk stuurloos is221, en ook niet dat er 

geen praktische richtlijnen te geven zouden zijn voor onderzoek. Zelfs de meest grove 

typeringen van de wetenschappelijke methoden, zoals die dat de wetenschap zich op 'feiten' 

1977 nam hij al afstand van de term 'anarchistisch': 'Als ik mijn benadering 'anarchistisch' noem volg ik daarin 
slechts het algemeen taalgebruik. Ik ben echter niet bereid het anarchisme te steunen zoals dat in het verleden 
beoefend is en ook vandaag de dag steeds meer gepraktizeerd wordt. Dat anarchisme stoort zich weinig aan 
menselijk leven en geluk; en het bevat nu net die puriteinse toewijding en ernst waar ik een hekel aan heb. Om 
deze redenen gebruik ik tegenwoordig liever de term dadaïsme. ' In strijd met de methode. Aanzei tot een 
anarchistische kennistheorie p7. 
213 Paul Hoyningen-Huene: 'Obituary of Paul K. Feyerabend (1924-1994)' Erkenntnis 40, 1994 p290. 
2 1 4 Dit hoofdstuk zal weer terugkeren in Feyerabends nog te verschijnen laatste boek. Zie § 1.3.5. 
2 1 5 AM III pi. 
2 1 6 AM III p3. 
2 1 7 Farewell to Reason p9. 
2 1 8 Science in a Free Society p31; p64-65; pl45-146; 1975 pl79-180; AM II p249. 
2 1 9 Bijvoorbeeld in de recensie van W. F. Hermans, Cultureel Supplement NRC Handelsblad 28. 10. 1977 
2 2 0 Zie ook: 'Von den beschränkten Gültigkeit methodologischer Regeln', in: Der wissenschaftstheoretische 
Realismus und die Autorität der Wissenschaften Braunschweig 1978 [Vieweg] p205 e.v. 
22lPPlpl6. 
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zou moeten baseren, zijn volgens Feyerabend als algemene richtlijn echter al onbruikbaar.222 

Er is geen regel te formuleren of hij is wel eens geschonden bij gerespecteerde omwentelingen. 

Zoekt men toch een 'algemeen principe', dan is er volgens Feyerabend maar één: 'Anything 

goes'.223 Deze slogan is niet bedoeld als een concrete aanbeveling voor wetenschappers in een 

bepaald onderzoek, maar als reactie op de pogingen van 'de wetenschapsfilosofie om de weten

schappelijke rationaliteit' te reconstrueren. Wie een onzinnige vraag stelt (een absoluut bindend 

criterium om rationaliteit te onderscheiden) zal een onzinnig antwoord krijgen. Het 'beginsel' 

dat 'je overal wel wat mee kan bakken'224 is een aansporing om niet naar dergelijke universele 

principes te vragen.225 Wetenschappers zouden er volgens Feyerabend goed aan doen algemene 

en daarom onbruikbare voorschriften van filosofen te negeren en zelf te bepalen hoe zij hun 

problemen willen oplossen.226 

Over Against Meüwd stelt Feyerabend vlak voor zijn dood: 'Eén van de beweegredenen die mij 

er toe gebracht hebben Against Method te schrijven was de mensen te bevrijden van de 

opgelegde tirannie van een duistere filosofie en van concepten als 'werkelijkheid' 'realiteit' of 

'objectiviteit', die hun blik en hun wijze van in de wereld zijn beperkt houdt. Maar in het 

verwoorden van die ideeën ben ik helaas geëindigd met het introduceren van nog meer van die 

rigide concepten, zoals 'democratie', 'traditie' of 'relatieve waarheid'. Nu ik mij daarvan 

bewust ben vraag ik me af hoe dat heeft kunnen gebeuren.'227 Persoonlijk zou ik mij hierbij 

willen aansluiten. Feyerabend gaat in zijn betoog uit van bepaalde opvattingen van 'reason' en 

kan vervolgens met duidelijke voorbeelden aantonen dat de wetenschap volgens die opvattingen 

'onredelijk' is, dat 'reason' en 'science' onverenigbaar zijn etc.228 Die moeite had hij zich 

kunnen besparen door vanaf het begin met een ruimer begrip van 'rede' te werken. Feyerabend 

kiest steeds voor een scherp-polemiserende manier van werken, waarin een alles-of-niets 

patroon sluipt: er zijn Onveranderlijke Fundamenten der kennis, of een 'theory of knowledge' 

is onmogelijk229, er is Een Methode of Geen Methode, Een Rede of Geen Rede. Zijn werkwijze 

houdt dergelijke simplificaties in stand, omdat hij vrijwel geen aandacht geeft aan pogingen om 

minder fundamentalistische, eventueel meer locale methodologieën te ontwikkelen. 

1.3.4 Feyerabends relativisme 

Science in a Free Society (1978) is een vervolg op AM.230 In het boek reageert Feyerabend op 

2 2 2 Het idee dat nieuwe benaderingen bij bestaande/e/Ze« zouden moeten aansluiten, of dat ze zich op reeds 
gekende 'ervaring' zouden moeten baseren, wordt in AM expliciet afgewezen. Deze richtlijn maakt het moeilijk de 
interpretatie van die feiten te wijzigen. Feiten, zo schrijft Feyerabend , zijn opgebouwd uit reeds bestaande 
interpretaties (door hem in AM 'natuurlijke' interpretaties genoemd). We kunnen die alleen bekritiseren door een 
ander standpunt, met andere natuurlijke interpretaties in te nemen. Laten we dit na, dan baseren we de nieuwe 
theorieën op de resten van de oude; 'gedachtenvormen die ons zo vertrouwd voorkomen dat we ze voor de 
werkelijkheid zelf aanzien'. 
2 2 3 Ambiguità e armonia pl68. 
2 2 4 'Tutto fa brodo' Op. cit. pi68. 
225Science in a Free Society pl88. 
2 2 6 Erkenntnis für freie Menschen p290. 
2 2 7 Killing Time pl79. 
2 2 8 AMI p 179. 
2 2 9 AM 111 $269. 
2 3 0 Science in a Free Society London 1978 [New Left Books]; De tekst voor de Duitse vertaling is grotendeels 
herschreven: Erkenntnis für freie Menschen Frankfurt a. M. 1981 [Suhrkamp]. 
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de kritieken die AM heeft opgeroepen, en besteed hij aandacht aan de maatschappelijke conse

quenties van zijn opvattingen.231 Als de wetenschap geen enkel onderscheidend kenmerk heeft, 

ondermijnt dit de bijzondere plaats van de wetenschap in de samenleving. In het slothoofdstuk 

van AM pleit Feyerabend gepleit voor een scheiding tussen wetenschap en staat, omdat de 

wetenschap slechts een van de tradities in de samenleving is en zij ten onrechte als enige weg 

naar de waarheid door overheden wordt begunstigd. Op deze gedachte gaat hij in zijn volgende 

boek nader in. Centraal in Feyerabends kritiek op de autoriteit van de wetenschappen staat in 

Science in a Free Society de notie 'vrije samenleving' een maatschappij waarin alle tradities 

dezelfde rechten hebben, ongeacht wat andere tradities daarvan vinden. Feyerabend meent dat 

in een vrije samenleving de resultaten van de wetenschap, die het leven van de burgers raken, 

ook beoordeeld zouden moeten worden door de burgers. 

In zo'n vrije samenleving is de wetenschap maar één traditie temidden van andere. Elke traditie 

of levensvorm heeft zijn eigen criteria om menselijk gedrag of filosofische kwesties te beoor

delen. In een 'vrije samenleving' gebruikt het individu de normen van de traditie waartoe hij 

behoort: Hopi-normen voor Hopi's, orthodox-Joodse regels voor orthodoxe Joden etc.232 In de 

werken vanaf AM en Science in a Free Society beveelt Feyerabend aan dat de staat de 

'onafhankelijkheid' van tradities zou moeten garanderen. 

Deze visies van Feyerabend roepen een aantal vragen op. Eén van die vragen is hoe zo'n vrije 

samenleving gerealiseerd moet worden. Het antwoord van Feyerabend op dit punt lijkt wat 

ontwijkend. Afgezien van een terloopse opmerking dat zo'n samenleving reeds bestaat (in de 

V.S!) luidt zijn reactie dat de mensen zelf moeten weten hoe ze hun samenleving inrichten, en 

dat ze daar geen externe deskundigen voor nodig hebben.233 Een andere vraag, die de kern van 

Feyerabends verhaal op dit punt raakt, is die naar de notie 'traditie'. Zijn er überhaupt wel van 

dergelijke welbepaalde sociale en historische groepen? Zoals we nog zullen zien laat 

Feyerabend deze opvattingen later weer achter zich. 

De meest uitgesproken verdediging van een 'frameworktheorie' vindt men in Wissenschaft als 

Kunst uit 1984. Hier grijpt Feyerabend terug op Riegls kunsthistorische theorie.234 Net als in 

de kunst kent men volgens hem in de wetenschap geen vooruitgang of verval, maar alleen de 

afwisseling van verschillende stijlvormen, die ieder hun eigen 'wetten' kennen. Er zijn niet 

alleen 'kunstvormen', maar ook denkvormen, waarheidsvormen, rationaliteitsvormen en zelfs 

werkelijkheidsvormen.235 Wetenschappelijke criteria van vooruitgang als 'waarheid' en 

'bewijsbaarheid' zijn alleen binnen een bepaalde denkstijl geldig: wat als waarheid of bewijs 

kan gelden wordt gedefinieerd door de theorie in kwestie.236 Het is niet mogelijk de Riegliaanse 

opvatting door een buiten een bepaalde stijl staand werkelijkheidscriterium te overstijgen.237 

'We vinden nergens een archimedisch punt, alleen meerdere stijlen, tradities, 

231 Het boek is niet herdrukt, en enkele hoofdstukken eruit zijn opgenomen in de tweede en derde editie van AM. 
232 Erkenntnis fiir freie Menschen pl3. 
233 Guitta Pessis Pasternak: 'Interview mit Paul Feyerabend', in: Paul Feyerabend: Irrwege der Vernunfl Frankfurt 
1989 [Suhrkamp] p461. 
2 3 4 Zie §1.1.2. 
2 3 5 Wissenschaft als Kunst Frankfurt a. M. 1984 [Suhrkamp] p44. 
2 3 6 Op. cit. p2. 
2 3 7 Op. cit. p44. 
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ordeningsprincipes.'238 De keuze van een stijl, van een werkelijkheid, een waarheidsvorm 

inclusief realiteits- en rationaliteitscriteria is de keuze van mensen waarbij menselijke 

voorkeuren zoals persoonlijke smaak een rol spelen. 

Het boek Farewell to Reason (1987) is deels opgebouwd uit oudere opstellen. Feyerabend 

besteedt opnieuw aandacht aan de maatschappelijke consequenties van zijn opvattingen. Hij 

verdedigt de culturele diversiteit tegen de uniformiteit. Er wordt, zo constateert hij, 

tegenwoordig geklaagd over een 'neue Unübersichtlichkeit' (Habermas). Het zou onmogelijk 

zijn je weg te vinden in de vloed van stijlen, theorieën en meningen. Volgens Feyerabend heeft 

deze pluralisering echter weinig te betekenen vergeleken met de voortgaande 'expansie' van de 

Westerse leefwijze, die zich in handel, wetenschap en techniek over de wereld verspreidt en een 

bedreiging vormt voor de variëteit in menselijke gewoontes, overtuigingen en instituties en de 

locale ecologie.239 In Farewell to Reason bekritiseert Feyerabend ideeën die vaak als een 

legitimering dienst doen van de westerse wetenschap en techniek: het idee van de objectiviteit en 

het idee van de Rede (Reason). De Rede die Feyerabend aanvalt ziet hij als een mythische 

procedure die alleen en altijd tot succes zal leiden en geleid heeft.240 Hij stelt opnieuw dat de 

wetenschapspraktijk niet door de restricties wordt gehinderd, die er in naam van de Rede aan 

worden opgelegd. De claim van 'objectieve waarheid' die hij aanvalt betreft de claim dat een 

procedure of gezichtspunt valide is onafhankelijk van de menselijke verwachtingen, wensen of 

attitudes. Deze claim is misleidend, omdat er wordt verdonkeremaand dat een dergelijke objec

tiviteit juist het gevolg is van menselijke handelingen en belangen.241 

Op zijn objectiviteitskritiek en zijn 'ecologisch' standpunt is Feyerabend nooit teruggekomen. 

Maar hij is blijkens publicaties uit de jaren negentig vrijwel geheel teruggekomen op zijn 

opvattingen over de 'vrije samenleving', de autonomie van 'tradities' en 'relativisme'. Hij 

bestrijdt bijv. het idee dat 'alles wat men zegt alleen geldig is 'within a certain system'. Hij ziet 

relativisme nu als iets wat goed is voor de bewoners van 'ideologische gevangenissen'242 

(ondubbelzinnige en onveranderlijke systemen243). Hij schrijft: 'De relatie tussen dergelijke 

gevangenissen wordt goed beschreven door het relativisme - relativisme is een goede weergave 

van de ideeën van mensen die een hekel hebben aan verandering en van communicatie

problemen principiële zaken maken.'244 In een van zijn laatste opstellen, getiteld 'Potentially 

every culture is all cultures' citeert hij met instemming Renato Rosaldo, die in Culture and truth 

schrijft: 'in the present postcolonial world, the notion of an authentic culture as an autonomous 

internally coherent universe no longer seems tenable, except perhaps as a 'useful fiction' or a 

revealing distortion'.245 Tradities zijn zelden 'well-defined' of statisch en leiden zelden een 

separaat bestaan, zodat hun 'onderscheiding' problematisch is.246 Als er wel zulke afgesloten 

2 3 8 Op. cit. p44. 
2 3 9 Farewell to Reason London 1987 fVerso]p2-4. 
2 4 0 Op. cit. plO e.v. 
2 4 1 Op. cit. p5 e.v. 
2427£>A:pl51-152. 
243TDÄ:pl52. 
2 4 4rDKpl51-152. 
2 4 5 Renato Rosolado: Culture and TruthBoston 1993 [Beacon Press] p217. 
2 4 6 AM III p269; Vergelijk de volgende passage uit zijn autobiografie: 'Other armchair views did not fare so well. 
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culturele systemen zouden ontstaan was dit niet positief, want met een te grote autonomie 

kunnen tradities zich onttrekken aan menselijke kritiek.247 Hij noemt zijn advies om van tradities 

'af te blijven' nu dan ook een 'idiocy'.248 

Een model waarin culturele tradities als afzonderlijke eenheden worden voorgesteld levert, zo 

stelt Feyerabend nu, geen inzicht op, want de interactie tussen tradities 'cannot be understood in 

general terms'.249 Deze laatste formulering is een bevinding waar Feyerabend kennelijk steeds 

opnieuw naartoe drijft: het was vrijwel letterlijk ook dezelfde conclusie als die in Against 

Method werd getrokken ten aanzien van de 'structuur van de gebeurtenissen, procedures en 

resultaten' in de wetenschap.250 

Ondanks deze kritiek op (zijn eigen vroegere opvattingen over) relativisme heeft Feyerabend 

toch geprobeerd aan de term een nieuwe inhoud te geven, die aan zijn bezwaren tegemoet komt. 

In zijn meest recente boeken vermeldt Feyerabend dat hij op aandrang van zijn vrouw een boek 

aan het schijven was over 'De werkelijkheid'.251 Al in 1987 werd het boek aangekondigd als 

'Stereotypes of Reality, forthcoming'252, en later als: 'The Conquest of Abundance'253 (De 

onderwerping van de overvloed). Met voldoening verzekert Feyerabend ons dat dit absoluut 

zijn laatste boek zal worden, dat hij zich daarna in alle rust zal terugtrekken.254 Feyerabend is 

begin 1994 overleden, en in zijn tegen het einde van dat jaar posthuum verschenen 

autobiografie Killing Time en in enkele andere verwijzingen in recente publicaties vertelt hij 

meer over de inhoud en de vorm van het boek waaraan hij voor zijn ziekte werkte. 

Dit boek had, ongewoon voor een filosofieboek, 'eenvoudig, prettig leesbaar en gemakkelijk te 

I am referring to my 'relativism,' to the idea that cultures are more or less closed entities with their own criteria 
and procedures, that they are intrinsically valuable and should not be interfered with. To a certain extent this view 
coincided with the views of anthropologists who, trying to understand the confusing complexity of human 
existence, divided it into (mostly) non-overlapping, self-contained and self-maintaining domains. But cultures 
interact, they change, they have resources that go beyond their stable and objective ingredients or, rather, beyond 
those ingredients which at least some anthropologists have condensed into inexorable cultural rules and laws. 
Considering how much cultures have learned from each other and how ingeniously they have transformed the 
material thus assembled, I have come to the conclusion that every culture is potentially all cultures and that 
special cultural features are changeable manifestations of a single human nature.' (Killing Time pl51-152). 
2 4 7 Opvallend is dat Feyerabend rond 1980, als hij een herdruk van zijn oudere artikelen verzorgt, juist passages 
met een dergelijke strekking uit die artikelen had weggelaten. 'The thinker who demands that a subject be judged 
'according to its own standards', zo schreef F. in 1962, onttrekt zich daarmee aan 'criticism' (. . .): 'he will be 
strongly inclined to reject any interference and to "leave everything as it is". It is somewhat puzzling to find that 
such demands are nowadays advertised under the title of philosophy of science. Against such conformism it is of 
paramount importance to insist upon the normative character of scientic method'. ( 'Explanation, reduction and 
empiricism' Minnesota Studies in the Philosophy of Science, volume 3, 1962 p61-62). 
2 4 8 Bey. R. p509. Een voorbeeld: 'Feminism has tasks not only in the United States, but even more so in Africa, 
India and South America. Efforts to achieve peace need no longer respect some alleged cultural integrety that often 
is nothing but the rule of one or another tyrant.' (.. .) 'Authentic murder, torture and suppression become 
ordinary murder, torture and suppression, and should be treated as such.' 'Potentially every culture is all cultures', 
in: Common Knowledge 1994, 3-2 p22. In een interview uit 1992 stelt hij dat 'militaire organisaties in Europa 
en de VS al veel eerder aan tussenkomst in Joegoslavië hadden moeten denken. ' (Renato Parascandalo & Vittorio 
Hösle: Three interviews with Paul K. Feyerabend.' pl29). 
249 AM III p269; 'Realism and the historicity of knowledge' Journal of Philosophy 1989 p404. 
2 5 0 A M / / / p l . 
2 5 1 TDKpl5S; 'Response to Toulmin', in: Common Knowledge 1991,1, 2, pl6. 
2 5 2 Farewell to Reason p89, pi 13. 
2 5 3 AM III p208; Killing Time pl79-180; Bey. R. p516. 
2 5 4 TDK p 159. 
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volgen' moeten worden255, bovendien kort moeten zijn (120 bladzijden)256 en ook nog eens 

veel afbeeldingen moeten bevatten.257 Hij vraagt: 'Wat is belangrijker: begrepen worden door 

niet-ingewijden, of beschouwd worden als een 'diep denker'. Ik moedig schrijvers aan om met 

hun publiek te communiceren en zich niet te laten intimideren door 'duisteren' als Derrida.'258 

Vanaf zijn ziekbed schrijft hij: 'the book I promised to her might even have turned out simple 

and rather luminous—it might have shown how reason and emotion can work together in a 

'scholarly' production.'259 

Het boek is onvoltooid, maar wordt volgens de aankondiging in het derde deel van F's 

Philosphical Papers binnenkort gepubliceerd, aangevuld met diverse recente artikelen.260 Tot op 

heden beschik ik slechts over enkele korte aanduidingen van de inhoud van het boek in F's 

laatste boeken en artikelen261 (en over de reeds gepubliceerde artikelen die in dit boek zullen 

worden opgenomen.)262 

Uit wat Feyerabend voor zijn dood over de inhoud van zijn boek heeft meegedeeld kunnen we 

twee kernpunten destilleren. Een eerste door Feyerabend aangekondigd kernpunt in zijn 'laatste 

boek' zou de meerduidigheid van concepten en beelden zijn.263 In zijn autobiografie schrijft 

Feyerabend dat het boek zou moeten laten zien hoe 'specialisten en leken de overvloed die hen 

omgeeft en verwart reduceren en welke consequenties daaraan worden verbonden. Het betreft 

een studie van de abstracties, in het bijzonder die welke in de wiskunde en de natuurkunde 

worden gebruikt, en over de stabiliteit en de objectiviteit die deze abstracties met zich mee lijken 

te brengen'.264 

Ten tweede zou het zijn herziene visie over relativisme weergeven, die hij heeft aangeduid als 

'ontologisch relativisme'265 en kosmologisch relativisme.266 Bij de aanduiding van de inhoud 

van op stapel staande boek267, verwijst Feyerabend twee maal naar een reeds gepubliceerd 

artikel, 'Realism and the historicity of knowledge', dat in 1989 in het Journal of Philosophy 

verscheen.268 Dit artikel lijkt op zijn beurt weer een uitwerking van een hoofdstuk uit Against 

2 5 5 Killing Time pi80. 
256TDK pl58. 
2 5 7 7ÜKpl58 . 
2 5 8 Killing Time pi80. 
2 5 9 Q p . a f . p l 8 1 . 
2 6 0 P P 3 p 2 3 0 . 
2 6 1 Bey. R. p516, AM III p208, p269, Killing Time pl79. 
262PP3p230. 
2 6 3 'In the book I also try to emphasize the essential ambiguity of all concepts, images, and notions that 
presuppose change. Without ambiguity, no change, ever. The quantum theory, as interpreted by Niels Bohr, is a 
perfect example of that' (Killing Time pl79). 
2 6 4 Op. cit. pl79. Het thema van de overvloedigheid van de realiteit sluit overigens aan bij het werk van enkele 
pragmatistische filosofen, met wie Feyerabend zich wellicht niet heeft beziggehouden. Zie o.m.: W. James: A 
Pluralistic Universe [1908] Cambridge 1977 [Harvard UP.]. 
2 6 5 'Il relativismo ontologico', in: Alessandro Pagnini (ed.): Realismo I Antirealismo: Aspelti del dibaltilo 
epistemologico contemporaneo Scandicci 1995 (La Nuova Italia Editrice) p39-57. 
2 6 6 Bey. R p519. Deze versie van relativisme wordt eveneens besproken in het 'Postscript on relativism' in de 
derde editie van AM (p270-274), en in artikelen getiteld 'Nature as work of art' (Common Knowledge 199113) 
en 'Art as a product of nature as a work of art', in: Kostas Gavroglu, John Stachel & Marx Wartofsky (eds): 
Science, Mind and Art Dordrecht 1995 [Kluwer Academic Publishers]. 
2 6 7 'Concluding Unphilosophical Conversation', in: Bey. R.; AM III p269. 
2 6 8 Bey. R p517, AM III p270. 

http://Qp.af.pl81


57 

Method dat alleen in de tweede editie voorkomt (1988).269 In dit artikel noemt hij de mens een 

'sculptor of reality'.270 Hiermee bedoelt hij niet dat de realiteit geheel een gefabriceerd artefact 

is, maar dat de wereld waarin wij leven op dezelfde wijze ontstaat als een beeldhouwwerk: uit 

de interactie tussen een kunstenaar en zijn materiaal. De metafoor van de 'beeldhouwer' zou 

moeten weergeven dat de natuur het materiaal levert voor de kunstenaars, en daarmee hun 

mogelijkheden beperkt.271 De realiteit die hieruit wordt geschapen reflecteert de scheppende 

activiteit van de mens, maar niet alleen deze: zij weerspiegelt ook de meegaandheid of de 

weerbarstigheid van de natuur.272 

In een artikel getiteld 'Nature as a work of art' schrijft hij: 'Now, the interesting thing is that 

most of [the] conflicting approaches [to nature], with their widely differing methods, myths, 

models, expectations, dogma's have results. They find facts that conform to their categories 

(and are therefore incommensurable with the facts of others) and laws that bring order into 

assemblies of facts of this kind. But this means that being approached in different ways Nature 

gives different responses and that projecting one response into it as describing its true shape is 

wishful thinking, not science.273 Deze invulling van 'relativisme' is dus een theorie over de aard 

van de werkelijkheid met implicaties voor de waarde en eindigheid van de menselijke kennis. 

'This is relativism because the type of reality encountered depends on the approach taken. 

However, it differs from the philosophical doctrine by admitting failure: not every approch 

succeeds.'274 Op enkele plaatsen geeft Feyerabend aan dat met name de quantumfysica heeft bij

gedragen aan zijn opvatting dat complexe, door onderzoekers geschapen omstandigheden een 

bepaalde respons oproepen.275 Zij is wellicht niet zo nieuw als Feyerabend meent.276 

In de meest recente dialoog uit Three Dialogues on Knowledge brengt een van de sprekers 

tegen het einde van het gesprek dit 'nieuwe relativisme' eveneens naar voren. De uitwerking is 

vrij kort (er komt een persoon binnen die aan het gesprek een einde maakt).277 Ene 'Charles', 

een Koreaanse student, zegt: 'Veronderstel dat de wereld of, om een meer algemene term te 

2 6 9 Wellicht is dit hoofdstuk weer uit de derde editie geschrapt om herhalingen tussen de laatste editie van AMen 
het nieuwe boek te voorkomen. Blijkens de aankondiging in PP 3 p230 wordt dit artikel in de posthume uitgave 
opgenomen. 
2 7 0 AM II p270; ' Realism and the historicity of knowledge' Journal of Philosophy 1989 p404; AM III p269. 
2 7 1 AM lil p269. 
272 Feyerabends woordgebruik lijkt mij hier verwarrend: terwijl de aanduiding 'nature' gebruikt wordt voor datgene 
waarmee de beeldhouwer een interactie aangaat, wordt het resultaat, het ' work of art' in een artikel ook weer 
'nature' genoemd: in 'Nature as a work of art' stelt F. in een fictieve lezing dat 'nature as described by our 
scientists is a work of art that is constantly being enlarged and rebuilt by them'. (Common Knowledge 1991 Vol. 
1 no. 3 p3). 
273 ' Nature as a work of art', in: Common Knowledge 1991 (vol 1 no 3 p7); de zin met de term 
'incommensurable' wordt vrijwel letterlijk herhaald, in: 'Art as a product of nature as a work of art',in: Kostas 
Gavroglu, John Stachel & Marx Wartof sky (eds): Science, Mind and Art Dordrecht 1995 [Kluwer Academic 
Publishers] pl4. 
2 7 4 AM// /p270 . 
2 7 5 ' It is one of the best confirmed theories we possess and it implies, in a widely accepted interpretation, that 
properties once regarded as objective depend on the way in which the world is being approached.' ('Art as a 
product of nature as a work of art', in: Kostas Gavroglu, John Stachel & Marx Wartofsky (eds): Science, Mind 
and Art Dordrecht 1995 [Kluwer Academic Publishers] pl5). Zie ook: 'Realism and the historicity of knowledge' 
Journal of Philosophy 1989 p404; Bey. flp516). 
2 7 6 Het beeld dat 'creativiteit' altijd mede bepaald wordt (en in feite zelfs alleen maar mogelijk is) bij beperkende 
invloeden van materiaal, komt bij Bergson uitgebreid ter sprake (in feite is deze voorstelling van ' creativiteit' een 
structurele metafoor in L'Evolution créatrice). 
2 7 7 TDK p42e.v. 
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gebruiken, het Zijn, reageert op de manier waarop je je gedraagt, of waarop een hele traditie 

zich gedraagt, dat het verschillend reageert op verschillende benaderingen (...) Veronderstel 

ook dat het Zijn positief, dwz. levens-onderhoudend en waarheid-bevestigend reageert op meer 

dan een benadering, dan is alles wat we kunnen zeggen dit, dat het Zijn wanneer men het 

natuurwetenschappelijk benadert ons [..iets anders schenkt dan wanneer men...] het 'spiritueel' 

benadert.' In dat laatste geval schenkt het ons 'goden, niet slechts ideeën van goden, maar 

echte, zichtbare goden wier daden men tot in details kan volgen. '278 

De natuur heeft dus vele mogelijke gezichten, maar dit houdt niet in dat de wereld waarin men 

leeft eenvoudig een weerspiegeling is van de denkbeelden die men heeft. Het Zijn antwoordt op 

deze denkbeelden met een respons.279 'Nu, in een dergelijke wereld kun je niet zeggen dat de 

goden illusies zijn - zij zijn er werkelijk, zij het niet absoluut, maar in antwoord op speciale 

soorten handelingen, en je kunt niet zeggen dat alles gehoorzaamt en altijd heeft gehoorzaamd 

aan de wetten van de quantummechanica, want ook deze wetten komen pas te voorschijn nadat 

je een complexe historische ontwikkeling hebt doorgemaakt: wat je wel kunt zeggen is dat 

verschillende culturen en verschillende historische trends (...) een basis in de werkelijkheid 

hebben'.280 De zaken die de wetenschap onderzoekt (quarks, atomen etc.) zijn 'gevormd' uit 

materiaal waaruit als het anders benaderd was ook goden had kunnen opleveren, of 'een natuur 

die een partner voor de mens zou kunnen zijn in plaats van een laboratorium voor zijn 

experimenten'.281 'Charles' zegt tenslotte, dat het niet mogelijk is om zich boven de beper

kingen te verheffen die de situatie meebrengt dat wij zelf altijd een medespeler zijn in de wereld 

waarin we leven. 'Er is geen methode om het mechanisme te ontdekken waarmee de 

verschillende werelden uit het Zijn opkomen (...) omdat ontdekkingen historische gebeur

tenissen zijn -je kunt ze niet voorzien. Als we het mechanisme van de wederzijdse inwerking 

kenden zouden we ze kunnen voorzien - daarom zullen we dergelijke mechanismen nooit 

kennen. Anders gezegd, we kunnen stellen dat de handelingen van de Natuur niet kunnen 

worden voorzien door een schepsel wiens leven in de tijd is uitgestrekt. Zo'n schepsel kan 

voorzien wat er gebeurt binnen een bepaalde wereld, de overgang van een wereld in een andere 

kan het niet voorzien.'282 

De hier in de voorgaande bladzijden weergegeven opvatting wordt samengevat in een passage, 

die Feyerabend kennelijk lief is, want hij heeft haar in min of meer gelijke bewoordingen 

opgenomen in drie verschillende publicaties: als slotpassage van het artikel 'Realism and the 

historicity of knowledge' (1989)283, in de tweede editie van AM (1988)284 en in Farewell to 

2 7 8 TDK pp42-43. 
2 7 9 'Realism and the historicity of knowledge' Journal of Philosophy 1989 p404. 
280TDKp43. 
2 8 1 AM//p260. 
2 8 2 TDK p43-44; In Beyond Reason luidt de formulering van dit punt aldus: 'We never have an overall view of 
reality, not even approximately for this would mean that we have gone through all possible trials, i.e. that we 
know the history of the world before the world has come to an end.' (Bey. R p516). In de derde dialoog in Three 
Dialogues wordt gesteld: 'Alles wat we kunnen doen is de moeilijkheden die we in het verleden onder zeer 
specifieke historische omstandigheden hebben ondervonden beschrijven, met de wereld leven als een vriend en 
onze gewoonten veranderen als het leven slechter wordt.' (TDKplSi). 
2 8 3 'Realism and the historicity of knowledge' Journal of Philosophy 1989 p406. 
2 8 4 AM/ /p270 . 
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Reason (1987).285 Hier volgt de tekst uit de meest recente publicatie: 

'Deze wereld is geen statisch systeem bewoond door denkende en schrijvende mieren die, 

terwijl zij door haar spelonken kruipen langzamerhand haar eigenschappen ontdekken zonder 

die op enige wijze te beïnvloeden. Het is een dynamisch en veelzijdig wezen286 dat de activiteit 

van haar ontdekkers287 beïnvloedt en weerspiegelt. Het was ooit een wereld vol goden, zij werd 

toen288 een grauwe materiële werkelijkheid en zij kan opnieuw veranderd worden, als haar 

bewoners de wil, de intelligentie en het hart hebben om de noodzakelijke stappen te zetten.,289 

§ 1.4 Feyerabend over incommensurabiliteit 

Feyerabend heeft over incommensurabiliteit veel meer geschreven dan Kuhn. In verschillende 

geschriften van 1962 tot 1994 is de waarde en de betekenis die hij eraan toekent niet steeds 

dezelfde gebleven. Terwijl Kuhns beschouwingen over incommensurabiliteit zich steeds meer 

op enkele aspecten daarvan gaan richten, zijn de wijzigingen van opvattingen bij Feyerabend zo 

ingrijpend dat er zeker niet van iets als 'Feyerabends incommensurabiliteitsthese' gesproken 

kan worden. De ontwikkeling van Feyerabends gepubliceerde opvattingen over incommen

surabiliteit kan grofweg in drie perioden worden ingedeeld: a) de periode waarin hij, zoals hij 

later zal zeggen, 'nog tevreden was met eenvoudige schematiseringen'290 b) de publicaties na 

ca. 1970, waarin hij de historische benadering van Kuhn omarmt en c) de opkomende scepsis 

en zelfs ergernis ten opzichte van (misbruik) van incommensurabiliteit, na ca. 1990. 

a) Bij verschillende gelegenheden vertelt Feyerabend hoe zijn opvattingen over incommen

surabiliteit zich hebben ontwikkeld. In Science in a Free Society schrijft hij: 'Originally, under 

the influence of Wittgenstein I considered things very similar to paradigms ('language games'; 

'forms of life' were the terms I used then) (...) : different language games with different rules 

would give rise to different concepts, different ways of statement evaluation, different 

perceptions and would therefore be incomparable.' In deze periode gebruikt Feyerabend de 

term incommensurabiliteit nog niet. 'Later on I found it necessary to restrict research to be able 

to make more specific assertions'.291 Uit deze periode stammen Feyerabends eerste 

gepubliceerde teksten over incommensurabiliteit. 

In het opstel 'An attempt at a realistic interpretation of experience', verschenen in 1958 in 

Proceedings of the Aristotelean Society292 brengt Feyerabend de volgende stelling naar voren: 

'The interpretation of an observation language is determined by the theories which we use to 

2 8 5 Farewell to Reason p89. 
2R7In Farewel1 to Reason s t o n d 'entity' in plaats van 'being', in AMU stond Being met een hoofdletter. 
2 8 7 In AMU p270 was toegevoegd 'en de steeds-wisselende sociale systemen om hen heen'. 
2 8 8 In AMU p270 was toegevoegd: '(door een neiging naar steeds grotere abstractie en daarop gebaseerde 
argumenten)'. 
:89 In Farewell to Reason luidde de laatste zin: 'Zij zal 'hopelijk verder veranderen in een meer vreedzame wereld 
waar materie en leven, gedachten en gevoelens, vernieuwing en traditie samengaan ten bate van iedereen' (p89). 

9 0 'Versuch einer realististischen Interpretation der Erfahrung - Nachtrag 1977', in: Der wissenschaflstheoretische 
Realismus und die Autorität der Wissenschaften Braunschweig 1978 [Vieweg] p27. 
2 9 1 Science in a Free Society p67. 
2 9 2 Vol. 58, pl43 ff. Herdrukt in PP 1. 
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explain what we observe, and it changes as soon as those theories change.'293 Als dit zo is 

ontstaat het probleem hoe de relaties tussen begrippen en observaties uit verschillende theorieën 

gelegd moet worden. 'I realized that interpretations of this kind might make it impossible to 

establish deductive relations between rival theories and I tried to find means of comparison that 

were independent of such relations. In the years following my 1958 paper (...) I tried to specify 

the conditions under which two theories 'in the same domain' would be deductively 

disjoint.'294 In deze context van het vergelijken van verschillende theorieën gaat Feyerabend het 

woord incommensurabel gebruiken, en hij zal haar nog gebruiken als hij de bovenstaande 

ideeën over de interpretatie van observatietaai al lang heeft verlaten. 

In 1962 verscheen 'Explanation, reduction and empiricism' in de Minnesota Studies in the 

Philosophy of Science295, dus in hetzelfde jaar als SSR.296 In dit artikel onderzoekt Feyerabend 

de vraag in welke gevallen men één van twee verschillende theorieën die op hetzelfde gebied 

van toepassing lijken te zijn, tot de ander kan reduceren. Hij stelt dat dit onmogelijk is als er in 

de twee theorieën verschillende 'gebruiksregels' gelden voor de begrippen. De omschrijving 

van incommensurabiliteit die hij in dit opstel geeft luidt als volgt: 'consider two theories, T' and 

T, which are both empirically adequate inside [het domein] D', but which differ widely outside 

D'. In this case the demand may arise to explain T' on the basis of T, i.e. to derive T' from T 

(...). If we assume T and T' to be in quantitative agreement inside D', such derivation will still 

be impossible if T' is part of a theoretical context whose rules of usage involves laws 

inconsistent with T.'297 

In dit artikel wordt weliswaar de term incommensurabiliteit gebruikt, maar de opvattingen die 

daar in 1962 bij Feyerabend de directe omgeving van vormen, worden in de daar op volgende 

decennia voor een groot deel door hem losgelaten. Incommensurabiliteit vloeit voor Feyerabend 

in deze periode nog voort uit een 'contextuele' theorie over betekenis, waarin de betekenis

inhoud van elke term in een wetenschappelijke theorie afhankelijk is van deze theorie als geheel, 

zodat bij elke verandering van de theorie de referentie van alle daarin voorkomende termen 

verandert.298 Deze betekenistheorie is in reactie op F's opstel bestreden door Peter Achinstein, 

en Feyerabend heeft haar daarna min of meer geruisloos losgelaten.299 

Feyerabend stelt verder dat het helemaal niet nodig is om na te gaan of de ene theorie wel uit de 

andere kan worden afgeleid, omdat de minst succesvolle theorie eenvoudig irrelevant wordt als 

we de andere aannemen. 'All that is needed is the adoption of the terminology and the 'gram-

293 PP 7p31. 
2 9 4 Science in a Free Society p66-67; Opmerkelijk is dat Feyerabend in 1977 nog schrijft dat hij met 
incommensurabiliteit 'niets anders ' bedoelt dan ' deductive disjointedness' ('Changing patterns of reconstruction' 
{British Journal of the Philosophy of Science 28) p363). 
2 9 5 Volume 3, 1962 p28ff, herdrukt in PP 1. 
2 9 6 'I do not know who of us was the first to use the term 'incommensurable' in the sense that is at issue here. It 
occurs in Kuhn's ' Stucture of Scientific Revolutions' and in my essay 'Explanation, Reduction, and Empiricism' 
both of which appeared in 1962.1 still remember marvelling at the pre-established harmony that made us not 
only defend similar ideas but use exactly the same words for expressing them. The coincidence is of course far 
from mysterious. I had read earlier drafts of Kuhn' s book and had discussed their content with Kuhn.' 
('Consolations for the specialist' p219). 
297 pp j p77- ^g o v e r j j e t gebruik van de term 'inconsistentie' §3.5. 
2 9 8 Preston: Op. cit. pi04. 
2 9 9 Zie § 3.5. voor bezwaren tegen deze betekenisleer. 
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mar' of the most detailed and most successful theory throughout the domain of its application. 

This automatically takes care of whatever incommensurabilities may arise, and it does so 

without any linguistic detective work (which therefore turns out to be entirely unnecessary for 

the progress of knowledge).'300 Critici hebben zich afgevraagd hoe nog beweerd kon worden 

dat de ene theorie meer gedetailleerd is of betere resultaten boekt, als beide theorieën incom-

mensurabel zijn. Als de talen waarin beide theorieën zijn geformuleerd totaal gescheiden zijn, is 

'linguistic detective work' niet zozeer onnodig maar eerder onmogelijk301 Een jaar of tien later 

spreekt Feyerabend niet meer over 'conceptual change' in termen van 'vooruitgang'. 

Hij oppert in het genoemde artikel uit 1962 ook dat incommensurabiliteit veel voorkomt. 'It is 

my contention that the conditions just enumerated apply to many pairs of theories which have 

been used as instances of explanation and reduction. Many (if not all) such pairs on closer 

inspection turn out to consist of elements which are incommensurable and therefore incapable 

of mutual reduction and explanation.'302 Ook dit ontkent hij later: dan is incommensurabiliteit 'a 

rare event'303, waarvan men het voorkomen van geval tot geval moet aantonen.304 

b) De tweede periode, waarin Feyerabend in grote lijnen de benadering van Kuhn omarmt, is 

door zijn boeken AMen Science in a Free Society het bekendst geworden.305 

Als in 1970 een bundel met opstellen verschijnt naar aanleiding van SSR levert ook Feyerabend 

hieraan een bijdrage. Het thema incommensurabiliteit lijkt hier in het enige aspect van Kuhns 

theorie te zijn waarvan Feyerabend kan zeggen dat hij het 'wholeheartedly accept.'306 Hij geeft 

enige voorbeelden, werkt de stelling uit dat oude theorieën niet zondermeer kunnen worden 

ingebed in hun historische opvolgers en hij gaat in op kritiek die er van diverse kanten is geuit. 

Evenals Kuhn trekt Feyerabend het bestaan van een 'mythical observation language' in 

twijfel.307 Provocerend is zijn formulering dat er voor de keuze tussen incommensurabele theo

rieën niets anders overblijft dan 'aesthetic judgements, judgements of taste, and our own 

subjective wishes.'308 Hij beaamt ook dat dit inderdaad betekent dat - zoals critici al gevreesd 

hebben - 'we are ending up in subjectivism'309, iets waar we niet om hoeven te treuren.310 

Veel van wat Feyerabend hier over incommensurabiliteit stelt keert terug in Against Method uit 

300 pp j p 7 8 

3 0 1 Zie § 3.5. 
3 0 2 PP 1 pil. 
303Farewell to Reason p272). Zie ook: PP 1&2 pXI en §3.9. 
3 0 4 A M / p 2 7 1 . 
3 0 5 Als hij in 1978 op zijn ontwikkeling terugblikt schrijft Feyerabend: 'Kuhn's book and especially Lakatos' 
reactions to it then encouraged me to resume the more general approach.' {Science in a Free Society p67). 
3 0 6 'Consolations for the specialist' p219. 
3 0 7 Op. cit. p225. 
3 0 8 Op. cit. p228. 
3 0 9 Op. cit. p228. 
3 1 0 'It seems to me that an enterprise whose human character can be seen by all is preferable to one that looks 
'objective', and inpervious to human actions and wishes. The sciences, after all, are our own creation, including 
all the severe standards they seem to impose upon us. It is good to be constantly reminded of this fact. (. . .) 
What better reminder is there than the realization that the choice between theories which are sufficiently general to 
provide us with a comprehensive world view and which are empirically disconnected may become a matter of 
taste? That the choice of our basic cosmology may become a matter of taste?' (Op. cit. p228). Hij voegt hieraan 
toe dat ' matters of taste are not completely beyond the reach of argument.' 
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1975. Dit werk bevat (in de eerste editie) Feyerabends meest uitgebreide behandeling van 

incommensurabiliteit.311 Hij geeft aanvankelijk met opzet geen definitie.312 'Men moet het 

verschijnsel laten zien door de lezer te confronteren met voorbeelden'.313 Op die uitnodiging zal 

ik in hoofdstuk 2 van dit boek ingaan. Hier volsta ik met een korte aanduiding. De eerste 

voorbeelden zijn onverenigbaarheden in waarneming; de wijzigingen van visuele gestalten, die 

Kuhn ook behandelt. Verder geeft Feyerabend voorbeelden uit de veranderingen die waar

neming ondergaat bij het opgroeien van kinderen. Het meest uitgewerkte voorbeeld in het 

betreffende hoofdstuk is een bespreking van beeldende kunstvormen en poëzie ten tijde van 

Homerus, met aansluitend een vergelijking van de kosmologie en antropologie die daaruit naar 

voren komt ('A') met die welke later bij Plato en Aristoteles tot wasdom is gekomen ('B'). Dit 

voorbeeld wordt in hoofdstuk twee van dit boek besproken.314 Hier is volgens Feyerabend 

sprake van incommensurabele kosmologieén 'omdat de principes van de ene kosmologie 

worden opgeheven door de andere en vice versa'.315 

Aan het slot van hoofdstuk zeventien van de oorspronkelijke uitgave van Against Method geeft 

Feyerabend na de historische voorbeelden tenslotte toch een hoogst abstracte omschrijving: 

'Een bepaalde zienswijze (theorie, kader, kosmos, manier van uitdrukken) bestaat uit elementen 

(begrippen, 'feiten', afbeeldingen) die volgens bepaalde principes zijn opgebouwd. De 

principes hebben een soort ingebouwde 'sluiting'316: bepaalde zaken kan men niet uitdrukken of 

'ontdekken' zonder de regels te overtreden (hetgeen niet hetzelfde is als ze tegen te spreken). 

Als men de zaak toch onder woorden brengt of de ontdekking doet, dan schort men de 

principes op. Laten we de beginselen eens nemen waarmee elk onderdeel uit de kosmos (of 

theorie) en elk feit (begrip) wordt opgebouwd, en die de universele principes van de betreffende 

theorie noemen. Als men de universele principes opschort, betekent dat tevens dat alle feiten en 

begrippen in de lucht komen te hangen. Laten we tenslotte het woord incommensurabiliteit 

gebruiken voor ontdekkingen, uitspraken of opvattingen die bestaande universele principes van 

de kosmos, de theorie, het kader buiten werking stellen.'317 

Feyerabend sluit zijn betoog over incommensurabiliteit in AMI af met drie stellingen: de eerste 

3 1 1 In zijn autobiografie schrijft Feyerabend over het ontstaan van het hoofdstuk over incommensurabiliteit in 
AMI het volgende: The long chapter on incommensurability was the result of extended studies based mainly on 
three books: Bruno Snell's Discovery of the Mind, Heinrich Schafer's Principles of Egyptian Art, and Vasco 
Ronchi's Optics: The Science of Vision. I still remember the excitement I felt when reading Snell on the 
Homeric notion of human beings. This was not a theory formulated to bring order into material that could stand 
on its own feet; it was a set of habits that pervaded everything - language, perception, art, poetry, as well as 
various anticipations of philosophical thought. Acting accordingly, the early Greeks seemed to live in a special 
and self-contained world. I had thought of such worlds for some time, though abstracdy and without examples. In 
1952/53, while on my scholarship in London, I had read Susan Stebbing's Philosophy and the Physicists. 
Stebbing describes how a scientist and a 'savage person' (that's what members of non-Western cultures were 
called at the time) see ajar. For a scientist the jar is a piece of matter made into a certain shape. For the savage it 
has a magical meaning defined by its ritual function. But, says Stebbing, when the scientist and the savage look 
at a part of the jar's surface, they see the same thing. "No! ' I shouted, almost by instinct, and tried to imagine 
what the difference might be.' (Killing Time pl40). 
3 1 2 A M / p 2 2 6 . 
3 1 3 AM/p226. 
3 1 4 Zie §2.8. 
3 1 5AM/p269;zie voor opmerkingen over het gebruik van de term 'principe' §3.5. De term 'opgeheven' zou 
verwarrend kunnen zijn indien zij wordt begrepen als 'ontkend', 'weersproken' of 'weerlegd'. Zie §3.3. 
3 1 6 (closure). 
3 1 7 AW/p269;AWIIp215. 
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luidt dat 'there are frameworks of thought (action, perception) which are incommensurable.'318 

Dit is volgens hem een historische (antropologische) stelling, die gesteund moet worden door 

historisch (antropologisch) bewijsmateriaal. De tweede stelling behandelt de incommensura-

biliteit op het gebied van de waarneming en luidt: 'the development of perception and thought in 

the individual passes through stages which are mutually incommensurable'.319 De derde stelling 

is dat 'the views of scientists, and especially their views on basic matters, are often as different 

from each other as are the ideologies that underlie different cultures'.320 Deze stellingen zijn 

weggelaten uit de laatste editie van AM. 

In Science in a Free Society, een polemisch vervolg op AM zet Feyerabend zijn opvattingen 

naast die van Kuhn. In dit boek stelt Feyerabend dat incommensurabiliteit volgens Kuhn 

betrekking heeft op het feit dat er tussen twee paradigma's verschillen kunnen zijn in: (a) 

concepten (die niet met elkaar in de gebruikelijke logische relaties als insluiting, uitsluiting en 

overlapping kunnen worden gebracht)321; (b) waarnemingen ('research workers in different 

paradigms have not only different concepts, but also different perceptions')322 en (c) methoden 

('intellectual as well as physical instruments (..) for setting up research and evaluating its 

results')323. Hij plaatst enkele kanttekeningen bij Kuhns benadering: hij acht (b) in strijd met 

enkele niet door hem genoemde psychologische onderzoekingen, en hij schrijft - m.i. ten 
onrechte324 - dat deze punten bij Kuhn tot de 'incomparability' van theorieën leiden en bij 

hemzelf niet.325 Maar ondanks deze kanttekeningen is duidelijk dat Feyerabend hier erkent dat 

Kuhns benadering van incommensurabiliteit minder eenzijdig was dan die van hem zelf. Hij 

stelt dat hij zich zelf aanvankelijk slechts met (a) bezighield, dat filosofen zich meestal niet met 

(b) en (c) inlaten, en dat Kuhn 'far ahead of his time' was.326 Tenslotte brengt Feyerabend hier 

ook voor eigen rekening het idee naar voren dat incommensurabele theorieën 'deal with 

different worlds and that the change (from one world to another) has been brought about by a 

switch from one theory to another.'327 

c) In de derde editie van AM blijkt het hoofdstuk over incommensurabiliteit ingrijpend te zijn 

ingekort, en vergezeld te gaan van een korte waarschuwing, dat 'comprehensive ways of 

thinking, acting or perceiving' zoals de door hem behandelde kosmologieën en fysische 

theorieën niet mogen worden opgevat als 'closed frameworks with fixed rules'.328 

3 1 8 A M / p 2 7 1 . 
3 1 9 AMI p274. 
320 AMII p219; in de tweede in de editie (p219) is de volgende toelichting weggelaten: 'Even worse: there exist 
scientific theories which are mutually incommensurable though they apparently deal 'with the same subject 
matter' (AM I p274; ) In AM III! is de gehele stelling geschrapt. 
3 2 1 Zie SSR pl49. 
3 2 2 Hierbij verwijst Feyerabend naar Patterns of Discovery van N. R. Hanson. Kuhn behandelt dit niet als een 
apart 'aspect van incommensurabiliteit' maar als een kenmerk van paradigmawisselingen in het algemeen. Kuhn 
komt hier later van terug. Zie §2.2. 
3 2 3 Science in a Free Society p66. Zie SSR pl48-149. 
3 2 4 Zie §3.2. en Hoyningen-Huene Op. cit. p212 e.v. 
3 2 5 Science in a Free Society p68. 
3 2 6 Op. cit. p69. 
3 2 7 Op. cit.plO; zie §6.1. 
3 2 8 AM// /p207 . 
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In Three Dialogues on Knowledge neemt Feyerabend nog meer afstand van zijn vroegere 

geschriften. 'Wat ik wilde doen, was kritiek leveren op een populaire maar in mijn ogen 

ondoordachte opvatting over verklaring en reductie. Om deze opvatting te bekritiseren wees ik 

op een kenmerk van wetenschappelijke verandering dat er niet door werd gedekt en ik noemde 

dat kenmerk 'incommensurabiliteit'. Wat mij betreft is incommensurabiliteit geen probleem 

voor de wetenschappen of voor wie dan ook - het is alleen een probleem voor sommige zeer 

naïeve filosofische theorieën en, omdat deze theorieën werden beschouwd als essentiële 

ingrediënten van een bepaald type 'rationaliteit', eveneens voor dit type. Maar het werd opge

blazen tot een diepzinnig kenmerk van alle 'creatief' denken en werd al gauw gebruikt om even 

diepzinnige redenen te geven voor het gebrek aan begrip tussen culturen en wetenschappelijke 

scholen. Dat is voor mij 'just nonsense'. Misverstanden bestaan. Zij treden vaak op als mensen 

verschillende gewoonten hebben of verschillende talen spreken. Het verschijnsel dat ik 

incommensurabiliteit noemde verklaart slechts een klein deel van deze misverstanden en ik 

beschouw het niet alleen als naïef maar als gewoonweg misdadig om het op te blazen tot een 

groot monster dat verantwoordelijk is voor alle problemen in de wetenschap en op de wereld in 

zijn geheel. Natuurlijk is incommensurabiliteit een weldaad voor filosofen en sociologen -en 

hiermee bedoel ik nu mensen die zichzelf 'filosofen' of 'sociologen' noemen- die houden van 

grote woorden, eenvoudige begrippen en banale verklaringen en die graag de indruk wekken 

dat zij de diepliggende redenen van problematische zaken door hebben. De zaak is misdadig 

omdat de nadruk komt te liggen op problemen, men erbij blijft staan, er theorieën over opstelt in 

plaats van eruit te komen. Verschillende culturen schijnen nu gedoemd te zijn langs elkaar heen 

te praten net zoals Einstein voor altijd gedoemd scheen te zijn de prachtige ontdekkingen van de 

quantumtheorie verkeerd te begrijpen. Laten wij toegeven dat Plato verschilt van Aristoteles 

maar laten wij niet vergeten dat Aristoteles twintig jaar doorbracht aan de Akademie en 

ongetwijfeld het platoonse jargon leerde spreken. Laten wij ook niet vergeten dat Bohr en 

Einstein elkaar graag mochten, vaak met elkaar praatten en dat Einstein Bohrs manier om zijn 

tegenvoorbeelden te ontkrachten aanvaardde. Geen sprake van 'incommensurabiliteit'!329 

Natuurlijk, hij bezat nog altijd een andere metafysica, maar dat is geen zaak van incommensura-

bililiteit behalve voor de meest dogmatische rationalist.'330 In dezelfde dialoog zegt hij: '[Kuhn 

en ik] ontdekten incommensurabiliteit (...) op verschillende manieren en hebben er verschil

lende meningen over. Kuhn ontdekte incommensurabiliteit in de loop van zijn historisch 

onderzoek, ik ontdekte het toen ik werkte aan de oude positivistische discussie over 

fundamentele uitspraken. Hij beschouwt het als een belangrijke eigenschap van 

wetenschappelijke verandering, ik beschouw het als 'a puff of hot air' dat een eind maakt aan 

een paar verjaarde positivistische stokpaardjes.'331 

329 Feyerabend zelf noemt in AMI p276 deze theorieën incommensurabel. 
330 TDK pi 55; Vergelijk: 'Incommensurability is a difficulty for some rather simpleminded philosophical views 
(on explanation, verisimilitude, progress in terms of content increase); it shows that these views fail when 
applied to scientific practice; it does not create any difficulty for scientific practice itself (PP 1 &2 pXII). 
3 3 1 TDK pi 56. Feyerabend suggereert hier dat de 'weerlegging' van positivistische 'stokpaardjes' van generlei 
waarde zou zijn (of alleen interessant voor de 'meest dogmatische rationalist' ). Met 'de meest dogmatische 
rationalist' kan, blijkens oudere passages uit zijn werk, Feyerabend heel goed op zichzelf doelen, en mensen die 
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Ook in andere recente artikelen van Feyerabend wordt het 'misbruik' van incommensurabiliteit 

aan de kaak gesteld.332 Of spreken over incommensurabiliteit inderdaad tot dergelijke 

'misdadige' consequenties moet voeren, zal in het verdere verloop van dit boek blijken. Op zich 

wijkt de kritiek die Feyerabend hier op de toepassing van een 'beginsel' uitoefent qua achter

grond nauwelijks af van de lijn die in AM en andere geschriften is ingezet: de kritiek op 

'simplificaties' en 'stereotypen', waarmee de complexiteit van individuele gevallen wordt 

verhuld. In zijn latere werk zijn niet meer alleen de simplificaties van een 'objectivisme' of 

'rationalisme' Feyerabends doelwit, maar ook die van het 'relativisme'. De verandering lijkt 

begrijpelijk in het licht van de sterke nadruk die Feyerabend is gaan leggen op de 

dubbelzinnigheid en ambiguïteit van alle begrippen.333 Ten aanzien van een voorbeeld, ontleend 

aan de Ilias334, waarin Achilles op een wijze over 'eer' spreekt, die zijn toehoorders niet 

begrijpen, vraagt Feyerabend zich in recentelijk gepubliceerde lezingen uit 1992 af: 'Hoe kon 

Achilles het taalgebruik verlaten, en toch daarbinnen blijven?'335 Feyerabend antwoordt dat de 

concepten van een taal ambigu zijn, 'je kunt de regels van een taal overschrijden zonder datje 

moet stoppen met praten'.336 Hij gebruikt voor deze situatie in deze lezingen nog steeds de term 

incommensurabel.337 

In de laatste editie van Against Method schrijft hij aan het slot van zijn hoofdstuk over 

incommensurabiliteit: 'Concepten hebben mogelijkheden die verder gaan dan het gebruik 

waardoor ze gedefinieerd worden; daardoor is het mogelijk om totaal verschillende conceptuele 

systemen toch te verbinden.'338 En in Beyond Reason: 'Concepts, especially the 'basic' 

concepts of world views are never completely nailed down; they are ill defined, ambiguous, 

they fluctuate between 'incommensurable' interpretations and they have to, if (conceptual) 

change is to be possible.'339 Deze nadruk op de 'openingen' in kaders houdt een breuk in met 

de vroeger door Feyerabend benadrukte 'theoriebepaaldheid' of 'traditiegebondenheid' van 

concepten.340 Het is ook een achtergrond van zijn argwaan tegen wat hij filosofie noemt: 'the 

richness of language collapses as we go over to philosophy'.341 Helaas hebben we van 

Feyerabend (nog) niet de beschikking over een 'rijke', gedetailleerde uiteenzetting over dit 

alles. 

niet gecharmeerd zijn van Feyerabends polemische stijl zullen opmerken dat we ook niet lang hoeven te zoeken 
naar een auteur die ' grote woorden' en 'banale verklaringen' naar voren brengt. 
332Bey. R. p526-527; 'Intellectuals and the facts of live' Common Knowledge 1994 Vol. 3 no 1 p7. 
333Ambiguità e armonia pi 16. 
3 3 4 Ilias IX, 395 e.v. 
33SAmbiguità e armonia pi 16. 
336Op. cit. p i 17. 
337Op.cit. pi 16. 
3 3 8 AM// /p208. 
3 3 9 Bey. R. p515 . 
3 4 0 AM III p207. Feyerabend is zeker niet de enige auteur die kritiek heeft op het idee dat ' kaders' ' gesloten' zijn. 
Vergelijk het volgende citaat van Richard Bernstein: 'Incommensurable languages and traditions are not to be 
thought of as self-contained windowless monads that share nothing in common. In Wittgenstein's phrase, this is 
a (false) picture that holds us captive. There are always points of overlap and crisscrossing, even if there is not 
perfect commensuration. We must not succumb to ' the myth of the framework.' Our linguistic horizons are 
always open. This is what enables comparison, and even sometimes a 'fusion of horizons.' (The New 
Constellation - The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity Cambridge 1991 [Polity Press] p65). 
3 4 1 Renato Parascandalo & Vittorio Hösle: 'Three interviews with Paul K. Feyerabend' pl36. 



66 

Ondanks deze opmerkingen blijft Feyerabend de term incommensurabiliteit gewoon gebruiken. 

In de wiskundige betekenis342, maar ook in zeer ruime zin: Schrijvend over de correspondentie 

van de in alchemie geïnteresseerde fysicus Wolfgang Pauli met de psychiater CG. Jung, 

schrijft hij: 'Long and detailed descriptions of dreams are used to explote ideas incommen

surable with science but eventually to be united with it'.343 En in het opstel 'Art as a product of 

nature as a work of art' staat de passage: 'Most of the conflicting approaches [to nature], with 

their widely different methods, myths, models, expectations, dogma's have results. They find 

facts that conform to their categories (and are therefore incommensurable with the facts that 

energe from different approaches) and laws that bring order to assemblies of facts of this 

kind'.344 

3 4 2 Op. cit. p i 14. 
3 4 3 'Atoms and consciousness' Common Knowledge vol. l ,no 1.1991 p30. 
3 4 4 'Art as a product of nature as a work of art', in: Kostas Gavroglu, John Stachel & Marx Wartofsky (eds): 
Science, Mind and Art Dordrecht 1995 [Kluwer Academic Publishers] p8. Zie ook: 'Nature as a work of art' 
Common Knowledge vol 1 no 3 p7; bijna letterlijk duikt hier de formulering van Bergson op dat 'dogmatisme en 
relativisme' er beide ten onrechte van uitgaan dat we de voortvliedende werkelijkheid moeten benaderen met 
begrippen met een vastomlijnde inhoud' (Œuvres, 1970 pl421). 
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Hoofdstuk 2 

VOORBEELDEN 

In het vorige hoofdstuk zijn de opvattingen van Kuhn en Feyerabend over incommensurabiliteit 

besproken. Op enkele plaatsen is een uitspraak van een van beiden aangehaald die als 'definitie' 

kon worden gelezen. Feyerabend verwacht dat zijn lezers meer aan voorbeelden zullen hebben 

dan aan definities.1 Uit de geschiedenis van de wetenschap geeft hij verschillende illustraties 

van incommensurabele zaken: de relativiteitstheorie versus de klassieke mechanica, de 

quantumtheorie versus de klassieke mechanica, de impulstheorie versus de mechanica van 

Newton.2 Hij stelt daarbij echter dat in elk afzonderlijk geval van een omwenteling in de 

wetenschap (of in situaties buiten de wetenschappen) nagegaan moet worden of er werkelijk 

sprake is van incommensurabiliteit.3 Kuhn behandelt in SSR incommensurabiliteit eerder als 

een algemeen kenmerk van een paradigmaverandering, zodat elk voorbeeld van een paradigma

wisseling dat in zijn boek beschreven wordt, ook een voorbeeld van incommensurabiliteit zou 

zijn. 

Hieronder worden voorbeelden van incommensurabiliteit uit het werk van Kuhn en Feyerabend 

kort besproken. De betrokken relata worden steeds aangeduid als [A] en [B]. De achtergronden 

van een aantal voorbeelden moet ik bij de lezer bekend veronderstellen: zo zal ik niet uitleggen 

wat de astronomie van Copernicus of de Relativiteitstheorie inhoudt. Vanzelfsprekend 

behandelt dit hoofdstuk niet alle mogelijke of in de literatuur gegeven voorbeelden. Ik heb 

getracht zo divers mogelijke voorbeelden te kiezen, die niet alleen ontleend zijn aan de 

wetenschapsgeschiedenis. 

Incommensurabiliteit is zoals we gezien hebben een aanduiding voor een relatie tussen twee 

zaken, waarbij een specifieke maatstaf (concept, regel, meeteenheid etc.) die verbonden is met 

de eerste zaak niet toepasbaar blijkt te zijn voor het meten, begrijpen of beoordelen van de 

tweede, terwijl andersom een andere welbepaalde maatstaf (concept etc.) behorend bij de 

tweede zaak, weer niet bruikbaar blijkt te zijn voor het meten, begrijpen of beoordelen van de 

eerste. Hoe kunnen de twee relata worden aangeduid? Sommige auteurs spreken van incom

mensurabele 'kaders'.4 Die aanduiding is verwarrend omdat zij incommensurabiliteit betrekt op 

de relatie tussen maatstaven in plaats van op de relatie tussen te meten of te beoordelen zaken 

(de 'onderhorigen' van een kader of regelpatroon).5 Bovendien spreekt uit de voorbeelden een 

groot schaalverschil: zowel twee getallen uit een kleine berekening (bijv. 2 en V2) als twee 

1 AM / p225 . 
2 AM I p276; de meest uitgewerkte voorbeelden die Feyerabend geeft komen niet uit de wetenschapsgeschiedenis, 
maar betreffen het onderwerp van §2.8 van dit boek. 
3 AM Ip211. 
4 AM I p27l; AM II p2lZ. 
5 Zie §0. 1 ; De fundamentele onderscheiding tussen wat zich binnen een kader (framework) bevindt en de 
formulering van dat kader in termen van regels, vinden we in het artikel van Carnap 'Empiricism, Semantics, and 
Ontology', herdrukt, in: Meaning and Necessicy, Chicago 1958 [Phoenix]. Zoals we gezien hebben speelt dit 
onderscheid bij Kuhns paradigmabegrip geen rol (§1.1). 
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totale concepties van de 'kosmos' zouden incommensurabel kunnen zijn. Zowel voor getallen 

als voor concepties van de kosmos lijkt me de term 'kader' inadaequaat: in het eerste geval is 

deze veel te ruim, in het tweede geval te krap. 

Feyerabend noemt in de eerste edities van AM zeer uiteenlopende zaken (zienswijzen, 

theorieën, kaders, kosmossen, manieren van uitdrukken) als relata.6 Deze opsomming zou 

uitgebreid kunnen worden met andere aanduidingen van een complex van onderling 

samenhangende maatstaven, zoals: 'Lebensform' (Wittgenstein), 'Sprachspiel' (Wittgenstein, 

Lyotard), 'linguistic framework' (Carnap), 'metafysica' (Whorf), 'categorial framework' 

(Körner), 'episteme' (Foucault), 'paradigma' (Kuhn), 'traditie' (Feyerabend), 'denkraam' 

(Toonder), 'style of reasoning' (Hacking), een 'presentieveld', 'gezichtsveld', 'toegangsweg', 

'conceptueel schema'7, een regelpatroon, een regulatief of maatgevend kader, referentiekader, 

praxis, sociale levensvorm, 'way of life'.8 M.i. is deze grote diversiteit in aanduidingen een 

gevolg van het feit dat op alle terreinen van het leven mensurae voorkomen: als regelpatronen 

die pas na diepgaand zelfonderzoek zichtbaar worden, maar ook als willekeurige afspraken. 

§ 2.1 Zijde en diagonaal van een vierkant 

De oorspronkelijke, geometrische betekenis van incommensurabiliteit (betreffende [A] de zijde 

en [B] de diagonaal van een vierkant of [A] de schuine zijde en [B] één der rechthoekszij den 

van een gelijkbenige rechthoekige driehoek) wordt zowel door Kuhn, Feyerabend als anderen 

af en toe als voorbeeld gebruikt.9 

De moderne termen '(ir)rationeel', '(ir)rationaal' en '(in)commensurabel' zijn van Latijnse 

oorsprong, maar de concepten komen uit de Griekse cultuur en werden waarschijnlijk rond 430 

v. Chr. bij Griekse geleerden bekend.10 Zo wordt van Democritus (460-370) door Diogenes 

Laertius een boektitel gemeld 'over irrationele lijnen en lichamen' (Fiept, aXoycov Ypa[i,|i.cov 

Kai vaaxpœv, Peri alogoon grammoon kai nastroon). Dit boek is verloren gegaan.11 

6 AM I p269 ; AM II p215. 
7 Deze vier termen zijn ontleend aan: O. D. Duintjer: 'Moeilijkheden en mogelijkheden bij een verscheidenheid 
van filosofieën' Wijsgerig perspectief1967 p264. 
8 De zeven laatstgenoemde termen zijn ontleend aan: O. D. Duintjer: Rondom regels. Wijsgerige gedachten 
omtrent regel-geleid gedrag Meppel 1977 [Boom] pl4. 
9 Thomas S. Kuhn: 'Theory-change as structure change: comment on the Sneed formalism' Erkenntnis 10 1976 
pl90-191 ; Paul Feyerabend: Ambiguità e armonia Lezioni trentine a cura di Francesca Castellani, Roma 1996 
[Laterza] p i 12; Michael Stocker: 'Abstract and concrete value: plurality, conflict and maximalization', in: Ruth 
Chang (ed.) Incommensurability, Incomparabilily and Practical Reason Cambridge 1997 [Harvard U.P.] p203. 
10 Als W. R. Knorr de geschiedenis van het begrip 'incommensurabel' beschrijft gebruikt hij 'incommensurabel' 
als equivalent van het Griekse asummetra. Knorr ontleent de volgende definitie aan de Elementen X, def. 1-4: 
'Two magnitudes are 'commensurable' (summetra) with each other if they have a common measure which divides 
each an exact integral number of times. If they have no common measure, they are ' incommensurable' 
(asummetra) with each other.' In de Elementen X, 5-8 wordt aangetoond dat commensurabele grootten de waarden 
van gehele getallen hebben, en incommensurabele grootten niet. 'For instance, lines which we may designate as, 
respectively, 1 and 2 units long are commensurable in length; those represented by 1 and V2 are incommensurable 
in length, but commensurable in square (for the squares have the ratio 1:2); those represented by 1 and 1+V2 are 
incommensurable both in length and in square.' O^übur Richard Knorr The Evolution of The Euclidean 
Elements: A Study of The Theory of Incommensurable Magnitudes and its Significance for Early Greek 
Geometry Dordrecht 1975 [D- Reidel] pl5). 
11 Knorr, op. cit. p55; David Fowler: The Mathematics of Plato's Academy - a New Reconstruction Oxford 1987 
[Clarendon Press] p294. 
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De oudste expliciete verwijzingen naar incommensurabiliteit zijn te vinden bij Plato.12 

Aristoteles vermeldt de incommensurabiliteit van zijde en diagonaal van een vierkant in zijn 

werk meer dan dertig keer13, waaronder een veelgeciteerde passage uit zijn Metaphysics waarin 

hij stelt dat het de beginner verwondert dat zijde en diagonaal van een vierkant niet commen-

surabel zijn, terwijl het de meetkundige zou verbazen als dit wel zo was.14 Bronnen over de 

ontdekking van het principe door de Pythagoreeërs dateren van vele eeuwen later.15 

Hieronder geef ik een schets van de wijze waarop incommensurabiliteit optreedt in een 

eenvoudige meetkundige figuur.16 Laten we aannemen dat de diagonaal van een vierkant AC 

commensurabel is met de zijde AB. De lengte van de diagonaal noemen we a, die van de zijde 

b. De verhouding van diagonaal en zijde (a:b) moet uitgedrukt worden in de kleinst mogelijke 

lengte eenheden (hele getallen). 

De diagonaal a is groter dan de zijde b. Dus is a noodzakelijkerwijs groter dan 1. Volgens de 

'stelling van Pythagoras' geldt: AC2 = 2AB2- In dit geval dus: 

a2 = 2b2. 

Daarmee is a2 (omdat het gelijk moet zijn aan twee maal een ander getal) een even getal. En als 

a2 een even getal is, is ook a een even getal. 

Omdat a.b een ratio is met de kleinst mogelijke gehele getallen, kan b geen even getal meer zijn, 

want als beide getallen nog deelbaar zijn door 2 betreft het niet de kleinst mogelijke getallen. 

Dus is b noodzakelijkerwijs een oneven getal. 

We hebben dus gevonden dat a even moet zijn en b oneven. Als we nu een waarde aannemen 
voor het even getal a, bijv. de waarde 2c, en deze invullen in de 'stelling van Pythagoras' (a2 = 
2b2) krijgen we: 

4c2 = 2b2. 

Beide leden van de vergelijking zijn deelbaar door 2, dus dit is gelijk aan 

2c2 = b2. 

Omdat b2 gelijk is aan twee maal een ander getal (2xc2) is b2 (en daarmee b) even. 

We hebben echter zojuist gevonden dat b noodzakelijkerwijs oneven is. Dit is een contradictie. 

Een gemeenschappelijke lengte-eenheid voor AB en AC leidt zo tot een ongerijmde conclusie. 

Er is dus geen lijnstuk te vinden, hoe klein ook, waaruit zowel de lengte van a als de lengte van 

b is opgebouwd. De aanname dat de lengte van lijnen altijd kan worden uitgedrukt in gehele 

getallen is niet juist. 

Dit bewijs is opgenomen in Euclides' tiende boek17, maar het wordt ook al aangeduid bij 

Aristoteles in zijn Analytica Priora ,18 Historici van de wiskunde lijken het eens te zijn over het 

12 Theaetetus 147D-148B, Staal VII 543d, Staal VIU 546b-d, Parmenides 140b-d, Grote Hippias 303 b-c Wetten 
Vu 817c-820e. 
13 David Fowler geeft een lijst van deze vermeldingen in The Mathematics of Plato 's Academy - a New 
Reconstruction Oxford 1987 [Clarendon Press] p295. 
14 Met. 983a 12-20. 
15 Zie §0.2. 
16 Overgenomen uit: Thomas L. Heath: A Manual of Greek Mathematics Oxford 1931 [Clarendon Press] p55; 
ook weergegeven in: Paul Feyerabend: Ambiguità e armonia pi 12). Mijn weergave van het bewijs wijkt door de 
amathematische formulering uiteraard af van de bondige behandeling in de Elementen. 
17 X, 117. 
18 41a 23-30, 50a 35-38. 
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feit dat de passage in Euclides' Elementen later is ingevoegd en geen deel uit heeft gemaakt van 

de eerste versies van deze tekst. Over de oorsprong van het bewijs lopen de meningen echter 

uiteen. Knorr en Fowler stellen dat het waarschijnlijk door een latere commentator op 

Aristoleles is ingevoegd19, terwijl Seidenberg van mening is dat aan de structuur van het 

argument te zien is dat het uit de Pythagorese sfeer stamt, daar de ongelijkheid van even en 

oneven aansluit bij de Pythagorese symboliek van mannelijk en vrouwelijk, licht en donker 

etc.20 

Door de logische structuur van de argumentatie en de onontkoombaarheid van de conclusie 

wijkt dit voorbeeld af van alle andere voorbeelden van incommensurabiliteit. Door eerst te 

specificeren hoe een 'gemeenschappelijke maat' er uit zou moeten zien (een verhouding van de 

kleinst mogelijke gehele getallen) en vervolgens aan te tonen dat dit tot een ongerijmde 

conclusie leidt, kan met stelligheid worden beweerd dat er 'geen enkele gemeenschappelijke 

maat bestaat'.21 Ten aanzien van empirische kwesties is zoiets niet mogelijk omdat er geen 

overeenstemming hoeft te bestaan over axioma's en interpretatie van begrippen. Incommen

surabiliteit is daarmee één van de termen, die in de wiskunde in een veel striktere betekenis 

gebruikt kunnen worden dan in de filosofie (evenals 'bewijs', 'stelling', 'gegeven'). 

Een ander punt waarop het geometrische gebruik verschilt van de hierna volgende voorbeelden 

is dat er geen verschil gemaakt wordt tussen een zaak en een daarmee intrinsiek verbonden 

maatstaf. Als we de in §0.1 gegeven omschrijvingen volgen zijn de relata van incommen

surabiliteit de te meten of gemeten zaken, en niet de mensurae zelf. In het lijnstuk b vallen de 

zaak en de maatstaf echter samen, en in dit voorbeeld is incommensurabiliteit dus ook een 

aanduiding van de relatie tussen de mensurae. Pas in latere ontwikkelingen in de wiskunde 

wordt hier een scheiding aangebracht, in de zin dat als maatsysteem gerefereerd kan worden aan 

hetzij 'rationele' getallen (voor de zijde van het vierkant), hetzij 'irrationele' getallen (voor de 

diagonaal). Terwijl men de onuitdrukbare waarden in de Oudheid niet als getal beschouwde, 

werden zij vanaf de zestiende eeuw als een nieuwe numerieke entiteit gezien.22 Een theorie over 

irrationele getallen wordt in de negentiende eeuw opgesteld door Dedekind.23 

Een opmerking over het gebruik van de term 'irrationeel'. Een ratio is een getal dat een 

verhouding uitdrukt tussen twee lengten (m/n) die ten opzichte van elkaar gemeten kunnen 

worden. 'Irrationeel' kan gebruikt worden als een synoniem van incommensurabel, maar 

betekent ook 'onredelijk'.24 Reeds het Griekse 'aA-oyoa' ('alogos') kende beide betekenis-

19 Fowler Op. cit. p300, Knorr Op. cit. p228 e.v. 
20 A. Seidenberg, The ritual origin of counting', Archive for the History of Exact Sciences II (1962) ppl^tO. 
21 In het Dictionary of the History of Ideas wordt geopperd dat de Stelling van de incommensurabiliteit een van de 
eerste, zo niet de eerste geometrische Stelling was waarbij de methode van het 'bewijs uit het ongerijmde' werd 
gebruikt. ( 'Relativity of standards of mathematical rigor', in: Philip P. Wiener (ed.): Dictionary of the History of 
Ideas Vol. IV New York 1973 [Charles Scribner's Sons] pl72). 
22 Enciclopediafilosofica Venezia, 1957 [Instituto per la Collaborazione Culturale] pl314). 
2 3 Paul Feyerabend: Ambiguilà e armonia pi 15. 
2 4 Om deze dubbelzinnigheid te voorkomen wordt in Nederlandstalige wiskundige literatuur soms een onderscheid 
gemaakt tussen 'irrationeel' en 'irrationaal' (waarbij de laatste term synoniem is met incommensurabel en de 
eerste met onredelijk) (C. H. van Os: Getal en kosmos Amsterdam 1947 [Meulenhoff] p271). Deze 
onderscheiding valt echter in andere talen weg en heeft ook in het Nederlands weinig navolging gevonden. 
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sen.25 Het lijkt mij dat we met het oog op mogelijke verwarring, de term 'irrationeel' in die 
laatste zin zoveel mogelijk uit de buurt moeten houden van het debat over incommensurabiliteit 
in de filosofie.26 

§ 2.2 Visuele 'Gestalten' 

De veranderingen van een 'visuele Gestalt' zoals die bijv. optreden wanneer men naar het 

bekende plaatje kijkt dat met dezelfde lijnen zowel een eend [A] als een konijn of haas [B] 

voorstelt27, ziet Kuhn als 'prototypes' van omvorming van de wereld van de wetenschappers na 

een wetenschappelijke revolutie.28 'Wat eenden waren in de wereld van de wetenschapper' 

worden volgens Kuhn 'bij een paradigmawisseling konijnen'.29 

figuur 1 

Ook Feyerabend geeft dergelijke voorbeelden. Het verschijnsel kan men volgens hem 

'terugvinden in elke afbeelding waarin enig perspectief voorkomt. Men kan het lijnenpatroon en 

de driedimensionale illusie via de omweg van het geheugen met elkaar vergelijken, maar dan 

ondertussen niet meer op hetzelfde plaatje letten.'30 

2 5 H. Diels Vorsokratiker: De betekenis 'onredelijk' of 'onbegrijpelijk' komt voor bij o.m: Parmenides (28A45) 
en Heraclitus (22A16). (Knorr: Op. cit. p55). 
26 Waar kritiek opduikt als 'incommensurabiliteit opent de deur voor irrationaliteit' zullen we natuurlijk moeten 
kijken naar de argumenten die daarvoor naar voren zijn gebracht. Het gebruik van het woord inrationeel dienen we 
m.i. te vermijden. Desgewenst zou men de volgende onderscheiding kunnen aanbrengen: 
- (Irrationaliteit3 is synoniem met (in)commensurabiliteit en kan niet als kritiekpunt naar voren worden gebracht. 
- (Irrationaliteit" betekent (on)redelijkheid, in een vage en ongespecificeerde zin. Het rationele is 'deugdelijk' 
'verdedigbaar', 'doordacht' etc. 

- Rationaliteit0 is redelijkheid volgens welbepaalde criteria. Deze criteria verschillen per filosofische gerichtheid en 
zijn nog altijd het onderwerp van discussies. Zonder er inhoudelijk iets over te zeggen kunnen we stellen dat waar 
maatstaven bestaan, het mogelijk is dat iets niet aan deze maatstaven voldoet. Wanneer er echter sprake is van 
gedragingen die gebaseerd zijn op het erkennen en in acht nemen van bepaalde maatstaven houdt dit bovendien de 
mogelijkheid open dat er ook nog andere maatstaven bestaan, waarmee andere gedragingen, theorieën etc. 
verbonden zijn. Deze andere gedragingen zijn dan niet irrationeel (in de zin dat ze de 'geldige maatstaven' voor 
rationaliteit niet halen), maar rationeel volgens andere criteria. Als men dat 'irrationeel' noemt, kan men 
tegenwerpen dat iemand incommensurabiliteit over het hoofd ziet, wellicht omdat hij zijn eigen maatstaven als 
vanzelfsprekend beschouwt. Ian Hacking wijst erop dat dergelijk criteria niet altijd expliciteerbare regels zijn, en 
dat zij vaak het karakter hebben van een 'style of reasoning'. Zie o.m.i. Hacking: 'Language, truth and reason' 
in: M. Hollis & S. Lukes (eds): Rationality and Relativism Oxford 198 [Oxford U.P.]. 
27 De figuur is ontleend aan Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen IIXI pl94. 

SSR p l l l ; In zijn latere werk heeft Kuhn dit voorbeeld van een individuele Gestalt-switch bekritiseerd, omdat 
paradigmawisselingen betrekking hebben op 'communities' en een 'gestalt-switch' op de perceptie van eeiï 
individu. ('Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Die Wissenschaflstheorie Thomas S. Kuhns. Braunschweig 1989 
[Vieweg] p3); 'Response to commentators', in: S. Allen (ed.) Possible worlds in Humanities. Arts and Sciences 
Berlin 1989 [De Gruyter] p50-51.) 
29 SSR pill. 
3 0 AM I p226. 
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ŒZ 
Œ 

figuur 2 

Een tekening als fig. (uit AM) gaat nog iets verder. De middelste cylinder verdwijnt in het niets 

als we in de buurt komen van het gevorkte voorwerp. Volgens Feyerabend 'kan zelfs ons 

geheugen niet tegelijkertijd beide alternatieven bevatten'.31 

Deze eenvoudige figuurtjes vallen qua effect op de waarnemer in het niet bij het complexe 

grafische werk van M.C. Escher, die dikwijls hetzelfde principe gebruikt. Al deze visuele 

voorbeelden hebben echter iets misleidends, zodra we er teveel kenmerken van 

incommensurabiliteit in willen terugzien. Ten eerste voltrekt de 'omschakeling' van de ene 

interpretatie naar de andere zich letterlijk in een oogwenk. Ook al gebruikt Kuhn af en toe de 

metafoor van 'bekering' tot een nieuw paradigma, bij andere voorbeelden die we zullen 

bespreken, kan het een worsteling vanjaren vergen om te leren dat men zaken die men gewoon 

is op een bepaalde wijze te interpreteren, ook nog anders kan zien. 

Ten tweede is het bij deze voorbeelden van een 'Gestalt-switch' eenvoudig om 'achter' de twee 

interpretaties om een object aan te wijzen dat die beide interpretaties mogelijk maakt: een 

voorstelling van lijnen op papier, een ets van Escher etc. In andere gevallen is het niet mogelijk 

'achter' de twee beschrijvingen nog een stand van zaken te beschrijven, zonder een van de twee 

interpretaties te gebruiken.32 Bij een wetenschappelijke omwenteling bezit de wetenschapper 

volgens Kuhn geen vergelijkingsobject buiten wat hij waarneemt33. 

Ten derde hebben deze voorbeelden van een 'Gestalt-switch' iets bedachts. Figuren als de 

eend-haas of verschillende voorstellingen van Escher zijn er op ontworpen om complementaire 

waarnemingen mogelijk te maken. Gevallen van incommensurabiliteit uit het dagelijks leven of 

de wetenschap zijn niet bedacht om ons voorstellingsvermogen te prikkelen; er is bovendien 

niets dat ons garandeert dat de twee interpretaties tezamen een 'geheel' vormen, elkaar kunnen 

'aanvullen' of dat het aantal interpretaties tot twee gelijkwaardige duidingen beperkt blijft. 

Tenslotte is het natuurlijk niet zo dat elke omschakeling naar een andere, incommensurabele, 

theorie inhoudt dat er veranderingen plaats vinden in de visuele perceptie van objecten. Bij de 

overgang van het geocentrische naar het heliocentrische wereldbeeld bijvoorbeeld bleven vele 

visuele percepties onveranderd.34 

§ 2.3 Bewustzijnstoestanden 

Kuhn en Feyerabend nemen beiden af en toe psychologische processen als voorbeeld van 

3 1AM/p226e.v. 
3 2 SSR p l4 
3 3 SSR p i 14. 
3 4 Harold I. Brown: 'Incommensurability' Inquiry 26, 1983 pl9-20. 
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incommensurabiliteit of voeren die aan ter verduidelijking daarvan. Het meest bekend zijn 

Kuhns uitlatingen over 'bekering'-achtige ervaringen van wetenschappers35 ('een relatief 

plotselinge en ongestructureerde gebeurtenis als een flits van intuïtie'36) waarna onderzoekers 

beweren dat hen 'de schellen van de ogen zijn gevallen'.37 Feyerabend gebruikt ook het 

voorbeeld van de verschillende stadia die volgens J. Piaget de waarneming van een kind 

doorloopt (waarin een kind bijv. leert dat zijn nabeelden niet tot de buitenwereld behoren). 

Feyerabend vraagt zich af of het niet realistisch zou zijn om aan te nemen dat de 

waarnemingswereld van volwassenen nog altijd vatbaar kan zijn voor zulke fundamentele 

wijzigingen ('entailing incommensurability'), en ook, of dit niet zou moeten worden 

aangemoedigd, 'lest we remain forever excluded from what may be a higher state of knowledge 

and of consciousness'.38 

Een ander voorbeeld van Feyerabend is de relatie tussen 'dromen' [A] en 'waken' [B]. In zijn 

autobiografie vermeldt hij dat hij in 1952, ten huize van Elizabeth Anscombe te Oxford een 

voordracht hield over veranderingen in de wetenschap. 'I explained my views on scientific 

change to Geach, L. L. Hart, and von Wright. Major discoveries, I said, are not like the 

discovery of America, where the general nature of the discovered object is already known. 

Rather, they are like recognizing that one has been dreaming. Today there is a technical term for 

such changes - incommensurability. I didn't use the term and saw no need for a special word -

the matter seemed obvious. '39 

Feyerabend heeft dit punt ook in latere publicaties genoemd. In Science in a Free Society 

schrijft hij bij de behandeling van incommensurabiliteit dat het hierbij gaat op twee theorieën, 
die eikaars principes opheffen 'zoals de principes van het dromen worden opgeheven door het 
waken'.40 

Dit voorbeeld kan misleidend zijn. Dikwijls gebruikt men 'dromen' (in tegenstelling met 

'wakker' of 'waakzaam' zijn) voor een niet-aangepast-zijn-aan-de-realiteit. Feyerabend blijkt 

echter de principiële gelijkwaardigheid op het oog te hebben van het waken en andere 

bewustzijnstoestanden als visioenen, dromen en trancetoestanden.41 

In een slotpassage in zijn boek Erkenntnisßr freie Menschen wordt in een discussieverslag aan 

35SSRpl5l. 
36 SSR pl22. 
3755Äpl21. 
3 8 'Consolations for the specialist' (in: I. Lakatos en A. Musgrave (eds.): Criticism and the Growth of 
Knowledge Cambridge 1974 [Cambridge U.P.] p224. 
3 9 Killing Time Chicago 1995 [University of Chicago Press] p92. 
4 0 Science in a Free Society London 1978 [New Left Books] p70; M.i. dienen we niet te vervallen in te simpele 
typeringen van het onderscheid tussen waken en slapen. Beide toestanden kunnen elkaar in onze beleving 
doordringen: voor wie bijv. een nachtmerrie heeft, die hem de hele verdere dag bijblijft, gaat het verhaal over 
'opgeheven' principes niet meer op. Tussen dromen en waken bestaat een continuïteit: elementen uit het 
waakleven treden op in de droom en vice versa. Opmerkelijk zijn ook meldingen van mogelijke 'tussenvormen' 
tussen dromen en waken, zoals de hallucinaties bij het ontwaken (hypnagogische toetanden) en lucide dromen 
(dromen waarin men de reflexiviteit van het 'waakbewustzijn' ervaart en men weet heeft van het feit dat men 
droomt. (Hein van Dongen & Hans Gerding: Het voertuig van de ziel Deventer 1993 [Ankh-Hermes] pl43-144). 
41 Deze gedachte is ook uitgewerkt door de psycholoog Charles Tart: States of consciousness and state-specific 
sciences Science Vol. 176 (June 12, 1972). Tart gebruikt de term 'incommensurabel' niet, maar de voorbeelden 
die hij geeft van een 'paradigm clash between 'straight' and 'hip' wijzen er wel op: een proefpersoon heeft LSD 
gebruikt en vertelt de onderzoeker dat 'you and I, we are all one, there are no seperate selves'. De onderzoeker 
meldt vervolgens dat deze proefpersoon lijdt aan een 'confused sense of identity and distorted thinking process'. 
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'PKF' de vraag gesteld of de 'meervoudigheid' van incommensurabele wereldbeelden waarin 

de hedendaagse mens zich geplaatst weet, tot een psychologische meervoudigheid of 

gespletenheid leidt. PKF komt niet echt toe aan het geven van een antwoord. Na te hebben 

opgemerkt dat 'wir eigentlich alle immer Doppelagenten' zijn ('außer wir identifizierens uns so 

mit einer bestimmten Lehre, daß der Rest unserer Seele einfach abstirbt') arriveert de taxi die hij 

heeft besteld en eindigt het verslag.« Opvallend is dat Ian Hacking sommige gevallen van 

incommensurabiliteit (die voortkomen uit 'different styles of reasoning') aanduidt met de 

psychologische term 'dissociatie'.43 

§ 2.4 Astronomische theorieën van Ptolemaeus en Copernicus 

De verhouding tussen de theorie over de 'planeten' in de middeleeuwse theorie [A] en de 

theorieën na Copernicus [B] wordt door Kuhn incommensurabel genoemd44; Feyerabend 

ontkent (zonder argumenten) dat er hier sprake is van incommensurabiliteit.45 Kuhn staat 

verscheidene keren stil bij de veranderingen in de betekenis van begrippen en hun onderlinge 

indeling die na de Copernicaanse wending optrad. Voor deze overgang waren de zon en de man 

planeten en de aarde niet; daarna was de aarde een planeet, de zon een ster, en de maan een 

satelliet.46 Later, bij Newton, verdwijnt volgen astronomische processen geheel dezelfde 

'natuurwetten' als het ondermaanse gebeuren; terwijl ooit het 'astrale' een hoger, etherisch 

domein van de werkelijkheid was. 

§ 2.5 Theorieën van Aristoteles en Galilei omtrent de pendel 

Kuhn beschrijft dit voorbeeld als volgt: 'Sinds de grijze oudheid hebben velen een of ander 

zwaar lichaam heen en weer zien slingeren aan het einde van een draad of ketting tot het 

tenslotte tot rust kwam. Voor de Aristotelici, die geloofden dat een zwaar lichaam naar zijn 

natuur van een hogere positie naar een ruststand in een lagere positie wordt bewogen, was het 

heen het weer zwaaien gewoon een bemoeilijkte valbeweging. In bedwang gehouden door de 

ketting kon het zwaaiende lichaam pas in de laagste positie tot rust komen na enige tijd heen en 

weer te hebben bewogen. Toen Galilei daarentegen naar het heen en weer zwaaiend lichaam 

keek, zag hij een slinger, een lichaam dat er bijna in slaagde om dezelfde beweging een 

oneindig aantal keren te herhalen.'.47 Kuhn noemt dit ook dertig jaar later nog als een voorbeeld 

van 'no shared metric'.48 

Howard Sankey merkt hierbij op dat zowel Aristoteles als Galileo gewoon een bewegende steen 

aan een touwtje zagen, als ze naar een bewegende steen aan een touwtje keken.49 Deze zoals hij 

^Erkenntnis für freie Menschen Frankfurt 1981 [Suhrkamp] p300. 
* Ian Hacking: Representing and Intervening Cambridge 1983 [Cambridge U P ] p71. Zie §2.12. 

4 5 AM / p i 14. 
4 6 'What are scientific revolutions?', in: L. Kruger, L. J. Daston, and M. Heidelberger (eds)The Probabilistic 
Revolution, Vol. I Cambridge 1987 [MIT Press] p8 
41SSR pi 18-119. 

To^H^t'' ^ P a U l H O r W i c h ( e d } W0rld ChangeS - nomas Kuhn and 'he Nature of Science Cambridge 1993 [MIT Press] p3. 
4 9 Howard Sankey: The Incommensurability Thesis Aldershot 1994 [Avebury] pl88. 



75 

het noemt 'metalinguïstische beschrijving' neemt de incommensurabiliteit niet weg en mist de 

'verklarende' mogelijkheden van de andere beschrijvingen. Het verschil tussen de oneindige 

beweging en een geremde val treedt immers niet alleen op bij stenen aan touwtjes, maar ook bij 

alle andere gevallen van een of ander zwaar lichaam dat heen en weer slingert aan het einde van 

een draad of ketting. 

§ 2.6 Klassieke mechanica en relativiteitstheorie 

Een voorbeeld van incommensurabiliteit bij een wetenschappelijke revolutie volgens zowel 

Kuhn50, Feyerabend51 als anderen52 vormt de overgang van de klassieke mechanica [A] naar de 

relativiteitstheorie [B]. Op het eerste gezicht lijkt de relativiteitstheorie de klassieke mechanica te 

omvatten: laatstgenoemde zou uit de relativiteitstheorie afgeleid kunnen worden en wordt 

daarom wel beschouwd als een grensgeval van die theorie. Deze asymmetrische, maar logisch 

compatibele relatie werd wel voorgesteld als een ideaalmodel voor de verhouding tussen een 

theorie en haar meer complete opvolger. Deze afleidbaarheid van de oudere, minder complete 

theorie uit de nieuwere steunt immers de opvatting van de wetenschapsgeschiedenis als 

cumulatief lineair proces.53 

Kuhn stelt echter dat een afleiding van de Newtoniaanse fysica uit die van Einstein formeel niet 

mogelijk is. Beide theorieën gebruiken weliswaar dezelfde termen, maar deze dragen in beide 

theorieën een andere betekenis. Zo is 'massa' in de klassieke mechanica een constante eigen

schap van lichamen; in de relativiteitstheorie is massa afhankelijk van de snelheid van een 

lichaam op een bepaald ogenblik. Alleen als we een 'vertaling' van Newton maken vanuit de 

theorie van Einstein kunnen we achteraf een verzoening aanbrengen, die afziet van de conflicten 

zoals die er vanuit de oude theorie uitzien.54 Feyerabend voegt hieraan toe dat het misschien zo 

mag lijken dat de berekeningen uit de relativiteitstheorie tot dezelfde 'getallen' leiden als die uit 

de klassieke fysica, maar 'that does not make the concepts more simular'.55 

§ 2.7 Klassieke fysica en quantumtheorie 

Kuhn bespreekt de overgang van de klassieke fysica [A] naar de quantumfysica [B] als een 

voorbeeld van een paradigmaverandering, maar brengt haar niet expliciet ter sprake in verband 

met incommensurabiliteit.56 Feyerabend noemt deze overgang wel expliciet als voorbeeld van 

een overgang tussen incommensurabele theorieën.57 De klassieke fysica is 'jener Physik, die 

50SSR pl02-103. 
5 ' PP 1 p81-82; Science in a Free Society pi02-103; 'Consolations for the specialist' p220. 

Ian Hacking: Why Does Language Matter to Philosophy, Cambridge 1975 [Cambridge UP.] pl25; een zeer 
gedetailleerde behandeling is te vinden in: Harold I. Brown: Incommensurability Inquiry 26, 1983 pl2-18; zie 
voor een verdediging van de commensurabiliteit van beide theorieën: David Pearce: Roads to Commensur'abilitv 
Dordrecht 1987 [Reidel] pl99 e.v. 
5 3AW/pl71-189. 
54SSR pi02-103. 
5 5 'Consolations for the specialist' p221. 
5 6 SSR p48, 49-50, 83-84, 89, 95, 108, 154. 
57 Paul Feyerabend: Kuhns ' Struktur wissenschaftlicher Revolutionen' - En Trostbüchlein für Spezialisten?, in. 
Der wissenschaßstheoretische realismus und die Autorität der Wissenschaften Braunschweig 1978 [Vieweg] pl83' 
AM I p276; Science in a Free Society p68. 
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die Welt als eine vom Subjekt unabhängige Wesenheit auffaßt und die die letzten Prinzipien 

dieser Welt zu erforschen trachtet.'58 De principes van de quantumfysica heffen volgens Feyer-

abend de principes van de klassieke fysica (te weten het principe van het determinisme en het 

principe dat de realiteit onafhankelijk is van de waarnemers) op.59 

Ter verduidelijking het volgende. Een astronoom kan een planeet in haar baan waarnemen 

zonder dat hij de kans loopt dat juist door zijn observatie de baan van deze planeet zou 

veranderen. De baan is dus bestudeerbaar met de methode van onderzoekers die toekijken bij 

wat er gebeurt, onderzoekers die een proces waarnemen dat zich ook zou voltrekken als zij het 

niet zouden observeren. Deze stand van zaken is niet over te dragen op de bewegingen van de 

elementaire 'deeltjes' die de quantumfysica onderzoekt. De waarneming beïnvloedt in de micro

fysica de waar te nemen werkelijkheid.60 Een consequentie hiervan is dat een 'reductie' van 

grootschalige fysische processen tot nog objectievere microfysische 'bouwstenen' niet mogelijk 

is, omdat de microfysische structuur juist minder objectief is dan de macrofysische structuur.61 

Het is in dit voorbeeld niet duidelijk of het nog gaat om de relatie tussen 'komende' en 'gaande' 

benaderingen, omdat de quantumfysica de bestaande theorieën over 'macrofysische' processen 

niet heeft vervangen, en de klassieke fysica nog steeds gebruikt wordt. 

§ 2.8 Het mensbeeld in het werk van Homerus en dat uit de klassieke periode 
in de geschiedenis van Griekenland 
Het meest uitgewerkte voorbeeld in Against Method is een bespreking van beeldende 

kunstvormen en de poëzie ten tijde van Homerus, met aansluitend een vergelijking tussen de 

kosmologie die daaruit naar voren komt ['A'] en die uit de klassieke periode ['B']: Plato, 

Aristoteles, hun directe voorgangers en tijdgenoten). Feyerabend steunt hierbij o.a. op werk 

van classici als Bruno Snell en E.R. Dodds.62 

Als we afgaan op het mensbeeld dat spreekt uit het werk van Homerus (ca. 800 v. Chr.), moet 

er in het oude Griekenland een tijd zijn geweest, waarin men het begrip 'innerlijk leven' niet 

kende en waarin men zichzelf, zowel mentaal als lichamelijk, niet als eenheid beleefde. Voor het 

menselijk lichaam als aparte entiteit bestaat bij Homerus nog geen apart woord. Waar wij de 

uitdrukking 'lichaam' zouden gebruiken, noemt Homerus in de Ilias en de Odyssee de in de 

handeling betrokken organen. Het menselijk lichaam is daarin een som van organen en geen 

eenheid. Deze verzameling organen wordt af en toe bewogen door krachten uit de buitenwereld 

en niet door een met een lichaam verbonden autonoom 'ik'. Ook mentale gebeurtenissen als 

dromen, herinneringen en woede-uitbarstingen zijn invloeden uit de buitenwereld, die de mens 

5 8 Paul K. Feyerabend: 'Naturphilosophie', in: Alwin Diemer & Ivo Frenzel (Hrsg.) Philosophie - Fisher 
Lexicon Frankfurt a. M. 1958 [Fisher Bücherei] p217-218. 
59 Zie voor een bespreking van de quantumfysica door Feyerabend: 'PP I p207-333; 'Naturphilosophie', in: 
Alwin Diemer & Ivo Frenzel (Hrsg.) Philosophie - Fisher Lexicon Frankfurt a. M. 1958 [Fisher Bücherei] p220. 

Pascual Jordan: Verdrängung und Komplementarität Hamburg 1951 [Stromverlag] p67e.v. 
61 Zie §4.1. 
62 AM/p238 e.V.; Bruno Snell: The Discovery of the Mind in Greek Philosophy and Literature New York 1982 
[Dover] (de vertaling van Die Entdeckung des Geistes) en het eerste hoofdstuk van E. R. Dodds: The Greeks and 
the Irrational Berkeley 1951 [University of California Press]; zie voor een korte weergave van Feyerabend van dit 
geval: 'Kuhns "Struktur wissenschaftlicher Revolutionen" - Ein Trostbüchlein für Spezialisten?' pl92 e.v. 
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besturen. Zo 'heeft' men geen dromen maar men 'ziet' ze naderbij komen en weer weggaan. 

Deze mentale gebeurtenissen worden toegeschreven aan goden of aan onbepaalde demonen. 

Nergens vindt men beschrijvingen van een ziel of persoonlijkheid met eigen gevoelens, ideeën 

en bedoelingen. Het woord psyche wordt bij Homerus alleen gebruikt voor de schim die de 

mens verlaat bij het sterven. Waarschijnlijk werd het als een levenbrengend beginsel opgevat, 

verwant aan de adem. De term 'soma' (later: lichaam) wordt bij Homerus alleen gebruikt voor 

'lijk'. 

Tussen 800 en 500 voor Christus vindt in de Griekse cultuur een veranderingsproces plaats dat 

door de classicus Bruno Snell als Die Entdeckung des Geistes werd aangeduid. De literatuur 

getuigt van belangstelling voor het individu. Er blijkt een besef te ontstaan van het eigene van 

zowel de persoonlijkheid als het lichaam. Het lichaam wordt als een eenheid gezien, en de ziel 

heeft 'eigen' gevoelens, ideeën en bedoelingen. De in die tijd toenemende interesse voor het 

leven na de dood van het lichaam is er volgens Dodds waarschijnlijk de oorzaak van geweest 

dat de woorden 'soma' en 'psyche' gebruikt gingen worden voor de levende mens en dat er een 

onderscheid gemaakt werd tussen de mentale en de stoffelijke werkelijkheid. Het idee ontstaat 

dat de psyche het lichaam bewoont, dat de eigenschappen van de individuele ziel niet 

samenvallen met die van het lichaam en dat zij deze 'kerker' na de dood kan verlaten. 

Feyerabend schrijft over deze ontwikkeling: 'Nergens in A vindt men of vermeldt men zoiets 

als een 'Ik', terwijl het in B nu juist doorslaggevend wordt. Men kan gerust aannemen, dat een 

aantal opvallende kenmerken van B zoals aspecten, schijn, tweeslachtige gevoelens, 

voortkomen uit een aanzienlijke toename van het zelfbewustzijn (..waarbij..) gevoelens worden 

losgekoppeld van sociale situaties die hecht en duidelijk in elkaar zaten.'63 

§ 2.9 Wetenschappelijke theorieën en 'common sense' inzichten 

Na de behandeling van incommensurabiliteit in het opstel 'Explanation, Reduction and 

Empiricism' (1962) schrijft Feyerabend dat het met de omgangstaal verbonden (impliciete) 

wereldbeeld incommensurabel is met wetenschappelijke theorieën. In deze tijd verbindt 

Feyerabend hieraan de consequentie dat de omgangstaal vervangen moet worden door 

wetenschappelijke beschrijvingen, in ieder geval binnen de wetenschap, maar wellicht later ook 

in het dagelijks leven. 'Languages such as the 'everyday language', that notorious abstraction 

of contemporary linguistic philosophy, (..must...) either be abandoned and replaced by the 

language of the new and better theories even in the most common situations, or be completely 

separated from these theories (which would lead to a situation where it is possible to believe in 

various kinds of 'truth').64 

Hoewel Feyerabend ook in zijn latere werk wijst op bezwaren tegen het achteloos door elkaar 

gebruiken van termen uit verschillende kaders, zou hij wetenschappelijke theorieën dan 

63 AMI p265 e.v. 
MPP1 p78; Ook andere filosofen hebben de 'dagelijkse taal' beschouwd als een obtakel voor een 
gedragswetenschap: dit obstakel zou bij voorkeur vervangen moeten worden door een materialistische, 
fysiologische beschrijving (Zie: Donald Davidson: 'The very idea of a conceptual scheme' in Inquiries into Truth 
and Interpretation Oxford 1984 [Clarendon] pl88). 
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waarschijnlijk niet meer 'new and better' noemen. In zijn latere werk bekritiseert hij juist het 

idee dat wetenschap zondermeer superieur zou zijn aan andere vormen van kennis.65 

§ 2.10 Materialisme en dualisme van lichaam en geest 
Op p.276-277 van de eerste editie van Against Method neemt Feyerabend in een korte 

opsomming van incommensurabele zaken ook het daar niet verder uitgewerkte voorbeeld 

'materialism vs. mind-body dualism' op.66 Ook zegt hij dat onzorgvuldigheid op dit punt kan 

leiden tot 'belachelijke uitspraken' als 'zodra iemand bezeten is van de duivel, kan men een 

bepaald type hersenactiviteit constateren'.67 Deze opmerkingen lijken te verwijzen naar enkele 

opstellen van Feyerabend uit de jaren zestig, waar hij incommensurabiliteit betrekt in een 

pleidooi voor materialisme.68 Hij noemde de talen waarin over de 'mind' [A] gesproken wordt 

en die waarin over 'materie' [B] gesproken wordt in deze artikelen incommensurabel. Dit 

onderwerp wordt verder besproken in §4.3. 

§ 2.11 Alchemie en hedendaagse chemie 

Eén van de laatste passages waarin Feyerabend de term incommensurabiliteit noemt, betreft de 

correspondentie van de in alchemie geïnteresseerde fysicus Wolfgang Pauli met de psychiater 

CG. Jung. Feyerabend schrijft: 'Long and detailed descriptions of dreams are used to explote 

ideas incommensurable with science [alchemistische motieven] but eventually to be united with 

it'.69 

Anders dan de magie van 'vreemde volkeren' heeft alchemie een historische verbinding met 

moderne chemie. Maar de alchemie, die in de Renaissance in hoog aanzien stond70, wordt 

tegenwoordig niet meer beoefend, en vrijwel alle probleemstellingen van alchemisten zijn in de 

moderne chemie onverwoordbaar. Er is wellicht nog enige overeenkomst tussen de fysische 

vragen van beide disciplines, maar de fysische aspecten vormen slechts een deel van de alche

mistische werkelijkheid. Zij is tevens als een voorloper van de psychologie te beschouwen.71 

Men zag de schepping als een 'emanatie', als een afdaling vanuit de geestelijke wereld, waarbij 

de geest de zijnswijze van de materie heeft aangenomen. A. Jaffé schrijft: 'In het christendom 

wordt de veronderstelling gehuldigd, dat het de mens is die verlost moet worden. In het 

alchemistische 'opus' daarentegen is het de stof ofwel de geest in de stof, de in de duisternissen 

der werelden der natuur gevangen geest, die dient te worden verlost. '72 

6 5 Alan Chalmers schrijft: 'Verder verwerpt hij, gezien zijn incommensurabiliteitsthese, het idee dat er ooit een 
beslissend argument kan zijn ten gunste van de wetenschap boven andere vormen van kennis die ermee 
incommensurabel is.' A. Chalmers: Wat heet wetenschap Meppel 1981 [Boom] pl71. 
6 6 De incommensurabiliteit wordt in dit verband ook ter sprake gebracht door: J. D. Rabb: 'Incommensurable 
paradigms and psycho-metaphysical explanation' Inquiryll no. 2 1978 p209. 
6 7 AM 1 p276. 
6 8 PP 1 pl63, p90 e.V., p 161. Der wissenschafistheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften 
Braunschweig 1978 [Vieweg] pl9-20. 
6 9 Paul Feyerabend: 'Atoms and consciousness' Common Knowledge vol. 1, no 1.1991 p30. 
7 0 Het aantal boeken over alchemie lag rond 1600 op 150 titels per jaar (jaarlijks tussen de 75. 000 en 120. 000 
exemplaren), wat voor die üjd bijzonder veel was. (J. Wichmann: Renaissance van de esoterie Utrecht 1991[Het 
spectrum] p60). 
7 1 Allison Coudert: Alchemie Deventer 1984 [Ankh-Hermes] pl48 e.v. 
7 2 A. Jaffé: Jung over parapsychologie en alchemie Rotterdam 1969 [Lemniscaat] p70. 
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Ook andere auteurs wijzen op de incommensurabiliteit van hedendaagse wetenschap en 

'magisch' denken.73 In Representing and Intervening staat Ian Hacking stil bij het voorbeeld 

van de zestiende-eeuwse alchemist Paracelsus. 'Numerous Paracelsan statements are not among 

our candidates for truth-or-falsehood.'74 'His style of reasoning is alien. (...) Paracelsus's 

discourse is incommensurable with ours, because there is no way to match what he wanted to 

say against anything we want to say. We can express him in English, but we cannot assert or 

deny what is being said. At best one can start talking his way only if one becomes alienated or 

dissociated from the thought of our own time.'75 Hacking duidt deze verregaande vorm van 

incommensurabiliteit aan met de term 'dissociatie', daarmee duidend op de barrière tussen de 

cognitieve wereld van Paracelsus en die van ons. Het zou boeiend zijn na te gaan hoeverre de 

vergelijking tussen psychologische dissociatie en incommensurabiliteit verder doorgevoerd kan 

worden. Bij dissociatie is meestal sprake van een verdringingsproces en van een amnetische 

barrière.76 Heeft het zin om te zeggen dat we Paracelsus' ideeën zelfs niet kunnen onthouden, 

omdat we er 'niets van willen weten' - omdat deze kennis onze huidige levensvorm zou onder

mijnen? 

Er zijn in de huidige westerse samenleving overigens tal van theorieën en levensvormen die 

meer continuïteit vertonen met alchemie en Renaissance-hermétisme dan de huidige natuur

wetenschappen: astrologie77, natuurgeneeswijzen, esoterische vormen van Christendom, 

'Jungiaanse' psychologie. 

§ 2.12. Acupunctuur en westerse medische wetenschap 

Een aantal voorbeelden die ik niet in het werk van Kuhn en Feyerabend, maar elders aantrof, 

wil ik hier nog noemen. Ian Hacking noemt in zijn boek Why Does Language Matter to 

Philosophy als 'incommensurable theories "in the same domain'" de westerse medische weten

schap [A] en de acupunctuur [B]. Hij schrijft: 'Contemporary Chinese acupuncture enables 

Chinese surgeons to perform a wide range of operations on fully conscious patients who are 

actually able to guide the scalpel of the surgeon and yet feel little discomfort. Western surgeons 

use total anaesthetics for the same operations. At present, acupuncture theory makes hardly any 

sense at all in Western medical theory. A few of its phenomena are beginning to be 'explained' 

but its concepts cannot even be expressed.'78 

Ook andere 'alternatieve' of 'complementaire' therapieën worden door verschillende auteurs als 

voorbeeld genoemd, zoals de Ayurvedische behandeling.79 Feyerabend wijst er op enkele 

plaatsen op dat vergelijkend onderzoek tussen bijv. acupunctuur en de westerse geneeskunde 

73 Stanley Jeyaraja Tambiah: Magie, Science, Religion and the Scope of Rationality Cambridge 1990 
[Cambridge UP.] 
7 4 Ian Hacking: Representing and Intervening Cambridge 1983 [Cambridge U P1 p71 
7 5 Op. cit. p7'1. " 
7 6 Zie: Ernest Hilgard: Divided Consciousness. New York 1986 [Wiley]. 
7 7 In een handleiding over astrologie lezen we: 'astronomie en astrologie met elkaar vergelijken is net zoiets als 
zeggen dat citroenen wel heel vreemde sinaasappels zijn' (Henk Berkien, Wim Kramer, Dirk Wiggerink' Intuïtieve 
astrologie Utrecht 1986 [Bruna] pl2). 
7 8 Ian Hacking Why Does Language Matter to Philosophy, Cambridge 1975 [Cambridge U.P.] pl24. 
7 9 Stanley Jeyaraja Tambiah: Magic, Science, Religion, and the Scope of Rationality Cambridge 1990 
[Cambridge U.P.] p 133-135. 
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niet eenvoudig is.80 In hoofdstuk vijf zal dieper worden ingegaan op onderzoek naar enkele 

controversiële 'onverklaarbare' verschijnselen. 

§ 2.13 Andere voorbeelden 

Wolfgang Wieland stelt in zijn boek over Die aristotelische Physik (1962) dat indien 

verschillende filosofen ogenschijnlijk verschillende of zelfs contradictoire dingen beweren over 

dezelfde problemen, dit zou kunnen komen doordat zij antwoord geven op 'inkommensurabele 

Fragen'. Daarom kan men de 'Antworten nicht ohne weiteres aneinander messen'.81 Incom-

mensurabiliteit dus, tussen de filosofieën van denkers uit verschillende tijden. De Italiaanse 

filosoof Sergio Benvenuto noemt de 'taal' van verschillende kunststromingen incommen-

surabel.82, en Steve Lukes spreekt van de incommensurabiliteit van het sacrale en het profane.83 

In de inleiding stelde ik dat de term incommensurabiliteit in de ethiek niet vaak voorkomt. In de 

'Oxford companion to philosophy' wordt erop gewezen dat het klassieke utilitarisme alle 

morele waarden reduceerbaar acht tot 'happiness'. De auteur vervolgt: 'If, however, there is not 

just one ultimate value, then in some cases it may be impossible to weigh the competing claims 

of, say, 'justice' against those of 'friendship', or the claims of 'honesty' against those of 

'utility'. If these values are incommensurable, it may then be an illusion to suppose that there is 

always such a thing as 'the right thing to do'. Indeed, there may be situations of 'moral 

tragedy' where there is no action open to us which would not be morally wrong.'84 Recentelijk 

hebben enkele ethici de utilitaristische ethiek bekritiseerd met gebruikmaking van de notie 

incommensurabiliteit.85 Ook Alasdair Maclntyre schrijft in Whose Justice? Which Rationality 

over incommensurabiliteit tussen verschillende opvattingen over ethiek.86 

In het boek Onze tijd en zijn toekomst van Carl Gustav Jung staan passages over de relatie 

tussen de 'causaal-mechanistische' en de 'verstehende' wetenschap. Jung: 'Indien ik een 

individueel mens wil begrijpen moet ik alle wetenschappelijke kennis over de gemiddelde mens 

Feyerabend stelt dat gezondheid en ziekte cultuurafhankelijke concepten zijn (goedwerkende lichaamsmachine 
hier, harmonieus leven elders) [ÂMII p258]. Als alternatieve geneeskunde al wordt onderzocht, wordt zij, zo 
schrijft hij, slechts getoetst aan de reguliere geneeskunst. Dan komt de wetenschap zelf natuurlijk als winnaar uit 
de strijd. Er wordt als argument gegeven dat de wetenschap deze positie ' boven de partijen' verdient, op basis van 
haar resultaten. Met deze tegenwerping gaat men volgens F. uit van wat aangetoond zou moeten worden: dat de 
wetenschappelijke prestaties inderdaad superieur zijn boven die van andere tradities (PP 2 p29). Daarbij gaan 
degenen die een wetenschappelijke aanpak boven andere verheven achten, er volgens hem bovendien ten onrechte 
van uit dat er zoiets bestaat als een ' wetenschappelijke methode' die succes garandeert (AM III p238 e.V.). 
81 Wolfgang Wieland: Die aristotelische Physik. Untersuchungen über die Grundlegung der Naturwissenschaft und 
die sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles Göttingen 1962 [Vandenhoeck & Ruprecht] 
p30; zie §3.3. 
82 Sergio Benvenuto: ' Paul Feyerabend', Telos 102, 1995pll2. 
8 3 Steve Lukes: ' Comparing the incomparable: trade-offs and sacrifices', in: Ruth Chang (ed.) 
Incommensurability, Incomparability and Practical Reason Cambridge 1997 [Harvard UP.] pl84 e.v. 
8 4 Ted Honderich (ed.): The Oxford Companion to Philosophy Oxford 1995 [Oxford U.P.] p398. 
8 5 John Finnis stelt dat het utilitarisme commensurabiliteit tussen morele opties veronderstelt, en dat aandacht 
voor incommensurabiliteit de naïviteit en de onhoudbaarheid van deze morele theorie aan de dag brengt (John 
Finnis: ' Commensuration and public reason', in: Ruth Chang (ed.) Incommensurability, Incomparability and 
Practical Reason p215 e.v). Michael Stocker concentreert zich meer op het 'niet meetbaar zijn' van 'nut' of 
'geluk' en bekritiseert van daar uit de notie 'maximalization'. Incommensurabiliteit is voor hem een argument 
tegen het ' abstracte' karakter van ethische theorieën (Michel Stocker: ' Abstract and concrete value: plurality, 
conflict and maximization', in: Op. cit. pl96 e.v.). 
8 6 Alasdair Maclntyre: Whose Justice? What Rationality? Notre Dame 1988 [University of Notre dame Press]. 
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terzijde kunnen leggen en van iedere theorie afzien om voor mezelf een nieuwe en 

onbevooroordeelde probleemstelling mogelijk te maken'.87 Jung merkt vervolgens op dat 

hetgeen voor het wetenschappelijk verklaren 'de principiële waarde vertegenwoordigt, voor het 

begrijpen het specifiek waardeloze is'.88 

87 C. G. Jung: Onze lijd en zijn toekomst Amsterdam 1958 [L. J. Veen] pl2. 
8 8 Hier wordt aangegeven dat twee verschillende benaderingen ' principes' kunnen hebben, die elkaar ' opheffen' : 
een omschrijving die Feyerabend geeft van incommensurabiliteit, maar waarvoor hij weinig uitgewerkte voor
beelden biedt. Feyerabend maakt deze opmerkingen na een bespreking van het in §2.8 gegeven voorbeeld (AMI 
p269). 
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Hoofdstuk 3 

AFBAKENING VAN INCOMMENSURABILITES 
TEN OPZICHTE VAN ANDERE BEGRIPPEN 

Dit hoofdstuk vormt een nadere studie naar de betekenis van 'incommensurabiliteit', door een 

onderzoek van de relatie van dit concept tot andere begrippen, die er in de literatuur soms mee 

gelijkgesteld of van onderscheiden worden. Uitgangspunt bij deze vergelijking vormen de in 

hoofdstuk 2 behandelde voorbeelden en de omschrijving uit §0.1. 

§ 3.1 Onmeetbaarheid 

In enkele lexica duikt bij de uitleg van incommensurabiliteit de term 'onmeetbaar' op.1 Bij het 

gebruik van die term dient te worden aangetekend dat het in de filosofische literatuur veelal 

'meten' betreft in de ruime betekenis van 'beoordelen-naar-een-maatstaf'.2 Het zou onduidelijk 

kunnen zijn wat er dan nog 'onmeetbaar' zou kunnen heten: iets dat bij voorbaat buiten elke 

mogelijke beoordeling valt? 

Iets 'onmeetbaar' noemen is alleen zinvol wanneer de maatstaf waarnaar iets beoordeelt zou 

moeten worden, reeds is geïmpliceerd. Maar dan is 'onmeetbaar', om welke maatstaf het ook 

mag gaan, nog altijd iets anders als onderling onmeetbaar. 

Onmeetbaarheid betreft de relatie tussen één te meten zaak en één maatstaf. De maatstaf en het 

gemetene moeten (in geval van het meten van 'extensiteiten') de te bepalen eigenschap gemeen 

hebben, of (in geval van meten in ruimere zin) in ieder geval een zinvolle relatie hebben. Zo 

niet, dan is een bepaalde maatstaf niet toepasbaar en is een gegeven zaak (met die maatstaf) 

onmeetbaar. Onderlinge onmeetbaarheid treedt op indien twee verschillende zaken ieder afzon

derlijk weliswaar meetbaar of beoordeelbaar zijn, maar niet met een bepaalde gemeen

schappelijke maatstaf. 

Het is voorstelbaar dat onderlinge onmeetbaarheid soms voor onmeetbaarheid wordt aangezien. 

Er zijn situaties waarin men de ene zaak (theorie, bewering, vertoog etc.) tracht te meten, 

begrijpen of te beoordelen met de maatstaf (concept, norm, regel) die verbonden is met een 

andere zaak, en dat deze meting of beoordeling niet met recht mogelijk blijkt te zijn. Dat het in 

zo'n geval niet eenvoudigweg om 'onmeetbaarheid' gaat, komt pas aan het licht wanneer men 

1 Philosophisches Wörterbuch Leipzig 1970 [VEB] In het Frans is er volgens enkele lexica een 'ruim' gebruik 
van de term mogelijk voor iets als 'onmetelijk'. Naast 'onderling niet te vergelijken' vermeldt het Van Dale 
Groot woordenboek Frans-Nederlands ed. 1984 ook de betekenissen 'onmetelijk' (in de zin van 'oneindig, 
onbegrensd en reusachtig') en 'onmeetbaar'. Euroglot Compact 2. 0.4. geeft voor het Frans zelfs alleen 
'onmetelijk'. Het lexicon van André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la Philosophie Paris 1956 
[Société Française de Philosophie - Presses Universitaires de France] p485 vermeldt echter met klem dat 
incommensurabiliteit niet wil zeggen dat er 'geen enkele maat bestaat'. Heinrich Schmidt: Philosophisches 
Wörterbuch Stuttgart 1991 [Alfred Kröner Verlag] vermeldt naast 'mangels eines gemeinsamen Meßstabs nicht 
vergleichbar' ook 'unmeßbar' (p335). 
2 Er wordt hieronder dan ook niet gesproken over 'onmeetbaar' in de zin van: niet-kwantificeerbaar. Evenmin van 
'onmeetbaar' (of liever: 'onmetelijk') in de zin van: iets dat ontzagwekkend veel groter is dan iets anders: de 
onmetelijke sterrenhemel etc. 
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erkent dat de te meten zaak met eigen maatstaven (concepten, regels) verbonden is. Zo is de 

lengte van de diagonaal van een vierkant owmeetbaar zolang deze lengte moet worden uitgedrukt 

in de maat van de zijden.3 Introduceren we een tweede kwantitatieve maatstaf, een 'irrationaal' 

getal, dan is de diagonaal wel meetbaar, maar incommensurabel met de zijde. 

Een ander voorbeeld: als een patiënt met klachten naar een neuroloog wordt doorverwezen en 

deze vervolgens 'niets kan vinden' of 'niets kan meten', is het mogelijk dat de neuro-

psycholoog wel afwijkingen zou kunnen constateren (met gedragstesten en vragenlijsten die 

niet tot de diagnostische middelen van de neuroloog behoren). In zo'n situatie wordt men met 

een oordeel omtrent 'onmeetbaarheid' geconfronteerd, waar het juister zou zijn te spreken over 

de ontoereikendheid van bepaalde maatstaven. De patiënt zal wellicht niet over de 'incom-

mensurabiliteit van fysiologische en psychologische concepten' nadenken, maar zal wel merken 

dat de deskundigen weer eens 'langs elkaar heen praten'.4 Wanneer iets met een bepaalde 

maatstaf onmeetbaar is hoeft dit dus niet te betekenen dat de zaak gesloten is: het kan een 

aansporing vormen om de mogelijke toepasbaarheid van andere maatstaven te overwegen. 

§ 3.2 Onvergelijkbaarheid 

Wanneer we over incommensurabiliteit spreken, is gebruik van het woord 'vergelijken' niet te 

vermijden. Vergelijken is 'het oordelen over de overeenkomsten of verscheidenheden van twee 

naast elkaar geplaatste zaken' {Van Dale). Het gebruik van maatstaven, van welke aard dan ook, 

impliceert dat er iets vergeleken wordt (meten of normeren is vergelijken met een maatstaf of 

norm). 

In een slordige manier van aanduiden wordt incommensurabiliteit gelijkgesteld met 'onver

gelijkbaarheid'. Dit is een voorbeeld van een zegswijze die men terloops kan bezigen, maar die 

men zal willen nuanceren als men er wat langer bij stilstaat - zoals men ook twee zaken 'totaal 

verschillend' kan noemen terwijl er ondertussen heel wat overeenstemming is. In de 

omgangstaal is 'onvergelijkbaar' overigens vaak iets anders dan de negatie van de term 

'vergelijkbaar'. Iets is 'onvergelijkbaar' of 'onvergelijkelijk' als het om iets zeer bijzonders 

gaat. Als men zegt dat 'Mozart onvergelijkbaar is met Salieri' bedoelt men dat uit vergelijking 

van beide componisten volgt dat de één veruit superieur is aan de andere.5 

De gelijkstelling van incommensurabiliteit en onvergelijkbaarheid is ook doorgedrongen in de 

filosofische literatuur6 (en in enkele lexica7) en is dan een bron van veel verwarring. Bij 

3 Met. 983a 12-20. 
4 Zie ook §4.3. 
5 Dit voorbeeld wordt gegeven door: Joseph Raz: 'Incommensurability and agency', in: Ruth Chang (ed.) 
Incommensurability, Incomparability and Practical Reason p273). Het zou geen voorbeeld zijn van 
incommensurabiliteit, omdat blijkbaar de criteria volgens welke men Salieri lager inschat, dezelfde zijn volgens 
welke men Mozart hoger beoordeelt. Wellicht wordt de zaak anders wanneer men Mozart naast Charlie Parker 
stelt. 
6 U. Iibbrecht stelt dat incommensurabiliteit 'de zin van alle comparatio van meet af aan' uitsluit' (U. Libbrecht: 
Inleiding comparatieve filosofie Assen 1995 [Van Gorcum] plO, cursivering HvD). Ruth Chang ziet in het door 
haar geredigeerde boek Incommensurability, Incomparability and Practical Reason p2) incommensurabiliteit als 
een bijzonder geval van onvergelijkbaarheid, waarbij de discussie zou gaan over 'precise measurement of items by 
a single unit of value', een omschrijving die m.i. onnodig verengt is en weinig meer te maken heeft met de 
filosofische controversen omtrent incommensurabiliteit. Deze omschrijving dwingt Chang bovendien 
'incomparability' als 'the more significant notion' op te vatten. Incomparable wordt vervolgens opgevat als 
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verschillende auteurs die de termen als synoniem of zeer verwant beschouwen, vindt men 

daarop gebaseerde kritiek of zelfs pogingen tot weerlegging van incommensurabiliteit.8 

Feyerabend en Kuhn hebben waarschijnlijk zelf tot enige misverstanden aanleiding gegeven,9 

maar hebben ook tegen de gelijkstelling van incommensurabiliteit met onvergelijkbaarheid 

geprotesteerd.10 

Diverse auteurs menen in een gelijkstelling van incommensurabiliteit met onvergelijkbaarheid 

een argument te hebben gevonden om 'de incommensurabiliteitsthese' te weerleggen. Hoe 

kunnen Kuhn en Feyerabend weten dat theorieën onvergelijkbaar zijn, als ze deze theorieën niet 

eerst zelf vergeleken hebben? Deze critici stellen dat het sowieso 'self-refuting' is om bepaalde 

zaken 'onvergelijkbaar' te noemen. Dit is m.i. juist, maar hier irrelevant, omdat incommen

surabiliteit geen 'totale onvergelijkbaarheid' is. 

Als met 'onvergelijkbaarheid' wordt bedoeld dat er geen enkel mogelijk verschil of geen enkele 

mogelijke overeenkomst tussen twee zaken zou kunnen worden geconstateerd, is 'onvergelijk

baarheid' inderdaad 'self-refuting'. Om een verschil te kunnen constateren, dient er al enige 

overeenkomst te zijn (bijv. dat het om twee zaken of concepten gaat, die 'naast elkaar geplaatst' 

zijn). Wie zegt datje 'dit of dat niet kan vergelijken' zal echter (zowel in de omgangstaal, als ten 

aanzien van begripstechnische kwesties) nooit bedoelen dat beide zaken op geen enkele moge

lijke manier naast elkaar geplaatst kunnen worden. We zijn altijd wel in staat om maatstaven te 

'neither is at least as good as the other'. Aan deze omschrijving zou m.i. ten minste moeten worden toegevoegd, 
dat het verschil in waarde niet kan worden bepaald met een specifieke gemeenschappelijke maatstaf. Ook drie 
andere auteurs in deze bundel gebruiken de omschrijving 'Call two goods incommensurable if neither one is better 
than or equal in value to the other' (Op. cit, p90, pi 10, pl51). 
7 Het Van Dale Grool woordenboek Engels-Nederlands ed. 1984 geeft voor 'incommensurable' ook 
'onvergelijkbaar' of 'onderling onvergelijkbaar'. Het Longman-Penguin English Dictionary ed. 1986 geeft zelfs 
geen verwijzing naar 'meten' maar alleen naar 'vergelijken': 'Incapable of being compared'. Thomas Mautner: A 
Dictionary of Philosophy Oxford 1996 [Blackwell Reference] geeft als vertaling weliswaar 'having no common 
measure', maar voegt toe: Two things are said to be incommensurable if they cannot be compared with one 
another' (p206). In de Oxford Companion to Philosophy wordt incommensurabiliteit verbonden met 'theories 
which, in a radical sense, cannot be compared'; de auteur plaatst op basis van deze omschrijving vraagtekens bij 
'the very intelligibility of this thesis'. (Ted Honderich (ed.): The Oxford Companion to Philosophy Oxford 1995 
[Oxford U.P.] p397). 
8 Volgens U. Libbrecht is de weerlegging van incommensurabiliteit voor de vergelijkende wijsbegeerte 'van 
cruciaal belang, omdat de comparatieve filosofie uitgaat van de overtuiging dat culturen 'wel degelijk kunnen 
worden vergeleken en dat er een ethische noodzaak bestaat dit ook werkelijk te doen' (Op. cit. p27). Libbrecht vat 
incommensurabiliteit echter ten onrechte op als totale onvergelijkbaarheid. (Op. cit. plO). 
9 Het woordgebruik van Feyerabend is op dit punt door de jaren heen niet consequent. In zijn eerste publicatie 
over incommensurabiliteit stelt hij een keer dat 'incommensurable theories may not possess any comparable 
consequences' (PP1 p93). In 1978 stelt hij dat incommensurabiliteit ziet als 'deductive disjointedness and 
nothing else and I never inferred incomparability from it'. (Science in a Free Society London 1968 [New Left 
Books] p68). 
In het artikel 'Consolations for the specialist' (1970) noemt hij commensurabiliteit en vergelijkbaarheid in één 
zinsnede als synoniemen, als hij zegt dat theorieën altijd op verschillende manieren kunnen worden 
geïnterpreteerd: 'they will be commensurable in some interpretations; incomparable in others' ( 'Consolations for 
the specialist' (in: I. Lakatos en A. Musgrave (eds.): Criticism and the Growth of Knowledge Cambridge 1974 
[Cambridge U.P.] p220). In Science in a Free Society wordt de hierboven aangehaalde zin uit 'Consolations for 
the specialist' met een opvallende wijziging overgenomen: 'theories may be interpreted in different ways, they 
may be incommensurable in some interpretations, not incommensurable in others' (p68). 
10 Kuhn: Theory-change as structure change: comment on the Sneed formalism' Erkenntnis 10 1976 pl90-191; 
'Reflections on my critics', in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge 
Cambridge 1970 [Cambridge U.P.] p267; 'Commensurability, comparability, communicability' , in: P. D. 
Asquith and T. Nickles (ed.) PSA 1982. Proceedings of the 1982 Biennial Meeting of the Philosophy of Science 
Association East Lansing 1983 [Philosophy of Science Association] p670; Feyerabend: Science in a Free Society 
London 1978 [New Left Books] p69. 
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vinden om de meest uiteenlopende zaken op overeenkomsten en verschillen te beoordelen. 

Omdat 'vergelijken' dus niets anders kan betekenen dan in bepaalde opzichten vergelijken, geldt 

dit ook voor het vergelijken dat kan leiden tot een oordeel over het al of niet incommensurabel 

zijn van zaken, theorieën, beweringen, vertogen etc. De lexicale omschrijving van incommen

surabel geeft daar een verdere invulling aan: beoordelen op verschillen of overeenkomsten is 

onmogelijk volgens de bepaalde gemeenschappelijke maatstaf die men op het oog heeft. Er 

kunnen talloze andere maatstaven mogelijk blijven waarnaar de twee zaken wel beide beoor

deeld kunnen worden. Voor destructieve gevolgen die incommensurabiliteit zou hebben ('de zin 

van alle comparatio van meet af aan' uitsluiten11) hoeft dus geen vrees te bestaan. 

Incommensurabiliteit en onvergelijkbaarheid kunnen dus slechts verbonden worden als men 

spreekt van 'vergelijken met het oog op- of volgens bepaalde in het geding zijnde mensurae\ 

Zo zou kunnen blijken dat de resultaten van een 'reguliere' therapie, beoordeelt volgens regu

liere criteria, 'niet te vergelijken' zijn met de resultaten van een alternatieve therapie, als men de 

laatste beoordeelt volgens de maatstaven waarmee eerstgenoemde therapie verbonden is. Hier 

valt te denken aan gevallen waarbij wat als positief effect telt in de ene therapie, in de andere 

niet kan worden bepaald, niet ter zake doet of wellicht zelfs als negatief effect beoordeeld 

wordt. In dit geval ontbreken voorde beoordeling door beide partijen gedeelde normen en dan 

kan men de uitdrukking 'niet te vergelijken' vervangen door incommensurabel.12 Ook al zouden 

beide therapieën, wat betreft de beoordeling van hun effecten incommensurabel zijn, in andere 

opzichten en met andere maatstaven, zijn de therapieën wellicht heel goed te vergelijken: qua 

prijs, ouderdom, status, vertrouwdheid etc.13 Sommige maatstaven kunnen volslagen 

onbelangrijk zijn: de ene therapie zou, zoals Feyerabend gekscherend zegt, 'bijvoorbeeld melo

dieuzer kunnen klinken dan de andere, als men haar hardop voorleest met gitaarbegeleiding'.14 

Andere gemeenschappelijke maatstaven zouden alles behalve triviaal zijn. Zij kunnen voort

komen uit overeenkomsten tussen de 'geneeskunden' in alle menselijke culturen, bijv. dat ze 

een positieve invloed trachten uit te oefenen op het welbevinden van de patiënt. 

'Onvergelijkbaar' vraagt dus altijd om een toelichting: in welke opzichten? Als antwoord op 

deze vraag worden in het werk van Kuhn, Feyerabend en hun critici enkele dikwijls gelijk

luidende aanduidingen gegeven, die hieronder nader onderzocht worden. 

§ 3.3 Contradictie 

Als er over een probleem door twee partijen een verschil van mening bestaat, is het een 

beproefde methode om te zoeken naar beweringen waarin beide partijen elkaar rechtstreeks 

11 U. Libbrecht: Op. cit. plO. 
12 Verschillende 'alternatieve' therapieën (w. o. de acupunctuur) gaan er van uit dat de werking van een therapie 
niet losgeweekt kan worden van de persoonlijkheid van zowel de therapeut als de patiënt. Dit betekent dat 
'dubbelblind' effectonderzoek zoals dit in de farmacologie gebruikelijk is, irrelevant is, hetgeen voor tegenstanders 
een reden blijft om te ontkennen dat er 'evidence' is voor de werking van deze therapieën. 
13 Deze andere maatstaven kunnen in de betreffende situatie de incommensurabiliteit niet opheffen. De zijde en de 
diagonaal van een vierkant kunnen onderling gemeten worden, wanneer de maatstelling alleen gebruik maakt van 
de termen 'groter dan' en 'kleiner dan': de diagonaal (V2) is groter dan de zijde (l=Vl). Dit maakt de 
incommensurabiliteit die optreedt zodra de zijde in een rationaal getal wordt uitgedrukt, niet ongedaan 
14 AM /p232. 
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tegenspreken. Volgens de ene partij is de aarde plat, terwijl de tweede partij dit ontkent. Daar 

deze beweringen niet beide waar kunnen zijn, moet in het verloop van verder onderzoek een 

van de twee worden ingetrokken. Zoals we zullen zien, wordt volgens Kuhn, Feyerabend e.a. 

deze wijze van voorstellen problematisch wanneer de vertogen waaraan beide beweringen zijn 

ontleend incommensurabel zijn. 

Kuhn stelt dat incommensurabiliteit de mogelijkheid van logische analyse (waarmee hij 

kennelijk op 'deductieve afleidingen' doelt) beperkt.15 En Feyerabend schrijft: 'Bepaalde 

theorieën zijn op sommige inhoudelijke onderdelen onvergelijkbaar in de zin dat de 

gebruikelijke logische relaties (inclusie, exclusie, overlap) er niet voor gelden.'16 Dergelijke 

formuleringen hebben argwaan opgeroepen bij critici, die er de indruk aan ontleenden als zou 

incommensurabiliteit een principe zijn dat zich aan de regels van de logica onttrekt, dat 

'irrationeel' zou zijn of waarbij formele criteria buiten spel worden gezet. 

In 1962, hetzelfde jaar als de eerste publicaties van Kuhn en Feyerabend over incommensura

biliteit17, merkte Wolfgang Wieland in zijn boek over Die aristotelische Physik op dat 

uitspraken van verschillende filosofen inderdaad vaak regelrecht met elkaar in tegenspraak 

lijken te zijn. Maar die tegenspraak verdwijnt volgens Wieland wanneer men in ogenschouw 

neemt dat die uitspraken deel zijn van de behandeling van sterk uiteenlopende problemen. 'Auf 

verschiedene Fragen werden auch verschiedene Antworten gegeben, und es ist dem sachlichen 

Verständnis wenig dienlich, wenn man Antworten mit einander vergleicht, ohne die 

zugehörigen Fragen zu kennen. Denn es kann sein, daß sich widersprechende Sätze in 

Wahrheit vollkommen inkommensurabel sind, dann nämlich, wenn sie Antwort auf inkom

mensurable Fragen geben wollen.'18 Wieland schrijft verder: 'Wenn (...) auf verschiedene 

Fragen auch immer verschiedene Antworten gegeben werden, so kann man diese Antworten 

nicht ohne weiteres aneinander messen. Die Annahme von Widersprüchen (entsprechend 

natürlich auch die Annahme von Übereinstimmung) setzt immer schon eine bestimmte Art von 

Zusammenhang und eine Kommensurabilität zwischen den entsprechenden Gliedern voraus, 

die in Wirklichkeit vielleicht gar nicht besteht.'19 

Er is sprake van contradictie of tegenspraak van beweringen, indien de waarheid van de ene 

bewering de waarheid van de andere bewering uitsluit. Volgens het principe van de te 

vermijden tegenspraak is van twee beweringen die met elkaar in strijd zijn (elkaar ontkennen of 

opheffen) steeds of de ene of de andere waar. De klassieke formulering van het beginsel van 

niet-tegenspraak is gegeven door Aristoteles: 'dat hetzelfde tegelijk zou zijn en niet zou zijn, is 

onmogelijk bij hetzelfde en onder hetzelfde opzicht'.20 

1555Äp94, pl48. 
16 AM /p223; zie ook: In strijd met de methode. Aanzet tol een anarchistische kennistheorie. Meppel 1977 
[Boom] p283; 'Changing patterns of reconstruction' British Journal for the Philosophy of Science 28 (1977) 
p363). Zie voor een uitermate geringschattend oordeel van Feyerabend over de mogelijkheden van 'logische 
verheldering' van incommensurabiliteit: AM I p252 e.v. 
17 Feyerabend is overigens bekend geweest met dit boek. (PP 3 p202). 
18 Wolfgang Wieland: Die aristotelische Physik. Untersuchungen über die Grundlegung der Naturwissenschaft und 
die sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles Göttingen 1962 [Vandenhoeck & Ruprecht] 
p30. 
19 Op. cit. p47. 
20Metaph. IV, 3, 1005b 19 e.v.; Vgl. W. D. Ross: Aristotle. A Complete Exposition of his Works and 



Als we naar een door Kuhn en Feyerabend genoemd voorbeeld van incommensurabiliteit 

kijken, zoals de in §2.4. genoemde astronomie van Ptolemaeus en die van Copernicus, zien we 

ogenschijnlijk contradicties opdoemen. Zo beweegt in het systeem van Copernicus de aarde, in 

het systeem van Ptolemaeus beweegt de aarde niet. Hier lijkt sprake te zijn van een propositie 

en zijn negatie: een contradictie. 

We kunnen echter alleen van een contradictie spreken als de betekenisinhoud van de termen in 

de redenering identiek is ('bij hetzelfde en onder hetzelfde opzicht'). In dit geval wordt aan deze 

voorwaarde niet voldaan: 'aarde' betekent in het ene systeem iets anders dan in het andere. Bij 

Copernicus wordt 'aarde' in de betekenis gebruikt van één van de bewegende planeten, terwijl 

bij Ptolemeus de aarde de constante achtergrond was van waaruit zoiets als het al of niet 

bewegen van voorwerpen kon worden waargenomen. Dit impliceerde dat er ten aanzien van de 

aarde, als dragende grondslag, geen sprake kon zijn van beweging.21 Kuhn stelt dat de 

argumentatie voor het 'draaien van de aarde' juist vanwege die dagelijkse opvattingen voor veel 

tijdgenoten niet eens zozeer inconsistent was met een theorie, maar eenvoudigweg absurd. 'De 

mensen die Copernicus gek noemden, omdat hij beweerde dat de aarde bewoog (...) hadden 

niet zomaar ongelijk. Een gedeelte van wat ze met 'aarde' bedoelden was een onbeweeglijke 

positie. (...) Copernicus' vernieuwing hield daarom niet zomaar in dat de aarde bewoog. 

Veeleer was het een geheel nieuwe kijk op de problemen van natuur- en sterrenkunde, een kijk 

die noodzakelijkerwijs zowel de betekenis van 'aarde' als van 'beweging' veranderde. Zonder 

die veranderingen was het idee van een bewegende aarde gewoon waanzin.'22 

In een algemene formulering: daar beweringen alleen contradictoir kunnen zijn indien ze 

betrekking hebben op dezelfde zaak in het zelfde opzicht, is er bij incommensurabiliteit geen 

sprake van contradictie.23 Feyerabend noemt twee incommensurabele proposities daarom 

'deduktiv getrennt'24 ('deductively disjoint'25). 

Wanneer zaken terecht als incommensurabel worden bestempeld, worden dus geen formele 

criteria genegeerd. Integendeel, aandacht voor de mogelijkheid van incommensurabiliteit kan 

een formele analyse juist verfijnen, omdat men kan vermijden dat men uitspraken met een 

verschillende betekenisinhoud ten onrechte voor uitspraken over 'dezelfde zaak' en 'in hetzelfde 

opzicht' houdt. 

Hierbij moet evenals in §3.1 opgemerkt worden, dat incommensurabiliteit soms over het hoofd 

wordt gezien omdat men uitgaat van de betekenis van de termen zoals die binnen de ene theorie 

Thought. New York 1959 [Meridian Books] pl53 e.v. 
21 Hier komt nog bij, dat in de notie 'aarde' ook verbonden was met de heilsgeschiedenis, omdat Christus op aarde 
was gekomen. Feyerabend zegt hierover in een interview uit 1992: 'Christ was not a space traveler who got 
crucified in one planet after another. He came only to this one. There was a centered earth in the consciousness of 
many people, which provided some solidity to their lives and to their faith. This is the measure of reality.' 
(Renato Parascandalo & Vittorio Hösle: 'Three interviews with Paul K. Feyerabend' Telos 102, 1995 pl41) 
22SSR pl49-150. 
2 3 Zie o.m.: SSR p98; Paul Feyerabend: 'Kuhns Struktur Wissenschaftlicher Revolutionen', in: Paul K. 
Feyerabend: Der wissenschafistheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften, Braunschweig 1978 
[Vieweg] pl84. 
2 4 Paul Feyerabend: Kuhns 'Struktur wissenschaftlicher Revolutionen' - Ein Trostbüchlein für Spezialisten?', in: 
Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften Braunschweig 1978 [Vieweg] 
pl79. 
2 5 Paul Feyerabend Science in a Free Society London 1978 [New Left Books] p67. 
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gelden en men de afwijkingen daarvan in de tweede theorie niet opmerkt of negeert. Bij 

onderwijs over de geschiedenis van de wetenschappen kan bijv. de uitspraak worden gedaan 

dat volgens de volgelingen van Copernicus de aarde bewoog en volgens de volgelingen van 

Ptolemeaeus niet. Hierbij 'projecteert' men de betekenis die 'aarde' sinds Copernicus heeft 

gekregen in het middeleeuwse systeem, en ontstaat een situatie waarin slechts een van beide 

uitspraken waar kan zijn. De schijn van contradictie die zo wordt gewekt, berust op een 

ontoereikende weergave waarbij een historische omwenteling slechts vanuit het perspectief van 

één partij (meestal de latere 'winnaar') wordt beschreven. 

Ook bij het vergelijken van theorieën die in dezelfde tijd voorkomen op ruwweg hetzelfde of 

een aanverwant gebied kan men incommensurabiliteit over het hoofd zien. Zo kan de indruk 

worden gewekt dat alternatieve therapieën als acupunctuur 'in strijd zijn' met de westerse 

wetenschap. Diverse sceptische verenigingen, zoals in Nederland de 'Vereniging ter bestrijding 

van de kwakzalverij' stellen de situatie ten aanzien van wat zij 'pseudo-wetenschappen' noemen 

dikwijls op een dergelijke wijze voor.26 De schijn van contradictie tussen acupunctuur en 

'reguliere' medische wetenschap zou weggenomen kunnen worden als er rekening mee wordt 

gehouden dat de acupunctuur eigen concepten en standaarden kent, die andere aspecten van 

processen betreffen dan waarvan in de reguliere opvattingen sprake is. Dit houdt de 

mogelijkheid open dat er zou kunnen worden samengewerkt. 

Tenslotte kunnen incommensurabele theorieën wel ieder voor zich consequenties hebben, die 

wanneer men ze naast elkaar stelt strijdig zijn (volgens mijn huisarts moet ik meer melk 

drinken, maar de homeopaat zegt dat ik het nooit moet gebruiken). Zulke consequenties 

betekenen niet dat de theorieën waaruit men ze afleidt elkaar ook logisch tegenspreken (homeo

pathische karakteriseringen van voedingsmiddelen zijn incommensurabel met chemische). 

Kortom: incommensurabiliteit kan aan het licht gebracht worden als men twee theorieën of 

benaderingswijzen beide onderzoekt, en zal verhuld raken als men uitgaat van betekenissen uit 

de ene theorie, terwijl men over de andere oordeelt. In dat laatste geval kan de onjuiste indruk 

ontstaan dat er door twee theorieën contradictoire uitspraken worden gedaan. 

Incommensurabiliteit lijkt een hindernis te vormen voor een bekende strategie om bij het 

vergelijken van theorieën juist te zoeken naar punten waarop zij elkaar rechtstreeks tegen

spreken. Deze strategie bestaat er uit dat men uit twee theorieën tegenstrijdige 'observational 

statements' afleidt en de predicties van de theorieën vervolgens tracht te toetsen. Volgens 

sommige auteurs kan men twee theorieën die incommensurabel worden genoemd, toch 

vergelijken met behulp van een doorslaggevend, cruciaal experiment (bijv. de weerlegging van 

2 6 Volgens een studie van P. Unschuld maakt men zich in het huidige China, waar men beide behandelinsgwijzen 
combineert, daarbij geen zorgen om het feit dat beide theorieën niet onder een noemer kunnen worden gebracht, 
terwijl in het westen vaak de indruk wordt gewekt dat er conflicten bestaan. (P. Unschuld: Epistemological Issues 
and Changing Legitimation: Traditional Chinese Medicine in the 20th Century Cambridge 1992 [Cambridge 
UP.]. Naar aanleiding hiervan merkt de antropoloog Rik Pinxten op: 'Een belangrijk verschil tussen de Chinese 
en de westerse geneeskunde is volgens Unschuld dat de westerse geneeskunde blijft zoeken naar één waarheid, met 
uitsluiting van alle andere. Telkens wanneer er een belangrijk alternatief of een aanvulling op de aanvaarde 
geneeskunde op duikt, verwerpen de medische autoriteiten dit alternatief met hetzelfde argument: het alternatiefis 
niet in overeenstemming of zelfs strijdig met de 'wetenschappelijke' visie die de westerse geneeskunde aanhangt. 
Zo worden al jaren discussies (maar ook juridische processen) gevoerd over homeopathie en acupunctuur.' (R. 
Pinxten: Culturen sterven langzaam - over interculturele communicatie Antwerpen 1994 [Hadewich] p82). 
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de klassieke mechanica door het experiment van Michelson en Morley).27 Feyerabend merkt 

hierbij op dat dit te eenvoudig gesteld is. Als we ons op het standpunt stellen van de 

relativiteitstheorie voeren we experimenten uit die in haar termen gesteld zijn, en die deze 

theorie ondersteunen of weerleggen. Gaan we uit van de klassieke mechanica, dan zijn de 

experimenten in een andere terminologie beschreven en ondermijnen ze of steunen ze deze 

mechanica. Vandaar zijn uitspraak 'incommensurable theories can be refuted by reference to 

their own respective kinds of experience'.28 

Naar de mening van enkele auteurs maakt nadruk op het feit dat incommensurabilia niet 

contradictoir zijn, zichtbaar dat incommensurabiliteit in feite een onzinnig concept is. Zij 

trachten dit duidelijk te maken met vragen als: 'in het verleden hebben Aristotelici en 

volgelingen van Copernicus gedebatteerd over astronomie - hoe beschrijven we de situatie van 

hun ogenschijnlijk botsende meningen, als incommensurabiliteit nu juist inhoudt dat hun 

meningen helemaal niet in tegenspraak zijn en derhalve niet botsen?' Dit komt ter sprake in 

§3.5. 

§ 3.4. Onverenigbaarheid, incompatibiliteit en inconsistentie 

De termen 'onverenigbaar' en incompatibel kunnen in de context van (wetenschaps)filosofische 

publicaties zowel op incommensurabiliteit als op logische contradictie duiden. Aangezien we 

incommensurabiliteit en contradictie steeds duidelijk moeten onderscheiden, dienen we termen 

die op beide concepten kunnen slaan uiteraard voorzichtig te gebruiken. 

Wat betreft de term 'onverenigbaar': de vertaler van Feyerabends Against Method deelt in een 

aan de Nederlandse uitgave toegevoegde 'verantwoording' mee dat hij 'onverenigbaarheid' 

alternerend gebruikt met incommensurabiliteit als vertaling voor 'incommensurability'.29 Dit is 

zoal niet fout dan toch ten minste verwarrend, omdat 'onverenigbaar' in het Nederlands ook 

gebruikt kan worden als aanduiding voor beweringen die elkaar wederzijds uitsluiten.30 

Feyerabend stelt in het door deze vertaler overgezette boek dat incommensurabele concepten 

elkaar juist niet uitsluiten.31 Wie 'onverenigbaar' toch zou willen gebruiken, moet dus 

voortdurend de voetnoot plaatsen dat er niet op contradictie wordt gedoeld.32 

Wat betreft de term 'incompatibel': dit woord betekent 'onbestaanbaar met' of 'onverenigbaar', 

vaak in praktische zin.33 Kuhn gebruikt de termen incompatibel en incommensurabel een enkele 

2 7 AM I p284. 
2 8 'Consolations for the specialist' p226. Feyerabend bekritiseert dus niet het uitvoeren van dergelijke 
experimenten, maar de interpretatie daarvan als een 'onpartijdige rechter'. PP 2 p238) 
2 9 H. A. A. Kray: 'Van de vertaler', in: Paul Feyerabend: In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische 
kennistheorie p375. 
3 0 Ook de titel van deze Nederlandse editie ( In strijd met de methode') suggereert contradictie, waar dit in de 
Engelse editie ('Against method') niet het geval is. De vertaling is hierop terecht bekritiseerd door Stephanie de 
Voogd (Een transparante wereld Amsterdam 1979 [Meulenhoff] p32.) 
3 1 In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische kennistheorie p283. 
3 2 En als men de term zou gebruiken, lijkt het mij niet eens duidelijk of incommensurabilia verenigbaar of 
onverenigbaar zouden moeten heten. In de visie van Niels Bohr over complementariteit (§4.2) is het mogelijk om 
incommensurabilia de ruimte te geven om te coëxisteren en in een theorie 'verenigd' te zijn. 
3 3 De term wordt volgens Van Dale ook in andere omgevingen gebruikt: (1) betreffende ambten: 'Het 
lidmaatschap van de Eerste kamer der Staten Generaal is incompatibel met dat van de Tweede kamer' ; (2) 
betreffende 'incompatibiliteit van humeur', zoals Van Dale weergeeft 'een te grote uiteenlopendheid van 
gestemdheid, van karakter'; (3) betreffende biologische soorten: het verschijnsel dat bepaalde bestuivingen binnen 
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keer naast of door elkaar. Daarbij lijken de termen in enkele gevallen synoniem34, maar op 

andere plaatsen wekt hij de indruk dat incommensurabel een bijzonder geval van incompa-

tibiliteit is.35 Ook Feyerabend gebruikt de term: hij noemt in een inleiding tot zijn verzamelde 

opstellen uit 1980 twee theorieën incommensurabel als beider 'ontologische consequenties 

incompatible zijn.36 De afgelopen jaren is de term incompatibel op het gebied van computers 

voor velen dagelijks spraakgebruik geworden (als software en hardware van verschillende 

systemen niet gecombineerd of uitgewisseld kunnen worden). We zouden ook een kruiskop-

schroevedraaier incompatibel kunnen noemen met een 'gewone' schroevedraaier of een 

imbussleuteltje. Als metafoor is dit misschien geen gek beeld voor incommensurabiliteit: 

denkgereedschap van de ene theorie past niet op de schroeven van de andere. Men kan 

inderdaad niet zondermeer termen uit incommensurabele theorieën uitwisselen. De term 

'incompatibel' vertelt echter niet waaróm dit dan het geval is: door het verschil in maatstaven, 

concepten, standaarden. De reden om de term incompatibel te vermijden als aanduiding van 

incommensurabiliteit is m.i. gelegen in het feit dat de term incompatibel ook gebruikt kan 

worden als synoniem voor contradictoir.37 Dat maakt het gebruik van het woord in samenhang 

met incommensurabiliteit verwarrend.38 

Tenslotte een opmerking over de term 'inconsistent'. Deze term wordt gebruikt voor een 

systeem dat zowel een bewering als zijn ontkenning bevat39, dus waarin contradicties optreden. 

In het artikel 'Explanation, reduction and empiricism' uit 1962, waarin Feyerabend voor het 

eerst de term incommensurabiliteit gebruikt, stelt hij dat incommensurabiliteit optreedt wanneer 

in de ene theorie 'gebruiksregels' gelden voor de begrippen die 'inconsistent' zijn met die van 

de andere theorie.40 Kennelijk bedoelt Feyerabend hier dat de gebruiksregels van bijv. de term 

'massa' in de theorie van Newton verschillen van die bij Einstein, maar dat is nog altijd iets 

anders is dan dat ze elkaar tegenspreken.41 Evenals 'onverenigbaar' en 'incompatibel' is de 

een plantensoort niet tot bevruchting kunnen leiden. 
3 4 'The relation between contemporary Einsteinian dynamics and the older dynamic equations that descend from 
Newton's Principia is fundamentally incompatible' (SSR p98); zie ook: 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) 
World Changes - Thomas Kuhn and the Nature of Science Cambridge 1993 [MIT Press] p317-318. 
3 5 'The normal-scientific tradition that emerges from a scientific revolution is not only incompatible, but often 
actually incommensurable with that which has gone before.'(SSÄpl03) 
3 6 PP 1&2 pXI 
3 7 'Two propositions are compatible if they can both be true together, i.e. they are not mutually inconsistent.' 
(Simon Blackburn: Oxford Dictionary of Philosophy [Oxford U.P.] 1996 p70). Een dergelijk gebruik van het 
woord raakt ook langzamerhand in het Nederlands verbreid. 
3 8 Zo schrijft Richard Bernstein: 'We can say that for Kuhn rival paradigm theories are logically incompatible 
(and therefore, really in conflict with each other) [and] incommensurable (. . .)'. In deze zinsnede kan 'in conflict' 
ook gelezen worden als een aanduiding van contradictie. (Richard Bernstein: Beyond Objectivism and Relativism: 
Science, Hermeneutics and Praxis Philadelphia 1983 [University of Pennsylvania Press] p86). Als deze passage 
zo bedoeld is, betreft het een onjuiste lezing van Kuhn. In de Oxford Companion to Philosophy wordt gesteld dat 
'genuinely incommensurable theories cannot be judged incompatible' - hier wordt 'incompatible' ook gebruikt als 
'contradictoir', maar is de lezing van K&F op dit punt wel juist (Ted Honderich (ed.): The Oxford Companion to 
Philosophy Oxford 1995 [Oxford U.P.] p397). 
3 9 Simon Blackburn: Oxford Dictionary of Philosophy [Oxford U.P.] 1996 p78 
4 0 PP 1 p77. 
4 1 Ook enkele voorstanders van 'incommensurabiliteit' gebruiken een ietwat verwarrende terminologie, die de 
indruk wekt dat incommensurabele taalspelen elkaar tegenspreken. Zo omschrijft James Williams in een recente 
studie over Lyotard 'the 'incommensurability of language games' als 'the way rules from different spheres are 
inconsistent'. (James Williams: Lyotard Cambridge 1998 [Polity Press] p5, p28). 
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term 'inconsistent' dus verwarrend, omdat zij meestal op contradicties betrekking heeft.42 

§3.5. Totaal betekenisverschil 

Aan het slot van §3.3. vermeldde ik dat enkele auteurs stellen dat indien incommensurabele 

theorieën elkaar niet tegenspreken, het niet duidelijk is waarom er meningsverschillen zouden 

zijn tussen de voorstanders van deze theorieën.43 Op de eerste bladzijden van het boek The 

Incommensurability Thesis van Howard Sankey wordt dit probleem aldus verwoord: 'For if 

alternative theories in the same domain are incommensurable, any genuine conflict between 

them appears to be precluded. This stems from the absence of logical conflict between incom

mensurable theories due to their formulation in different, untranslatable languages. If no 

statement of one theory may contradict any statement of a theory with which it is incom

mensurable, then it follows that there is no point of disagreement between the theories. It thus 

becomes unclear why there should be any need to compare or indeed choose between 

incommensurable theories in the first place.'44 

Afgezien van het feit dat er wellicht theorieën te vinden zijn, die zo ver uit elkaar liggen dat 

niemand op het idee komt om ze te vergelijken, is het kenmerkend dat er tussen voorstanders 

van diverse incommensurabel genoemde theorieën juist wèl heftig is gedebatteerd. Zelfs in het 

bovenstaande citaat van Sankey is nog sprake van 'alternative theories in the same domain'.45 

Als de theorieën nergens enig aanrakingspunt vertonen, is die formulering een vergissing. 

Aan bovenstaand citaat wordt echter al duidelijk dat het hier een heel specifieke opvatting van 

incommensurabiliteit betreft, die bovendien niet overeenstemt met die van Kuhn en ook niet met 

die van de latere Feyerabend. Ik beschouw deze opvatting als onhoudbaar. 

De weergave van Sankey impliceert dat voorstanders van wat hij 'de incommensurabiliteits-

these' noemt een opvatting over 'betekenis' huldigen, die wordt aangeduid als 'holistische' of 

'contextuele' betekenisleer. Volgens een dergelijke betekenisleer is de betekenisinhoud van elke 

term in een wetenschappelijke theorie een functie van deze theorie, zodat bij elke verandering 

van de theoretische context de referentie van alle daarin voorkomende termen verschuift.46 Als 

4 2 In het werk van Feyerabend ten tijde van AMI draagt zijn pleidooi voor 'counterinduction' en 'proliferatie' (zie 
§ 1.3.3) aan deze verwarring bij, omdat hij pleit voor het ontwikkelen van theorieën die logisch inconsistent zijn 
met goed geconfirmeerde theorieën, reeds bekende ervaring of geaccepteerde feiten (AMI p36 e.V.). Het naar voren 
schuiven van mogelijk incommensurabele benaderingen zou echter niets te maken nebben met het botweg 
tegenspreken van bestaande kennis, maar met het leren op een geheel andere wijze de daaraan ten grondslag 
liggende ervaring te conceptualiseren. 
4 3 Zeer kort wordt dit argument genoemd, in: Ted Honderich (ed.): The Oxford Companion to Philosophy Oxford 
1995 [Oxford UP.] p397, en meer uitgebreid, in: Howard Sankey: The Incommensurability Thesis Aldershot 
1994 [Avebury]. Het is in de jaren zestig naar voren gebracht door Dudley Snapere, in artikelen herdrukt, in: 
Dudley Shapere: Reason and the Search for KnowledgeDoidrecht 1984 [Reidel] p45, p73. 
4 4 Sankey: Op. cit. p3. Zo ook stelt Elizabeth Anderson dat de keuze tussen incommensurabele alternatieven 
nooit 'difficult, tragic or conflicted' kan zijn, omdat de alternatieven daarvoor te ver van elkaar verwijderd zijn. 
Anderson ziet incommensurabiliteit echter als de hierboven bekritiseerde 'totale onvergelijkbaarheid'. Wanneer 
deze onvergelijkbaarheid nader gespecificeerd zou worden tot bepaalde termen, maatstaven enz. blijft de 
mogelijkheid open dat de context de keuze 'difficult, tragic or conflicted' maakt. (Elizabeth Anderson: 'Practical 
reason and incommensurable goods', in: Ruth Chang (ed.) Incommensurability, Incomparabilily and Practical 
Reason pl08). 
45 Cursivering HvD; Zo ook zegt Feyerabend dat er incommensurabiliteit voorkomt bij theorieën die 'betrekking 
hebben op "het zelfde onderwerp'"(/« strijd met de methode. Aanzei tot een anarchistische kennistheoriep326). 
4 6 John Preston: Feyerabend - Philosophy, Science and Society Cambridge 1997 [Polity Press] pl04 
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dit zo is worden er door incommensurabele theorieën dus niet slechts enkele termen gebruikt die 

een verschillende betekenisinhoud hebben, maar zijn deze theorieën als geheel (in Sankey's 

woorden) 'expressed in different languages'47, 'untranslatable languages'48 en 'languages with 

no common meaning'49, en is er inderdaad geen overlap en conflict mogelijk. 

Feyerabend brengt in zijn eerste opstel over incommensurabiliteit een dergelijke betekenisleer 

naar voren.50 Hij voert deze aan tegen zowel het idee dat de betekenis van wetenschappelijke 

termen onveranderlijk is, als tegen de methodologische eis dat dit zo zou dienen te zijn (en dat 

een nieuwe theorie op het gebied van betekenis alles zo zou moeten laten als het is).51 Maar hij 

ziet hierbij over het hoofd dat er betekenisveranderingen kunnen voorkomen in verschillende 

soorten en maten (waarvan sommige misschien grote gevolgen hebben maar andere niet). 

Bovendien heeft het absurde consequenties om a priori aan te nemen dat bij elke kleine 

wijziging van een theorie alles wat er in termen van die theorie gezegd kan worden een andere 

betekenis krijgt. Stel dat twee onderzoekers op een zeker moment van mening verschillen over 

de bewering p\ de één beweert p en de ander niet-p. Peter Achinstein wijst erop dat de 

contextuele betekenistheorie deze negatie onmogelijk maakt: 'According to this approach, if I 

assert p and you assert not-p, we are not and cannot be disagreeing, because the terms in my 

assertion are p-laden and so mean one thing, whereas those in not-p are not-p-laden and so 

mean another. Not-p, then, is not the negation of p. In short, negation is impossible!'52 

Dat Feyerabend later op deze betekenisleer is teruggekomen (en naar andere formuleringen van 

incommensurabiliteit heeft gezocht)53 en dat Kuhn haar nooit heeft aangehangen, weerhoudt 

sommige critici er niet van deze betekenisleer en 'de incommensurabiliteitsthese' als een 

Siamese tweeling te beschouwen. Dan kan men de weerlegging van incommensurabiliteit 

baseren op een weerlegging van deze betekenisleer'.54 In een later stadium van zijn werk stelt 

Feyerabend dat zulke radicale betekenisverschillen tussen alle termen uit verschillende theorieën 

niet apriori (voor alle onderling verschillende theorieën) kunnen worden aangenomen, maar dat 

deze verschillen daadwerkelijk zullen moeten worden aangetoond.55 

Het verschijnsel incommensurabiliteit, zoals dat in §0.1. is geformuleerd, is niet aan deze 

betekenisleer gebonden: het is er zelfs onverenigbaar mee. Incommensurabiliteit treedt op indien 

de maatstaven voor het gebruik van enkele termen in twee verschillende theorieën, kaders, taal

spelen etc. in die mate verschillen dat onderlinge uitwisseling van de beweringen in die termen 

onmogelijk is. Incommensurabiliteit is 'locaal' en hoeft niet 'besmettelijk' te zijn: verschil in 

4 7 Sankey: Op. cit. p i . 
4 8 Op. cit. p3; het idee dat incommensurabiliteit impliceert dat theorieën 'onvertaalbaar' zijn wordt bekritiseerd in 
§3.6. 
49 Op. cit. p2. 
5 0 PP 1 p31). (Preston: Op. cit. p25 e.V.). 
51 Preston: Op. cit. p36 e.v. 
52 Peter Achinstein: Concepts of Science Baltimore 1968 [John Hopkins U P ] p93 

3 In 1965 nuanceert hij n. a. v. Achinsteins kritiek zijn beschrijving van de betekenisveranderingen die bij 
incommensurabiliteit in het geding zijn. Hij spreekt van een verandering die 'introduces rules which cannot be 
interpreted as attributing specific properties to objects within already existing classes, but which change the 
system of classes itself.' (PP 7p98). 
5 4 Dit is ook de strategie, in Preston: Op. cit. p25 e.v. 
5 5 AM I p271 
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enkele mensurae (standaarden of concepten) impliceert niet dat alle uitspraken van twee 

theorieën niet-samen-normeerbaar zijn. De vloedgolf van betekenisveranderingen overspoelt 

niet alle mogelijke maatstaven en concepten die betrokken kunnen zijn bij het vergelijken van 

theorieën. Er blijven mogelijkheden over voor overlap of tegenspraak tussen elementen die niet 

onder de betreffende mensurae vallen en waartussen dus geen betekenisverschillen hoeven te 

bestaan.36 

Incommensurabiliteit komt aan de orde in een situatie waarin de (on)mogelijkheid van de uit

wisseling van concepten tussen twee theorieën van belang is.57 Deel van die situatie of context 

zullen termen zijn die in beide theorieën in dezelfde betekenis worden genomen58, bijv. termen 

uit de dagelijkse taal, die deelnemers aan twee theorieën verbindt. In zo'n situatie zou men in 

plaats van over 'een geval van (locale) incommensurabiliteit bij het vergelijken van twee 

theorieën' ook eenvoudigweg over 'twee incommensurabele theorieën' blijven spreken. Die 

aanduiding is in feite wat ruw geformuleerd, omdat niet alle beweringen uit de twee theorieën 

incommensurabel behoeven te zijn.59 

§ 3.6 Onvertaalbaarheid 

Incommensurabiliteit wordt met name in het werk van Kuhn in verband gebracht met 

onvertaalbaarheid of onderlinge onvertaalbaarheid.60 Kuhn is hier bovendien steeds meer 

5 6 In §3.6. en §3.7. wordt verder ingegaan op de aard van het betekenisverschil waarbij van incommensurabiliteit 
sprake is. We zullen zien dat Kuhn 'the weasel word meaning' (W. V. Quine: 'Commensurability and the alien 
mind', Common Knowledge 19911 p2) tracht te ' vangen' door zich te richten op de onderlinge onvertaalbaarheid 
van termen uit verschillende theorieën, en later op de verschillen tussen taxonomische begrippen. 
5 7 Spreken over incommensurabiliteit vooronderstelt dat er een context is die minimaal de ruimte laat zaken op 
zo'n wijze te bezien dat hun eventuele 'met-samen-met-deze-maatstaf-meetbaar-zijn' aan het licht kan komen Zie 
§0.1. 
5 8 Thomas Kuhn: Reflections on my critics, in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of 
Knowledge Cambridge 1970 [Cambridge U.P.] p267. 
5 9 Eventueel zou men kunnen afspreken om de aanduiding 'incommensurabele theorieën' te beperken tot die 
gevallen waarin centrale beweringen incommensurabel zijn. In dat geval lijkt me dat men het aan voorstanders van 
elk van beide theorieën over moet laten, wat onder een 'centrale bewering' verstaan wordt. Dit ontslaat ons van de 
noodzaak om ' theoretische verplichtingen' aan te gaan, die bij nader inzien niet waargemaakt kunnen worden. Zo 
heeft F. in de oorspronkelijke editie van Against Method en enkele daarna geschreven opstellen geprobeerd 
incommensurabiliteit te demarceren met een beroep op de notie 'principes van een kader'. Deze poging is in vage 
aanduidingen gestrand, mede omdat F. de mate van abstractie die een dergelijke benadering vereist, steeds meer is 
gaan bekritiseren. 'Onder 'principe' versta ik de grammaticale gewoonte die met de bewering verbonden is' (AMI 
p270). De aanduiding vàt AMI p269 (geciteerd in §1.4) wekt m.i. de indruk dat er 'universele principes' van 
kaders, zegswijzen en dergelijke ontdekt kunnen worden. Als we nader onderzoeken wat F. over dergelijke 
principes te melden heeft dan blijkt dat hij niet alleen steeds dezelfde voorbeelden kiest, maar dat hij zich ook 
verzet tegen nadere precisering. 'Ich würde hinzufugen daß die ' universellen Prinzipien' nicht zu intellektuell 
gedacht werden dürfen, nicht etwa als Prinzipien des Sprachgebrauchs allein, die man aus der Praxis lösen und 
getrennt darstellen konnte.' (' Rückblick', in: Hans Peter Duerr (Hrsg): Versuchungen. Aujsuatze zur Philosophie 
Paul Feyerabends Zweiter Band, Frankfurt 1981 [Suhrkamp] p338) En: 'Zumeist sind jedoch die sinngebenden 
Prinzipien sehr komplex und der Erfassung durch einfache Beschreibungen entzogen. Man muß, ihnen in jedem 
Fall besonders nachspuren' (' Versuch einer realistischen Interpretation der Erfahrung - Nachtrag 1977', in: Der 
wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften Braunschweig 1978 [Vieweg] p27). In 
AM I p269 is echter sprake van beginselen ' waarmee elk onderdeel uit de kosmos (of theorie) en elk feit (begrip) 
wordt opgebouwd' Zonder nadere aanduiding van wat zulke principes zijn kan men hier niet veel verder mee, 
vooral niet als er geen algemene methode zou zijn waarmee ze worden blootgelegd. In de laatste editie van AM, 
waarin F. op verschillende plaatsen ' spijt betuigt' over de aanvankelijk door hem gekozen ' abstracte' benadering, 
is het beroep op deze ' principes' weggelaten. 
6 0 Ook lexica nebben dit kenmerk vermeld: ' In the philosophy of science two theories are said to be 
commensurable if the claims of one can be framed in the language of the other. (Simon Blackburn: Oxford 
Dictionary of Philosophy [Oxford U.P.] 1996 p69). 
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nadruk op gaan leggen. Aanvankelijk behandelt hij de verschillen in de 'talen' die bij bepaalde 

paradigma's horen (bijv. de terminologie van Aristoteles en die van Newton) als slechts één van 

de aspecten van incommensurabiliteit. Na SSR gaat Kuhn zijn beschouwingen echter steeds 

meer inperken tot het aspect van de verandering van de betekenis van concepten en wordt 

incommensurabiliteit steeds meer met onvertaalbaarheid gelijkgesteld.61 

Opmerkelijk is dat Kuhns typering van 'vertaling' in de loop der jaren veranderd is. De 

artikelen uit 1969 en de jaren zeventig relateren onvertaalbaarheid aan het ontbreken van een 

'neutraal intermediair'.62 In de jaren tachtig wordt hierop geen beroep meer gedaan, en gaat het 

onderling vertalen van natuurlijke talen steeds meer de rol van metafoor vervullen. Kuhns 

ideeën gaan in deze fase een sterke overeenkomst vertonen met de 'linguïstische 

relativiteitstheorie' van Benjamin Lee Whorf.63 

In de empiristische traditie werd de betekenis van de termen waarin waarnemingen werden 

beschreven als onafhankelijk van de theorie beschouwd. Ondanks verschillen in de 

terminologie van theorieën zou het vocabulair, waarin ze met waarnemingen verbonden 

worden, identiek zijn. Dit zou het mogelijk maken de empirische consequenties van theorieën 

direct te vergelijken. Kuhn en Feyerabend stelden echter dat de beschrijving van observaties 

afhangt van de theorie in kwestie. Een theorie-onafhankelijke (neutrale) beschrijving van waar

nemingen is niet voorhanden, en vormt dan ook geen gemeenschappelijke mensura bij het 

vergelijken van theorieën.64 

Deze opvattingen houden een breuk in met de empiristische traditie en hebben veel kritiek 

losgemaakt. Critici als Davidson, Putnam en Popper meenden in de opmerkingen van Kuhn 

over onvertaalbaarheid een argument aangereikt te krijgen om diens opvattingen te bekritiseren. 

Als 'de incommensurabiliteitsthese' neer zou komen op het tot 'onderling onvertaalbaar' 

verklaren van verschillende talen, dan kan de stelling weerlegd worden door er op te wijzen dat 

61 'I talk increasingly of incommensurability as untranslatability' zegt Kuhn in een in 1994 gepubliceerd 
interview met Giovanna Borradori (GiovannaBorradori: The American Philosopher pl61) 
6 2 Zie ook §0.32, §1.1. 
63 Benjamin Lee Whorf (1897-1941) verdedigde de opvatting (bekend als de 'Sapir-Whorf-hypothese') dat talen qua 
mogelijkheden gespecialiseerd zijn, waardoor in de ene taal bepaalde dingen gemakkelijker kunnen worden 
verwoord dan in andere. Zo zijn in de Indo-europese talen ' voorwerpen' scheidbaar van hun eigenschappen en hun 
passief of actief gedrag (door middel van de basiseenheden substantief, adjectief en verbum). Deze eenheden vinden 
we reeds terug in Aristoteles' categorieën'substantie' 'attribuut' en'actie'. Indiaanse talen als Nootka (Vancouver 
Island) of Hopi kennen zo' n scheidbaar subject en predikaat niet. In plaats daarvan geven zij een gebeurtenis als 
geheel aan. Volgens Whorf gebruikt men de vorm 'flash (occured)' in plaats van 'it (of "a light") flashed' 
(Geciteerd, in: Ludwig von Bertalanffy: General System Theory New York 1968 [George Brazillier] p223). Whorf 
ziet deze beschrijvingswijze als beter aangepast aan de fysische realiteit dan de westerse talen (George Lakoff: 
Women, Fire and Dangerous Things - What Categories Reveal about the Mind Chicago 1987 [University of 
Chicago Press] p330). Zie voor de invloed van Whorf ook: SSRçVl en AM lil pl64-165, p209-210. Whorf 
gebruikt de term 'incommensurabiliteit' niet, maar spreekt van het al of niet aan elkaar kunnen ' callibreren' van 
talen. (Lakoff p323, Benjamin Lee Whorf: Language, Thought and Reality Cambridge 1956 [MI. T. Press]) 
6 4 Deze ideeën zijn niet exclusief, en ook niet als eerste, door Kuhn en Feyerabend naar voren gebracht. Zo 
publiceerde Kazimierz Ajdukiewicz in de jaren dertig een aantal opstellen in Erkenntnis waarin hij zich bezighoudt 
met het probleem van de vergelijkbaarheid van wereldbeschouwingen die niet over gemeenschappelijke concepten 
beschikken. Hij bestrijdt de opvatting dat er een ' neutraal' intermediair denkbaar is, waarin wereldbeschouwingen 
eerst vertaald en dan vergeleken kunnen worden. Dit zou er namelijk op neerkomen dat men geen enkel 
'conceptueel apparaat' meer in acht zou nemen. (Kazimierz Ajdukiewicz: The Scientific World-perspective and 
Other Essays 1931-1963 (ed. J. Giedymin) Dordrecht 1978 [Reidel] p84.) Als voorloper van zijn ideeën verwijst 
Ajdukiewicz naar Edouard LeRoy. Zowel LeRoy als Ajdukiewicz gebruiken de term ' incommensurabiliteit' niet. 
(Zie: J. Giedymin: Science and Convention: Essays on Henri Poincaré's Philosophy of Science and the 
Conventionalist Tradition Oxford 1982 [Pergamon Press] pXIV). 
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zelfs tussen de meest uiteenlopende talen vertalingen mogelijk zijn.65 

Hilary Putnam vat in Reason, Truth and History incommensurabiliteit zonder meer als 

'onvertaalbaarheid' op. Hij schrijft 'The incommensurability thesis is the thesis that terms used 

in another culture, say, the term 'temperature' as used by a seventeenth-century scientist, 

cannot be equated in meaning or reference with any terms or expressions we possess'.66 Hij 

noemt het inconsistent om bepaalde wetenschappers eerst incommensurabele ideeën toe te 

schrijven en deze vervolgens uitgebreid te beschrijven.67 Als incommensurabiliteit werkelijk zo 

belangrijk was, konden we volgens Putnam überhaupt geen vertaling maken en zouden leden 

van andere culturen (inclusief wetenschappers uit de zeventiende eeuw) slechts beschreven 

kunnen worden als dieren, die op stimuli reageren (ook al presenteren zij ons op het eerste 

gezicht wellicht teksten die 'curiously resemble English or Italian').68 

Donald Davidson maakt in zijn kritiek op 'conceptual incommensurability' gelijkluidende 

opmerkingen. Ook hij stelt in zijn kritiek 'incommensurable' gelijk aan 'not intertranslatable'.69 

'Whorf, -wanting to demonstrate that Hopi incorporates a metaphysics so alien to ours that 

Hopi and English cannot, as he puts it, 'be calibrated', uses English to convey the contents of 

sample Hopi sentences. Kuhn is brilliant at saying what things were like before the revolution, 

using—what else!—our post-revolutionary idiom'.70 

Deze kritiek komt er op neer dat Kuhns werk een contradictie zou bevatten: Kuhns theorie over 

incommensurabiliteit verklaart datgene wat Kuhn als historicus onderzoekt (de communicatie 

tussen wetenschappers uit verschillende paradigma's) voor onmogelijk.71 Hieronder hoop ik 

aannemelijk te maken dat de gelijkstelling van incommensurabiliteit met onvertaalbaarheid waar 

Putnam en Davidson hun kritiek op baseren een minder gelukkige wending is in Kuhns werk. 

Maar los daarvan is ook hun kritiek op de 'onvertaalbaarheidsthese' zelf al onterecht. 

Om met dat laatste te beginnen: het zou inderdaad incoherent zijn als Kuhn en Feyerabend eerst 

termen 'onvertaalbaar' noemen en ze daarna vervolgens toch vertalen. Maar dat zou alleen het 

geval zijn als de taal waarin vertaling niet mogelijk is dezelfde taal is waarin het argument van 

de onvertaalbaarheid wordt uiteengezet. De kritiek van Davidson en Putnam impliceert dat dit 

inderdaad het geval is, maar dit is niet juist. 

De specifieke taal waarvan een theorie zich bedient kan niet gelijkgesteld worden aan de taal 

waarin een wetenschaphistoricus zijn boeken schrijft. De onvertaalbaarheid tussen twee theorie-

talen is een onvertaalbaarheid van subtalen of locale idiomen binnen een ruimere taal. Kuhn 

6 5 Karl Popper: Normal science and its dangers, in: I. Lakatos & A. Musgrave (ed.): Criticism and the Growth of 
Knowledge Cambridge 1974 [Cambridge U.P.] p56 e.v. 
6 6 Hilary Putnam Reason, Truth and History Cambridge 1981 [Cambridge UP.] pi 14. 
67 Op. cit. pi 14. e.v. 
6SOp. cit.pl 15. 
6 9 "Incommensurable" is, of course, Kuhn and Feyerabend's word for 'not intertranslatable'. (Donald Davidson: 
'The very idea of a conceptual scheme' in Inquiries into Truth and Interpretation Oxford 1984 [Clarendon] pl90)). 
7 0 Op. cit. pl84. Whorf claimt overigens niet dat bepaalde Hopi-concepten niet in het Engels vertaald zouden 
kunnen worden, maar dat ze niet volgens linguïstische criteria gebruikt kunnen worden. 
7 1 Overigens anticipeerde Whorf reeds op deze kritiek. Whorf maakte bij zijn beschouwing over het onderling 
'callibreren' van talen een onderscheid tussen gebruiksaspecten, begripsaspecten, en vertaalbaarheidsaspecten. Het 
is mogelijk om een zin die men niet kan vertalen toch te begrijpen, zoals het ook mogelijk is om een zin die men 
wel kan vertalen, toch niet te kunnen gebruiken. (George Lakoff: Women, Fire and Dangerous Things - What 
Categories Reveal about the Mind Chicago 1987 [University of Chicago Press] p323). 

http://cit.pl
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spreekt nergens over de totale onvertaalbaarheid van twee natuurlijke talen. Kuhn beperkt de 
onvertaalbaarheid expliciet tot 'a small subgroup of (usually interdefined) terms and for 
sentences containing them'.72 

Putnam gaat er verder van uit dat onvertaalde talen niet kunnen worden begrepen; hij stelt zelfs 

dat 'als we de geluiden van organismen helemaal niet kunnen interpreteren, we geen grond 

hebben om hen als denkers, sprekers of personen te beschouwen'.73 Hij neemt aan dat 'onver

taalbare' talen niet eens als taal herkend kunnen worden.74 Die aanname is merkwaardig: 

toeristen herkennen de geluiden van de locale bevolking als de plaatselijke taal zonder er veel 

van te begrijpen en zonder te hebben onderzocht of het 'onvertaalde' ook 'onvertaalbaar' is. 

Ook codes kunnen als codes geïdentificeerd worden zonder te worden gebroken, fragmenten 

van een dode taal worden als zodanig reeds herkend alvorens ze vertaald worden.75 

Putnam en Davidson hebben Kuhns opvattingen over het 'vertalen' van theorieën dus onjuist 

geïnterpreteerd: alsof Kuhn het over natuurlijke talen heeft die totaal gescheiden zijn door 

incommensurabiliteit. Maar m.i. werkt ook in het werk van Kuhn de analogie tussen talen van 

theorieën en natuurlijke talen misverstanden omtrent incommensurabiliteit in de hand. 

Een natuurlijke taal is een historisch gegroeide taal, waarvan men meestal als kenmerken geeft 

dat deze (a) door een groep mensen als 'moedertaal' wordt geleerd; (b) dat zij kan worden 

gebruikt om over 'alles' te spreken en (c) dat het gebruik verloopt op een moeiteloze en vaak 

onbewuste wijze. Deze punten geven een onderscheid aan tussen natuurlijke talen en formele 

talen, 'dode talen' of talen die tot een beperkt spraakdomein beperkt blijven, zoals Pidgintalen 

(handel met vreemdelingen), Latijn (kerkelijk en wetenschappelijk gebruik) of theoretisch 

jargon. Dit vermeld ik hier niet zonder reden: m.i. vergeet Kuhn in de loop van zijn 

argumentatie duidelijk voor ogen te houden waarin natuurlijke talen verschillen van 

wetenschappelijke theorieën, mathematische modellen etc.76 

In een opstel uit 1983 maakt Kuhn onderscheid tussen twee heterogene momenten in het 

vertaalproces: een moment van vertaling in enge of technische zin en een interpretatief 

moment.77 Het eerste moment bestaat uit het systematisch vervangen van woorden of 

woordgroepen uit de ene taal door woorden of woordgroepen uit de andere. Hij duidt hier 

kennelijk op woord-voor-woord-vertalingen. Deze zijn volgens Kuhn geen kwestie van het 

afwegen van verschillende criteria: vertaling in deze zin is eenvoudig mogelijk of niet. Bij het 

werk van historici komt het bij vertalingen echter met name aan op het tweede, interpretatieve 

moment.78 Hierbij gaat het om veel meer dan kennis van de twee betrokken talen. Men dient 

zich ook te verdiepen in allerlei aannamen over de wereld die een rol spelen in de taal die men 

72 'Commensurability, comparability, communicability' p671-673. 
73 Hilary Putnam Reason, Truth and History Cambridge 1981 [Cambridge U.P.] pi 15. 
74 Op. ci / .pl 15. 
7 5 Howard Sankey: The Incommensurability Thesis pi 15. 
7 6 Feyerabend stelt in AM dat 'wetenschappelijke theorieën als de bewegingstheorie van Aristoteles, de 
relativiteitstheorie, de quantumtheorie, de klassieke en de moderne kosmologie, in voldoende mate breed, 'diep' en 
complex zijn om net zo benaderd te worden als natuurlijke talen.' (AM lil pl65; zie voor kritiek echter ook AM 
///p210). 
77 Thomas Kuhn: 'Commensurability, comparability, communicability' p671-673. 
7 8 Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p210. 
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wil overzetten.79 Wanneer men daarin is doorgedrongen, blijft het nog volledig open of een 
begrijpelijk gemaakte tekst wel in de enge, technische zin vertaald kan worden in de andere taal 
of niet. 

Voor vertaling in de eerste zin is het volgens Kuhn dus noodzakelijk dat elke term uit de 

brontaal kan worden verbonden met een term in de doeltaal die van gelijke strekking en 

betekenis is. Als een term (bijv. 'aarde') in de ene taal tot andere categorieën behoort dan in de 

andere taal ('centrum van het universum' versus 'planeet'), dan spreekt Kuhn van afwijkingen 

in de 'structuur van het lexicon'.80 Hierdoor is de strekking van twee, op het eerste gezicht 

identieke begrippen niet meer hetzelfde en kan aan de noodzakelijke voorwaarde voor vertaling 

in enge zin niet voldaan worden.81 In dat geval kunnen we de twee talen volgens Kuhn incom-

mensurabel noemen.82 Incommensurabiliteit zou dus een bijzonder geval van onvertaalbaarheid 

zijn. 

Dit twee-fasen model heeft weinig te maken met het vertalen van natuurlijke talen. Het is 

merkwaardig dat Kuhn het eenvoudig substitueren van woorden van de ene taal in de andere als 

'vertaling in "technische" of "enge" zin' aanduidt, want het is in het geheel nog geen vertalen. 

Dergelijke substituties leveren slechts resultaten op als 'I shall it fine find if I a picture with 

signature from the Beatles can get'. De twee 'momenten' in elk vertaalproces die Kuhn onder

scheidt vallen bij het vertalen tussen natuurlijke talen samen: één op één vertalen is geen 

'moment' in enig vertaalproces en een vertaler kan het bovendien geen 'moment' zonder 

interpretatie stellen. Als het criterium om incommensurabiliteit (als 'onvertaalbaarheid') te 

onderscheiden van commensurabiliteit of vertaalbaarheid gelegen zou moeten zijn in het 

mogelijk zijn van 'één op één vertaling', dan blijft er weinig over om nog 'vertaalbaar' te 

noemen en is een geslaagde vertaling een wonder. 

Het is verder nogal simplificerend om, zoals Kuhn doet, te spreken van vertaalbaarheid zonder 

meer. Kuhn heeft aanvankelijk benadrukt dat een vertaling altijd compromissen bevat.83 Hij 

heeft hieruit echter niet de voor de hand liggende conclusie getrokken, dat het niet zinnig is om 

van onvertaalbaarheid in het algemeen te spreken, alsof het om een eenduidige zaak zou gaan. 

Vertaling is nooit zonder meer 'wel of niet mogelijk' zoals Kuhn beweert84: er zijn gradaties, er 

zijn meer of minder geslaagde vertalingen85 en als het nodig is kunnen uiteenlopende zaken als 

7 9 'Commensurability, comparability, communicability' p674-676 
8 0 Op. cit.p682-683. 
81 Op. cit. p673, 676, 680, 683. 
82 Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p211. 
83 Het vertaalproces 'can present grave difficulties to even the most adept bilingual. He must find the best 
available compromises between incompatible objectives. Nuances must be preserved but not at the price of 
sentences so long that communication breaks down. Literalness is desirable but not if it demands introducing too 
many foreign words which must be separately discussed in a glossary or appendix.' (Thomas Kuhn: Reflections 
on my critics, in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge Cambridge 1970 
[Cambridge UP.] p267.) Terzijde: aangezien vertalers doorgaans goed in staat zijn om een afweging te maken 
voor zo' n compromis, en dit juist een van de creatieve elementen van het vertalen is, kunnen we ons afvragen 
waarom Kuhn in deze zin van 'incompatible' spreekt. 
8 4 Thomas Kuhn: 'Commensurability, comparability, communicability' p671-673. 
8 5 Meestal worden aan een natuurlijke taal verschillende 'lagen' onderscheiden: fonetisch; syntactisch, semantisch. 
Vertaling van bijv. een stuk proza of een zin in de alledaagse betekenis van 'vertalen' betreft met name het 
semantische niveau. Klankaspecten kunnen bijv. bij vertaling van poëzie een factor van betekenis zijn, maar ze 
zijn nagenoeg onvertaalbaar: elke 'verwisseling' van woorden, ook al gaat het om synoniemen, heeft een ander 
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gebaren, technische hulpmiddelen of tekeningen ons bijstaan. Vertalingen kunnen lastig, 

onvolledig, omstandig en aprecies zijn - beslissend voor hun waarde zal zijn of ze volledig en 

precies genoeg zijn om in een andere context nog begrijpelijk, toetsbaar of toepasbaar te zijn.86 

De beoordeling hangt bovendien af van het doel waarvoor en de context waarin zo'n vertaalde 

tekst gebruikt zou moeten worden. Een uitspraak van Kuhn als 'if two theories are incommen

surable, they must be stated in mutually untranslatable languages'87 helpt ons dus weinig 

verder. 

Kuhn heeft dus niet alleen een steeds grotere nadruk gelegd op het 'vertalen' van concepten uit 

de ene wetenschappelijke theorie in de andere theorie; hij heeft dit vertaalproces trachten te 

behandelen als een vertaalprobleem tussen natuurlijke talen. Daar waar vertalen (vanwege 

verschillen in aannames over de werkelijkheid) onmogelijk wordt spreekt hij van incommen-

surabiliteit. Zijn weergave van het vertalen is echter simplistisch en inadaequaat. Voor de 

demarcatie van incommensurabiliteit levert zijn schets m.i. geen houvast.88 

In de laatste publicaties van Kuhn laat hij het vertaalmodel weer los. In 1993 schrijft hij: 'I was 

wrong to speak of translation. What I described, I now realize, was language learning, a 

process that need not, and ordinary does not make full translation possible'.89 Men kan de 

andere theoretische taal Ieren door het gebruik daarvan, door het 'native'90 te leren zijn in die 

andere taal, en niet door het voortdurend terug te vertalen.91 Men kan dus, volgens de laatste 

opvattingen van Kuhn leren werken met en denken in de concepten van een andere, incom-

mensurabele theorie. De vraag is nu wat Kuhn als kenmerkend ziet voor incommensurabiliteit, 

nu de kwalificatie 'onderling onvertaalbaar' ongeschikt blijkt te zijn. 

Kuhns zocht een antwoord in het aspect van de in de taal besloten indeling van de realiteit (door 

Kuhn 'structuur van het lexicon' of 'taxonomie' genoemd). Zie hieromtrent §3.7. 

Ook al lopen Kuhns beschouwingen vast in de vertaal metafoor, het is natuurlijk onjuist om het 

effect. Om de syntactische structuur intact te laten moeten bij een vertaling vrijwel altijd andere 
vormmogelijkheden (woordvolgorde, verbuigingen, naamvallen etc.) benut worden dan in het origineel Een 
constructie uit de ene taal is pas onbenoembaar of onvertaalbaar in de andere, niet zozeer als de syntactische vorm 
met gebruikt wordt, maar als de syntaxis geen enkele vorm kent om het betekenisverschil uit te drukken in een 
sociaal acceptabele vorm. Van het 'vertaalbaar' of 'onvertaalbaar' van een specifieke taaluiting kunnen we dus 
spreken wanneer we een idee hebben van het type vertaling dat we wensen. 

6 W. V. Quine: 'Commensurability and the alien mind', Common Knowledge 19911 pi . 
Thomas Kuhn: 'Commensurability, comparability, communicability' p669-670. 
De metafoor van de 'natuurlijke taal' zou ook spaaklopen als ze wordt toegepast ten aanzien van wat Kuhn 

'wetenschappelijke revoluties' noemt. Bij taalveranderingen is er, anders dan bij paradigmawisselingen zoals Kuhn 
die beschrijft vnjwel nooit sprake van discontinuïteit. De taal is niet 'wegens verbouwing gesloten', er zijn met 
namegeen 'crises' of 'revoluties'. Ondanks dat er bij tijd en wijle nog enige heftige discussies worden gevoerd 
over spellmgskwesties gaan de veranderingsprocessen langzaam en onopgemerkt. Anders dan bij paradigma
wisselingen hebben discussies en bewuste reflectie weinig invloed op taalverandering. Zie als inleidende literatuur 
over taalverandering: Jean Aitchison: Language Change: Progress or Decay Bungay 1981 [Fontana]. 
De taaimetafoor kan ook ons denken over de vraag of een conceptueel systeem 'gekozen ' kan worden een bepaalde 
richting op sturen. Linguïsten bestuderen in het algemeen aspecten van conceptuele systemen die men als 'beyond 
any conscious control' beschouwd. Filosofen en sociologen bestuderen vaak een terrein 'where you have some say 
over what your conceptual system is'. (George Lakoff: Women, Fire and Dangerous Things - What Categories 
Reveal about the Mind Chicago 1987 [University of Chicago Press] p325-326). 
8 9 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p324. 
90 Giovanna Borradori: Op. cit. pl65. 
91 Gelijkluidende opmerkingen bij Feyerabend in AM/p250 en 'Putnam on incommensurability', in: Farewell 
to Reason London 1987 [Verso] p267. 
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hele gewicht van incommensurabiliteit aan deze zwakke spijker op te hangen.92 Als het om 

natuurlijke talen gaat noemt Whorf talen in sommige aspecten 'niet onderling callibreerbaar' 

(niet op elkaar af te stellen), maar hij doet dit niet vanwege problemen met de vertaling (hij 

vertaalt vele Hopi-zinnen in het Engels), maar vanwege problemen met het gebruik. We kunnen 

volgens Whorf de Hopi-taal wel begrijpen en vertalen, maar niet volgens linguïstische criteria 

gebruiken: taalgebruik verloopt in linguïstische zin moeiteloos, automatisch en vaak onbewust. 

Zo kan de Hopi-formulering waarin de subject-predikaat verbinding wordt losgelaten wel 

degelijk overgenomen worden in Engelse zinnen (en zal tot poëtisch of wellicht bizar 

taalgebruik leiden), maar gaat geen deel uitmaken van de 'natuurlijke' taal Engels, omdat men 

de taal niet meer moeiteloos kan gebruiken en ook niet met de bij een natuurlijke taal behorende 

souplesse kan 'verstaan'.93 

M.i. levert het dus geen verduidelijking op dat Kuhn het vertalen van concepten uit verschillen

de paradigma's verhaspelt met het vertalen van natuurlijke talen. Ondanks die vermenging heeft 

Kuhn weinig te melden over de interessante relatie tussen de talen binnen wetenschappelijke 

paradigma's en de omgangstaal. In hoeverre voeren wetenschappers de discussies die buiten de 

paradigma's geraken, in 'normale mensentaal'? In hoeverre kan de alledaagse taal de 

verschillende kaders overbruggen? In hoeverre is de relatie tussen de dagelijkse taal en de 

wetenschappelijke taal te vergelijken met die tussen andere typen taalspelen (bijv. met de relatie 

tussen 'beeldtaal', de 'taal van de muziek' en de spreektaal)? 

§ 3.7. Verschil in taxonomie 
In het werk van Kuhn treedt sinds SSR zoals hij zelf zegt een 'considerable narrowing of 

focus' op.94 Hij heeft zich steeds meer geconcentreerd op taalverandering bij wetenschappelijke 

omwentelingen. De laatste stap in dit proces was zijn nadruk op 'taxonomie' (een aan de 

biologie ontleend begrip voor de 'indeling in soorten'). In voorlopige aanduidingen wekt hij de 

indruk er nog niet helemaal 'uit' te zijn en ook niet te veel van zijn inzichten te willen 

prijsgeven.95 

Kuhn spreekt over 'lexicale taxonomie': de indeling in soorten die impliciet is in een bepaald 

taalgebruik. Onze kennis bestaat deels in de vorm van 'rubrieken': namen die zijn gegeven aan 

groepen verschijnselen die voor ons gevoel onderling samenhangen, en die een rol spelen bij 

het onderzoek van die verschijnselen. Zo is het menselijk lichaam 'ingedeeld' volgens een 

92 Davidson schrijft: ' "Incommensurable" is, of course, Kuhn and Feyerabend' s word for "not intertranslatable'". 
(Op. cit. pl90). Hij heeft er echter baat bij om de incommensurabiliteitsthese op een onhoudbare manier op te 
vatten, omdat hij zelf zowel een aanhangers is van het idee van een neutrale-observatietaal (pl84) als van de 
superveniènüe-these (zie §4.1). Als incommensurabiliteit niet onhoudbaar zou blijken, zou zij een ernstig 
bezwaar kunnen zijn tegen beide visies. In het geval van Putnam wijst Rorty erop dat diens 'internalist 
conception of philosophy' sterke gelijkenis heeft met het relativisme dat hij aan Kuhn, Feyerabend en Rorty 
toeschrijft, en dat Putnams afwijzing van incommensurabiliteit daarbij in feite zijn enige argument is. (Richard 
Rorty: Objectivism, Relativism and Truth - Philosophical papers volume 1 Cambridge 1991 [Cambridge U.P.] 
p24). 
93 George Lakoff: Women, Fire and Dangerous Things - What Categories Reveal about the Mind Chicago 1987 
[University of Chicago Press] p328-330. 
9 4 'Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p2. 
9 5 Zie §1.2. 
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rubricering, die het mogelijk maakt 'de bloedsomloop' te onderscheiden van 'het zenuwstelsel' 

en 'de hersenen' van 'de lever'. Een naïeve visie op de waarde van dergelijke indelingen is dat 

de relatie tussen onze termen een weerspiegeling is van de relatie tussen de daarmee corres

ponderende zaken in de werkelijkheid. De categorieën van onze taxonomie zijn dan 'natural 

kinds', die eenvoudigweg 'gegeven' zijn. Sinds de 'Kuhniaanse revolutie' in de wetenschaps

filosofie is duidelijk dat zulke indelingen gebonden zijn aan een bepaald paradigma en dat ze 

kunnen veranderen.96 Met de term incommensurabiliteit gaat Kuhn in zijn latere werk de relatie 

aanduiden tussen verschillende taxonomieën. Geheel nieuw is dit punt dan niet: het is al in SSR 

aan de orde gesteld97, en ook Feyerabend brengt het in de jaren zestig ter sprake. * 

Een voorbeeld van een verandering van zo'n in taal besloten indeling leveren de 

bewegingstheorieën van Aristoteles en Galilei. 'Beweging' is voor Aristoteles verandering van 

kwaliteit. Hij behandelt in de eerste plaats biologische voorbeelden: groei en ontwikkeling. 

Deze volgen een karakteristiek pad, hebben een begin- en een eindpunt en zijn vaak niet 

omkeerbaar. Tegen deze achtergrond wordt vervolgens beweging in de zin van verplaatsing 

behandeld. Aristoteles volgt ook hier het biologische model. De steen die beweegt omdat hij 

van een dak valt, wordt eveneens geacht een karakteristiek pad te volgen, met een begin- en een 

eindpunt. Het beginpunt is de oorspronkelijke plaats van de steen op het dak; de 'natuurlijke 

plaats' van de steen zal het eindpunt van de beweging vormen, waar de steen tot rust komt. Ein

deloze beweging komt niet op aarde, maar slechts in de hemelse sferen voor, en daarvoor 

gelden volgens Aristoteles andere principes dan voor het ondermaanse. De taal van Aristoteles 

heeft dus een andere impliciete taxonomie dan die van de klassieke natuurwetenschap. Er 

worden zaken onder de term 'beweging' verenigd die in de taal van Galilei en Newton worden 

gescheiden, bijvoorbeeld verplaatsing en biologische groei. Het omgekeerde geldt echter ook. 

Galilei en Newton behandelen de beweging van hemellichamen en aardse voorwerpen onder 

één noemer, iets wat voor Aristoteles absurd is.99 

Taxonomieën zijn niet alleen verbanden die we in de natuur aantreffen, maar ordenings

schema's die we aan de natuur opleggen: mensurae. In het boek The Disorder of Things van 

John Dupré wordt dit proces grondig onderzocht. Classificaties komen naar zijn inzicht voort 

uit een consensus om op die verschillen te letten die dienstig zijn aan een bepaald doel.100 Dit 

9 6 Een van de meest radicale verwoordingen van de contingentie van biologische categorieën als soorten en 
organen is die van Henri Bergson, die ontkent dat ze meer zijn dan 'gezichten van de beschouwende geest op een 
ondeelbaar proces' (H. Bergson: L'Evolution créatrice (Paris 1966 [Presses Universitaires de France] p29). 
17 'Objecten die in dezelfde verzameling waren ingedeeld worden na de revolutie in andere verzamelingen ingedeeld 

et vice versa. Denk aan de zon, de maan, Mars en de aarde voor en na Copernicus; of aan de vrije val, de slinger en 
de beweging van de planeten voor en na Galilei; of aan de zouten, legeringen en een mengsel van zwavelpoeder en 
ijzervijlsel voor en na Dalton. Aangezien de meeste objecten (...) in de veranderde verzamelingen bij elkaar 
ingedeeld blijven, worden de namen van de verzamelingen gewoonlijk gehandhaafd.' (SSR p200-201). 
98 Feyerabend maakt in artikel uit 1965 (een reactie op kritiek op zijn eerste opstel over incommensurabiliteit) 
een onderscheid tussen a) veranderingen in theorieën die niet tot wijziging leiden van de 'rules according to which 
objects or events are collected into classes' en b) veranderingen 'which change the system of classes itself' (PP J 
p98). 
9 9 Gerard de Vries: De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie Groningen 1995 
[Wolters-Noordhoff] pl39. 
100 John Dupré: The Disorder of Things - Metaphysical Foundations of the Disunity of Science Cambridge 1993 
[Harvard U.P.] p5. 
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wordt door Dupré met voornamelijk biologische voorbeelden geïllustreerd.101 Ook Kuhn heeft 

zich in zijn laatste jaren uitvoerig met taxonomie beziggehouden, maar hieromtrent zijn alleen 

voorlopige aanduidingen gepubliceerd. 

In het opstel 'What are scientific revolutions' uit 1987 stelt Kuhn dat een wijziging van een 

taxonomisch systeem kenmerkend is voor een wetenschappelijke revolutie, met name die 

wijzigingen waarbij wijzigingen optreden in 'the way in which objects and situations are 

distributed among preexisting categories. '102 Een voorbeeld dat Kuhn geeft betreft de wijziging 

bij de overgang in de astronomie van 'Ptolemeus' naar 'Copernicus'. Voor deze overgang 'the 

sun and moon were planets, the earth was not. After it, the earth was a planet, like Mars and 

Jupiter; the sun was a star; and the moon was a new sort of body, a satellite.'103 

In zijn lezing 'The road since "Structure"' duidt Kuhn een taxonomische indeling aan met de 

term 'lexicon'. Een lexicon is 'the module in which members of a scientific community store 

the community's kind terms'104 Centraal in een taxonomische indeling staat volgens Kuhn het 

'no-overlap' principe.105 Twee verschillende soortnamen 'share no reference' (tenzij ze zich 

verhouden als species tot genus). Dit betekent dat bij de verandering in de betekenis van één 

soortnaam, ook de betekenis van andere termen uit het lexicon verschuift. Dit is in het 

dagelijkse werk van een individuele wetenschapper waarschijnlijk nooit aan de orde. Nieuwe 

proposities kunnen door individuele onderzoekers worden geïntroduceerd of verworpen, 

zonder dat daardoor het lexicon, de taxonomische indeling verandert. Dit is typerend voor wat 

Kuhn 'normale wetenschap' heeft genoemd.106 Verandering van lexicon is volgens Kuhn een 

ingrijpender en noodzakelijkerwijs collectief proces. Kuhn schrijft dat veranderingen van 

taxonomie centraal zijn voor wat hij 'scientific revolutions' noemde. 'After such changes, many 

generalisations that involved the names of older categories are no longer fully expressible'.107 

Zo kan de soortnaam 'planeet' uit het stelsel van Ptolemeus niet geïmporteerd worden in het 

stelsel van Copernicus, omdat deze soort zijn leden uit drie verschillende Copernicaanse 

categorieën zou putten.10S 

Ian Hacking citeert in de bundel World Changes uit Kuhns Shearman Memorial Lectures aan 

het University College in London, getiteld 'The presence of past science'. Hackings exemplaar 

van Kuhns lezing had als kopregel: 'draft: not for distribution, quotation or paraphrase'.109 

Kuhn reageert hierop in enkele bladzijden. Hij geeft toe dat zijn aanduidingen omtrent 'language 

change' tot nu toe te vaag en algemeen waren, en dat hij in de toekomst een schematische 

101 Op. cit. pl37 e.v. 
102 What are Scientific Revolutions?', in: L. Kruger, L. J. Daston, and M. Heidelberger (eds)The Probabilistic 
Revolution, Vol. 1 Cambridge 1987 [MIT Press p20. 
103 Op. cit. p8; Wanneer Kuhn over dergelijke wijzigingen schrijft gebruikt hij uitdrukkingen als 'the Sun was a 
planet, later it was a star', en niet 'while the sun was once classified as a planet, it was later classified as a star'. 
104 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p315. 
105 Op. cit. p318, 319, 323, 330, 335, 336. 
106 T. S. Kuhn: The road since 'Structure', in: A. Fine, M. Forbes, L. Wessels (ed.): PSA 1990. Proceedings of 
the 1990 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association vol, 2 East Lansing 1991 [Philosophy of 
Science Association] p4. 
107 'Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p2 
108 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p314. 
109 Ian Hacking: 'Working in a new world', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p307. 
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theorie wil leveren om daarover te praten.110 Zover is het in dit nawoord nog niet: hij beperkt 

zich tot een korte schets. Daarbij gaat hij uit van het begrip 'soortnaam' ('kind term'). Hij geeft 

daarvan drie kenmerken: (1) ze worden geleerd door ze te gebruiken, (2) ze zijn 'projective': ze 

kunnen toegepast worden op nog niet gevonden voorbeelden, en (3) 'In a sense that I will not 

further explicate here, the expectations acquired in learning a kind term (...) supply the 

individuals who have acquired them with the meaning of the term'.111 

Dit alles verheldert m.i. weinig: (1) en (2) zijn weinig opzienbarend, en zonder verdere 

toelichting helpt de formulering van (3) ons nauwelijks om te begrijpen van wat Kuhn 

vervolgens aan deze 'expectations' ophangt. Wanneer de verwachting omtrent de referenten van 

een soortnaam verandert, wijzigt zich, zo zegt Kuhn, ook de betekenis daarvan. 'Wanneer deze 

verwachtingen 'incompatible' worden, zal de een de term af en toe toepassen op een referent 

waarvan de ander categorisch zal ontkennen dat deze van toepassing is.'112 Een manier om 

hieraan te ontsnappen is om te stellen dat beide partijen hetzelfde woord voor iets anders 

gebruiken. Voor deze 'polysemie' bestaat volgens Kuhn een standaardoplossing: men 

introduceert twee aparte termen om de meerduidige term te vervangen. Men zou de term 'water' 

kunnen vervangen door waterl en water2. Kuhn stelt dat zo'n oplossing een probleem ontmoet 

wanneer men in het gebied komt waar beide elkaar overlappen. Als we een item in dat gebied 

'waterl' noemen wekken we andere verwachtingen dan wanneer we het 'water2' noemen. 

Beide 'sets of expectations' blijven daarmee 'incompatible'.113 Omdat men beide termen niet 

tegelijk kan gebruiken, zal er uiteindelijk binnen één bepaalde gemeenschap één van beide 

overblijven of zullen er twee 'communities' ontstaan in plaats van één.114 

Op deze wijze opgevat is incommensurabiliteit een locaal verschijnsel 'restricted to narrow 

subsets of terms within alternative theories'.115 De kritiek van Shapere en anderen dat 'incom

mensurable theories cannot constitute rivals'116 wordt erdoor gepareerd: er kan voldoende 

'common ground' tussen twee theorieën bestaan om ze als 'concurrenten' te zien. 

Kuhns recente publicaties houden m.i. geen radicale wijziging in ten opzichte van zijn vroegere 

typeringen van incommensurabiliteit. En ook al gebruikt Kuhn een term als 'paradigma' niet 

meer, de term 'lexicon' blijkt dezelfde functie als 'maatgevend kader' te vervullen. Zo zegt 

Kuhn over het 'benaderen van de waarheid' (nu in termen van 'lexica'): 'Each lexicon makes 

possible a corresponding form of life within which the truth or falsity of propositions may be 

both claimed and rationally justified' . l n 'Some ways are better suited to some purposes, some 

to others. But none is to be accepted as true or rejected as false; none gives privileged access to 

a real, as against an invented, world. The ways of being-in-the-world which a lexicon provides 

110 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p316. 
111 Op. cit. p316. 
H2Op. cit. p317-318. 
113 Op. cit. p317-318. 
1 ' 4 De illustratie met ' water' levert hier slechts een quasi-voorbeeld, want de eigenschappen van water spelen hier 
geen enkele rol. 
115 Howard Sankey: Rationality, Relativism and Incommensurability, Aldershott 1997 [Ashgate] 
116 Dudley Shapere: Reason and the Search for Knowledge Dordrecht 1984 [Reidel] p45, p73. 
117 ' Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p330-331. 
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are not candidates for true/false.'118 Kuhn vergelijkt zijn notie 'lexicon' zelfs met het 'a priori' 

bij Kant119, maar op andere plaatsen wordt het begrip gebruikt als een 'a mental module that 

permits us to learn to recognize not only kinds of physical object (e.g., elements, fields, and 

forces), but also kinds of furniture, of government, of personality, and so on.'120 

De algemene typering die Kuhn nu geeft van veranderingsprocessen in de wetenschap is 

ondertussen wel gewijzigd. Eenvoudig gezegd is het revolutiemodel vervangen door een 

evolutiemodel, en deze evolutie leidt niet meer tot het eenvoudigweg 'vervangen' van het ene 

paradigma door het andere, maar tot steeds verdergaande (lexicale) specialisatie, die te 

vergelijken is met de 'speciation' (het ontstaan der soorten) in de biologie.121 

Kuhns weergave van incommensurabiliteit als een verschijnsel dat te maken heeft met 

verschillen in de taxonomieën van verschillende theorieën betekent uiteraard niet dat er geen 

andere typen maatstaven in het geding kunnen zijn bij incommensurabiliteit. 

§ 3.8. Incommuniceerbaarheid 
In Nederland reageerde René van Hezewijk op een artikel van Stephanie de Voogd over 

(ondermeer) incommensurabiliteit met: 'de uiterste consequentie van (deze) these is, dat 

communicatie tussen mensen geen zin heeft, omdat ieder zijn eigen ideeën heeft, die verder 

onvergelijkbaar en onmededeelbaar zijn.' De Voogd merkt hierbij terecht op dat dit niet alleen 

geen 'uiterste consequentie' is van de incommensurabiliteitsthese, maar er überhaupt niet uit 

volgt.'122 Kennelijk wordt de incommensurabiliteitsthese hier weer met een holistische 

betekenisleer verward. 

Kuhn stelt weliswaar dat 'the proponents of competing paradigms must fail to make complete 

contact with each others viewpoints123, maar dat betekent niet dat 'men who hold different 

theories [cannot] communicate'.124 Uitspraken van de voorstanders van de ene theorie kunnen 

'onbegrijpelijk' zijn voor aanhangers van de andere theorie125, maar zo'n 'onbegrip' is uiteraard 

iets anders dan geen enkele communicatiemogelijkheid hebben, niets te bespreken hebben of 

nooit tot overeenstemming kunnen komen. 

Overigens zou ook de tegenovergestelde visie, dat het heel eenvoudig is met voorstanders van 

de meest uiteenlopende theorieën te communiceren, en vervolgens de beste theorie uit te kiezen, 

naïef zijn. Het 'denkgereedschap' dat wetenschappers tot hun beschikking hebben, is historisch 

gegroeid, en men kan het niet op en willekeurig moment 'inruilen'. Men kan niet beoordelen 

118 T. S. Kuhn: 'The road since "Structure",' in: A. Fine, M. Forbes, L. Wessels (ed.): PSA 1990. Proceedings 
of the 1990 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association vol, 2 East Lansing 1991 [Philosophy of 
Science Association] pl2 
119 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p331. 
120 Op. cit. p315. 
121 Op. ci/.p319, 337. 
122 R. van Hezewijk: 'Vraaggesprek met een rationalist' Hollands Maandblad3l'1, 1977; geciteerd in: Stephanie 
de Voogd: Een transparante wereld Amsterdam 1979 [Meulenhoff] p61. 
123 SSR pl48. 
1 2 4£Xp332 e.V.. 
125 Larry Laudan omschrijft incommensurabiliteit als volgt: 'two bodies of discourse -whether theories, 
worldviews, paradigms or what have you- are incommensurable if the assertions made in one body of discourse 
are unintelligible to those utilizing the other'. (Larry Laudan: Science and relativism Chicago 1990 [University of 
Chicago Press] pl21). 
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wat men niet begrijpt: doordringen tot de details van het werk van Paracelsus of Giordano 

Bruno is wellicht pas mogelijk als men in staat is hedendaagse kennis 'buiten werking te 

stellen'. Bernstein wijst erop dat dit 'requires the cultivation of hermeneutical sensitivity and 

imagination'.126 

§3.9. Onbeslisbaarheid 

In het eerste opstel waarin hij de term incommensurabiliteit gebruikt (1962) stelt Feyerabend dat 

onderzoekers voor de meest succesvolle theorie kiezen, en dat zij de incommensurabiliteit 

daarvan met een andere theorie vrij eenvoudig kunnen 'oplossen'. 'All that is needed is the 

adoption of the terminology and the 'grammar' of the most detailed and most successful theory 

throughout the domain of its application. This automatically takes care of whatever incommen

surabilities may arise'.127 

Deze visie roept allerlei vragen op. Mensen die reeds een keuze gemaakt hebben, zouden de 

incommensurabiliteit van hun theorie met oudere theorieën dus eenvoudigweg kunnen negeren: 

waarom zouden ze zich nog in een verouderd kader verdiepen? Maar voor mensen die nog geen 

keuze gemaakt hebben, of die op een andere wijze betrokken zijn in 'grensverkeer' tussen twee 

theorieën ligt dit anders. Hoe kan men bijvoorbeeld 'automatically' de meest succesvolle 

benadering volgen, als de norm om zoiets als 'succes' aan af te meten in beide theorieën 

verschilt? Ook het 'gedetailleerd' of 'eenvoudig' zijn van theorieën veronderstelt dat men iets 

heeft om de waarde van die details of eenvoud aan af te meten. 

Zoals we gezien hebben geeft Kuhn in The Structure of Scientific Revolutions een ander beeld 

van de 'keuzen' tussen twee incommensurabele paradigma's. 'Succes' wordt in dit boek niet 

als een extern criterium beschouwd: elk paradigma heeft eigen maatstaven voor succes.128 Kuhn 

schrijft in een veel geciteerde zin dat de keuze tussen twee incommensurabele paradigma's 

'nooit alleen door logica en experimenten ondubbelzinnig kan worden opgelost'.129 'Als 

paradigma's veranderen heeft dat (...) gewoonlijk ten gevolge dat er flinke verschuivingen op

treden in de criteria die de toelaatbaarheid bepalen van zowel de problemen als de voorgestelde 

oplossingen.'130 'Elke groep gebruikt zijn eigen paradigma om dat paradigma te verdedigen'.131 

Wie spreekt over paradigma-wijzigingen heeft het over 'techniques of persuasion', oftewel over 

'argumenten en tegenargumenten in een situatie waarin niets meer bewezen kan worden', omdat 

de criteria voor wat als een 'bewijs' geldt per paradigma verschillen.132 

Kuhn heeft op dergelijke uitspraken veel kritiek gekregen. Zo schrijft Derksen: 'Wanneer 

126 Richard Bernstein: The New Constellation - The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity 
Cambridge 1991 [Polity Press] p65. 
127 pp j p 7 8 . Feye raben(j is i n d e z e tijd nog van mening dat het op deze wijze in de toekomst ook mogelijk zal 
zijn om een bepaalde 'verouderde' (dagelijkse) wijze van spreken over bijv. 'de temperatuur van melk' te 
vervangen door een wetenschappelijke beschrijving (PP 1 p83-84). In later werk heeft Feyerabend niet alleen dit 
'scientific realism' losgelaten, maar is hij juist gaan pleiten voor opzettelijke formuleringen van vragen en 
antwoorden vanuit andere theorieën dan die men zo 'succesvol' acht. 
1 2 8 5 5 R p l 0 9 . 
129 SSR p94. 
130 SSR p l09 . 
131 SSR p94. 
132 SSR p l98 e.v. 
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paradigma's incommensurabel zijn, wanneer ze verschillende wereldbeelden aanbieden en 

verschillende waarden hebben, wat blijft er dan nog over voor een rationele discussie? De 

wetenschappers begrijpen elkaar niet, en indien ze dit al doen, dan kunnen de redenen van de 

ene partij van generlei waarde zijn voor de andere partij'.133 Bekend is Lakatos' klacht dat Kuhn 

van theorie-keuze 'a matter of mob psychology' zou maken.134 Kuhn zag dergelijke radicale 

verwoordingen als een vertekening van zijn ideeën. Er is weliswaar geen sprake van 'eenduidig 

uitvoerbare methodologische aanwijzingen'135, maar dat nog niet zeggen dat logica en experi

menten geen hoofdrol zouden vervullen, of dat argumenten van geen enkel belang zijn.136 

Kuhn stelt dat hij aanvaardt dat een goede theorie kan worden onderscheiden op basis van 

criteria als accuratesse, brede geldigheid, eenvoud, vruchtbaarheid m.b.t. toekomstig onder

zoek, interne consistentie en consistentie met andere aanvaarde theorieën.137 Maar de precieze 

invulling en onderlinge afweging van deze criteria verschillen volgens hem per tijd, per gebied 

van toepassing en per individu.138 Een theorie kan bijvoorbeeld meer accuraat maar minder 

consistent zijn dan een andere. Hieruit volgt volgens Kuhn dat er 'geen neutraal algoritme [is] 

voor theorie-keuze, geen systematische beslissingsprocedure die, wanneer zij maar goed wordt 

toegepast, voor ieder individu in de groep tot dezelfde beslissing moet leiden'.139 De ont

wikkeling van nieuwe theorieën gaat volgens Kuhn altijd gepaard met meningsverschillen, en 

zou 'juist geremd worden door de algemene, bindende algoritmen die filosofen gezocht 

hebben'.140 Ten slotte berust elke keuze tussen theorieën op een mengsel van gedeelde en 

individuele criteria.141 Individuele verschillen kregen tot nu toe geen enkele rol toebedeeld in de 

wetenschapsfilosofie, en daarom meent Kuhn dat zijn nadruk hierop ten onrechte werd 

uitgelegd als een volledig voorbijzien aan de meer objectieve criteria.142 Er zijn dus goede 

redenen om een keuze op te baseren en deze redenen kunnen beslissend zijn voor een groep 

wetenschappers.143 Het belangrijkste wapenfeit dat voorstanders van een nieuw paradigma 

133 A. A. Derksen: 'Thomas S. Kuhn (1922-1996) - Een moderne komedie van vergissingen?' ANTW 89-3 1997, 
212. 
1 3 4 1 . Lakatos: 'Falsification and the methodology of scientific research programmes', in: Imre Lakatos & Alan 
Musgrave: Criticism and the Growth ofKnowledgeCambridge 1970 [Cambridge U.P.] pl78 
135 Hoyningen-Huene: Op. cil. pl51. 
1 3 6 SSR p l51. 
137 ETp320 e.v. 
138 £Tp320 e. v; zie voor een uiteenzetting over het punt dat theorieën nooit tegelijkertijd aan alle op zichzelf 
redelijke criteria kunnen voldoen: W. J. van der Steen: Facts, Values and Methodology - a New Approach to 
Ethics Amsterdam, Atlanta 1995 [Rodolpi] pl5 e.v. 
1 3 9 SSR p200. 
140 £7^332. Dit betekent niet, zoals een lexicon ons meldt, dat volgens Kuhn 'different scientific theories are 
incommensurable in the sense that, on the usual criteria for comparing and ranking theories, neither of the two 
comes out better than the other', het betekent slechts dat mogelijkerwijs verschillende criteria tot verschillende 
'rankings' zouden kunnen leiden. (Thomas Mautner: A Dictionary of Philosophy Oxford 1996 [Blackwell 
Reference] p206). 
141 Het zal duidelijk zijn dat de verschillende waarden voor theorie-keuze die Kuhn aangeeft nog altijd zeer dicht 
bij elkaar staan, en dienstbaar kunnen zijn aan eenzelfde soort kennisideaal (de 'verstehende' wetenschap zal niet 
zonder meer uit de voeten kunnen met de door Kuhn naar voren gebrachte criteria.) 
142 SSR pl98-99. 
143 De formuleringen van Feyerabend zijn wat strekking betreft op dit punt nagenoeg identiek aan die van Kuhn, 
al geeft hij terloops een andere indeling van de criteria die bij dergelijke afwegingen een rol spelen. Feyerabend 
onderscheid formele criteria (die betrekking hebben op de mathematische vorm, de coherentie of de eenvoud van de 
theorie en het aantal voorspelde waarnemingen), en niet-formele criteria Deze laatste betreffen meestal de eis dat 
een nieuwe theorie in een bepaalde reeds aanvaarde basistheorie past of dat zij overeenstemt met bepaalde 
metafysische aannames (voorstellingen betreffende causaliteit en dergelijke). (Paul Feyerabend: Science in a Free 
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kunnen opvoeren is dat 'they can solve the problems that have led the old one to a crisis.'144 

Opvallend is echter dat bij al deze door Kuhn genoemde criteria verder één of andere vorm van 

cognitief contact met ervaarbare werkelijkheid niet genoemd wordt. 

Richard Rorty formuleert in Philosophy and the Mirror of Nature een onderscheid tussen 

'normale' en 'abnormale' vertogen, dat geïnspireerd is door Kuhns onderscheiding tussen 

'normal science' en 'abnormal science'. Het onderscheidende punt tussen 'normal discourse' 

en 'abnormal discourse' is bij hem gelegen in de mogelijkheid om tot een bepaalde soort 

overeenstemming (commensuration) te komen. Rorty: 'By 'commensurable' I mean able to be 

brought under a set of rules which will tell us how rational agreement can be reached on what 

would settle the issue on every point where statements seem to conflict. These rules tell us how 

to construct an ideal situation, in which all residual disagreements will be seen to be 

'noncognitive' or merely verbal, or else merely temporary—capable of being resolved by doing 

something further'.145 

Rorty stelt in een toelichting dat met zijn gebruik van de termen commensurabel en incommen-

surabel andere accenten worden gelegd dan dit in de discussies over het werk van Kuhn vaak 

gebeurt. 'Note that this sense of 'commensurable' is not the same as 'assigning the same 

meaning to terms.' This sense—which is the one often used in discussing Kuhn—does not 

seem to me a useful one, given the fragility of the notion of 'sameness of meaning.' To say that 

parties to a controversy 'use terms in different ways' seems to me an unenlightening way of 

describing the fact that they cannot find a way of agreeing on what would settle the issue'146 

'More generally, normal discourse is that which is conducted within an agreed-upon set of con

ventions about what counts as a relevant contribution, what counts as answering a question, 

what counts as having a good argument for that answer or a good criticism of it. Abnormal dis

course is what happens when someone joins in the discourse who is ignorant of these conven

tions or who sets them aside.'147 'We can get epistemological commensuration only where we 

already have agreed-upon practices of inquiry (or, more generally, of discourse)—as easily in 

'academic' art, 'scholastic' philosophy, or 'parliamentary' politics as in 'normal' science.'148 

Society p68) Feyerabend stelt evenals Kuhn dat 'the criteria often give conflicting results so that a choice 
becomes necessary.' (PP 1 pl6). The interesting thing about these 'other methods' is that most of them, though 
reasonable in the sense that they agree with the wishes of a sizeable number of researchers are arbitrary, or 
'subjective', in the sense that it is very difficult to find wish-independent arguments for their acceptability. Also, 
these 'other methods' most of the time give conflicting results: a theory may be preferable because it makes 
numerous predictions, but the predictions may be based on rather daring approximations. On the other hand a 
theory may seem attractive because of its coherence but this 'inner harmony' may make it impossible to apply it 
to results in widely differing domains. Transition to criteria not involving content thus turns theory choice from a 
'rational' and 'objective' routine into a complex decision involving conflicting preferences and propaganda will 
play a major role in it, as it does in all cases involving arbitrary elements.' (Science in a Free Society p68-69). 
John Preston geeft in zijn recente studie over Feyerabend een overzicht van de wijzen waarop volgens Feyerabend 
incommensurabele theorieën toch zouden kunnen worden 'vergeleken' (Preston: Op. cit. pi 17) 
144 SSR pl52. 
145 Richard Rorty: Philosophy and the Minor ofNature Oxford 1980 [Basil Blackwell] p316 
146 Op. cit. p316. 
147 Op. cit. p320-321 ; Rorty vervolgt: 'Episteme' is the product of normal discourse — the sort of statement 
which can be agreed to be true by all participants whom the other participants count as 'rational.' The product of 
abnormal discourse can be any thing from nonsense to intellectual revolution, and there is no discipline which 
describes it, any more than there is a discipline devoted to the study of the unpredictable, or of 'creativity ' 
(p321). 
148 Op. cit. p321. 
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Mi. heeft Rorty, door afstand te doen van de 'fragiele' notie 'betekenisverschil' en deze te 

vervangen door het 'pragmatische' punt van een te bereiken overeenstemming 'on what would 

settle the issue' een wending aan de oorspronkelijke theorie van Kuhn die nieuwe perspectieven 

opent, maar ook enkele perspectieven afsluit. Van belang is dat gedeelde schoolvoorbeelden, 

regels etc. zoals die een wetenschap samenhouden, ook buiten de wetenschap voorkomen. 

Commensurabiliteit treedt op wanneer twee partijen dezelfde regels erkennen, en daarmee een 

grond hebben om optredende meningsverschillen te elimineren. Incommensurabiliteit treedt op 

wanneer er geen relevante gemeenschappelijke regels worden erkend. De praktische nadruk van 

Rorty op 'what would settle the issue'149 lijkt mij een belangrijke correctie op de steeds 

verdergaande versmalling van het incommensurabiliteitsvraagstuk tot een abstract vraagstuk 

over 'what it is for words to have meanings'.150 Een mogelijk nadeel van Rorty's benadering 

lijkt me dat het reeds bij Kuhn discutabel-scherpe onderscheid tussen 'normal science' en 

'abnormal science'151 een nog groter bereik wordt gegeven door het in allerlei gebieden of 

sferen in de cultuur toe te passen.152 Als we de term incommensurabiliteit zoals Rorty dit doet 

toepassen op elke situatie die niet volledig door gemeenschappelijke regels wordt 

gedetermineerd, dan zou er in bijna alle gevallen waarin een 'echte keuze' wordt gemaakt 

sprake zijn van incommensurabiliteit. Waarbij ik een 'echte keuze' dan zie als een proces waarin 

er dingen worden afgewogen die men van waarde acht, die men nooit allemaal tegelijk kan 

vervullen terwijl het ook niet geheel vanzelfsprekend is 'op wat voor gronden' men zal kiezen 

of wat 'het zwaarst moet wegen'. 

Ondertussen is hier een probleem aangeraakt dat direct verband houdt met het van de term 

incommensurabiliteit, namelijk de vraag of de term een zeldzame situatie aanduidt of dat zij juist 

kan worden toegepast op de meest uiteenlopende situaties waarin meerdere maatstaven in het 

geding zijn. Dit is, anders gesteld, de kwestie van de 'schaal' waarop incommensurabiliteit 

voorkomt. 

Feyerabend is aanvankelijk van mening dat incommensurabiliteit althans in de wetenschap veel 

voorkomt153, maar later ontkent hij dit.154 In de postmoderne filosofie lijkt de incommensu

rabiliteit dikwijls als iets alomtegenwoordigs beschouwd te worden. Wetenschappers uit 

verschillende richtingen lijken in maatschappelijke kwesties (zodra er iets 'op het spel staat') 

149 Op. cü. f316. 
150 Thomas Kuhn: 'Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p2. 
151 Feyerabend liet zien dat 'redelijkheid' in de wetenschap nooit uitsluitend op een van beide attitudes is 
gebaseerd. Tussen de perioden waarin de regels van een praxis geconsolideerd worden en waarin deze (subtiel of 
radicaal) gewijzigd worden ligt volgens hem slechts een gradueel onderscheid. (Zie §1.3.2). 
152 Als we 'normal discourse' omschrijven als een situatie waarin keuzen tussen beoordelingen volgens 
verschillende waarden zich niet meer voordoen, dan zouden we moeten stellen, dat 'normal discourse' een 
zeldzaamheid is, en zouden we misschien ook wel met enige argwaan dienen te kijken naar pogingen om het 
teweeg te brengen. Normal discourse zal alleen voorkomen bij een zeer simpele 'praxis', die letterlijk 
ééndimensionaal (naar één maat gemeten) beoordeeld kan worden. Ook 'academie' art, 'scholastic' philosophy, 
'parliamentary' politics en 'normal' science vertonen mi. dat kenmerk vaak niet. 
1 5 3 PP7p77;z ie§1 .4 . 
154 'Incommensurability as understood by me is a rare event. It occurs only when the conditions of 
meaningfulness for the descriptive terms of one language (theory, point of view) do not permit the use of the 
descriptive terms of another language (theory, point of view); mere difference of meanings does not yet lead to 
incommensurability in my sense.' (Farewell to Reason p272). Zie ook: PP 1&2 pXI. 
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niet meer terug kunnen vallen op 'spelregels' waarover nog overeenstemming bestaat.155 

Het is mij er niet om te doen de term incommensurabiliteit naar voren te schuiven als een 

aanduiding van elke situatie waarin zaken naar uiteenlopende maatstaven beoordeeld worden. 

Laat het een voordeel zijn dat 'incommensurabiliteit' een hele mond vol is, want een term die 

'overal' op toegepast kan worden, verhelderd meestal niets meer. Zowel bij Rorty, Kuhn als 

Feyerabend vindt men de suggestie dat het bij incommensurabiliteit om 'ernstige' gevallen gaat. 

Zou er met enige demarcatiecriteria aangegeven kunnen worden wanneer er sprake is van die 

'ernst' en wanneer niet? Het lijkt me dat het begrip met name zinnig gebruikt kan worden in 

probleemsituaties, maar dat men niet vanaf de zijlijn kan aangeven wanneer die situaties 

optreden. Het hangt niet alleen af van de waarde van de betreffende maatstaven voor de 

verschillende partijen; de (gelijkblijvende) context speelt een grote rol. Wie zijn wij om zonder 

de betreffende situatie te kennen voor te schrijven wanneer iemand voor een probleem staat als 

er twee zaken niet meetbaar zijn met een bepaalde gemeenschappelijke maatstaf? 

Als we de oorspronkelijke theorie van Kuhn, waarin incommensurabiliteit in verband staat met 

'revoluties' doortrekken naar de maatschappij, zien we dat incommensurabiliteit ook 

maatschappelijk in samenhang met revoluties kan optreden. Daarbij denk ik niet aan het type 

revolutie waarbij generaal Alcazar generaal Tapioca156 verdrijft, maar aan omwentelingen als de 

industriële revolutie (waarin productie andere maatstaven met zich meebrengt dan die van de 

agrarische samenleving), de opkomst van de massaconsumptie en de veranderingen in 

maatstaven in- en na de jaren zestig.157 Mensen die opgroeien in het tijdperk van indivi

dualisering en ontkerstening, kunnen de daarin opkomende waarden en maatstaven dikwijls niet 

ijken aan de maatstaven van hun (groot)ouders.158 Men wint (bijv. economische zelfstandig

heid) en men verliest (bijv. vereenzaming), en winst en verlies worden niet op dezelfde 

rekening verrekend. Dat sommige wijzigingen van levensvorm zo ingrijpend kunnen zijn dat de 

mensen die er in of mee werken daarna 'niet meer dezelfde zijn' is door Kuhn op zijn wijze 

aangegeven door te wijzen op het 'bekering'-achtige karakter van paradigmawisselingen. 

155 In een oude versie van zijn boek De ontwikkeling van de wetenschap brengt Gerard de Vries dergelijke 
communicatieproblemen in verband met incommensurabiliteit: ' In de debatten over kernenergie en recombinant-
DNA-onderzoek, zou dan, uitvergroot, de kern van de wetenschap naar voren komen. De rationele, 
wetenschappelijke methode die filosofen eeuwenlang gekoesterd hebben, blijkt dan in situaties waar het erop 
aankomt, een soort vijfde rad aan de wagen te zijn. In controverses wordt, met andere woorden, voor iedereen 
zichtbaar, wat op basis van andersoortige argumenten eerder door Kuhn en Feyerabend was betoogd: er bestaat 
geen ' wetenschappelijke methode' die de consensusvorming binnen de wetenschap in rationele banen kan leiden. 
De belangrijkste keuzen in de wetenschap komen niet tot stand op basis van rationele argumenten. Tussen 
beoefenaren van wetenschap die niet hetzelfde gezichtspunt delen, heersen fundamentele communicatieproblemen. 
De wetenschappelijke stellingen die men betrekt, zijn incommensurabel.' (G. de Vries: De ontwikkeling van 
wetenschap Groningen 1985 [Wolters-Noordhoff] pl36-137); deze passage is niet meer opgenomen in de nieuwe 
editie van dit boek.) 
156 Hergé: Kuifje en het gebroken oor. 
157 Mi . zijn deze drie trends nu samengeklonterd tot de wat we 'bevrijding tot consumenten' zouden kunnen 
noemen. 
158 Zie over de incommensurabiliteit van 'geluk' en de economische 'kosten-baten-analyse' : Cass Sunstein: 
'Incommensurability and kinds of valuation - some applications in law', in: Ruth Chang (ed.) 
Incommensurability, Incomparability and Practical Reason p234 e.v. 
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Hoofdstuk 4 

ONHERLEIDBAARHEID EN COMPLEMENTARITEIT 

§ 4.1 Onherleidbaarheid 

In deze § onderzoek ik de relatie tussen 'reduceren' (Lat. 'herleiden', 'afleiden', 'terugvoeren') 

en incommensurabiliteit. Verschillende auteurs noemen incommensurabele vertogen 'onherleid

baar' of 'niet tot elkaar te reduceren'.1 In dit boek heb ik tot nu toe een wijze van aanduiden 

gevolgd waarbij de term incommensurabel wordt gebruikt voor de relatie tussen te beoordelen 

of te meten zaken, en de term onherleidbaar voor de relatie tussen de betreffende maatstaven. 

Als het om kwantitatieve metingen gaat kan men twee zaken die met verschillende maatstaven 

gemeten worden incommensurabel noemen als die maatstaven niet tot elkaar kunnen worden 

omgerekend. De filosofische debatten over incommensurabiliteit betreffen echter problemen 

rond 'reductie' in andere situaties. 

In de filosofische discussies omtrent incommensurabiliteit komt 'reductie' in twee contexten 

voor. Feyerabend schrijft met name over de relatie tussen een theorie en zijn historische 

voorganger (bijv. tussen de fysica van Newton en de relativiteitstheorie). Hij bestrijdt evenals 

Kuhn de opvatting dat wetenschap een proces is van kennisvermeerdering, waarbij theorieën na 

verloop van tijd vervangen worden door betere theorieën, die hetzelfde verklaren als de oudere, 

maar die bovendien een nieuw domein ontsluiten. Als dit wel het geval was, zou de oudere 

theorie gereduceerd kunnen worden tot de nieuwere, en kunnen worden geïnterpreteerd als een 

grensgeval daarvan. Indien beide theorieën echter incommensurabel zijn gaat dit niet meer op en 

ontsluit de nieuwe theorie niet zozeer een ruimer, maar een ander gebied dan zijn voorganger.2 

In deze context wordt de term 'reductie' dus gebruikt voor iets dat wellicht beter kan worden 

aangeduid als: integreren in, opnemen in, inbedden in. Incommensurabiliteit betekent dat zo'n 

inbedding niet mogelijk is. 

De term 'reductie' wordt in de wetenschapsfilosofische literatuur vrijwel altijd op een andere 

wijze gebruikt. Het betreft dan niet een relatie tussen hedendaagse en oudere theorieën, maar de 

relatie tussen coëxisterende theorieën die te maken hebben met verschillende niveaus van 

organisatie. Paul Oppenheim en Hilary Putnam onderscheiden in een artikel uit 1958 verschil

lende niveaus van te bestuderen verschijnselen: elementaire deeltjes, atomen, moleculen, leven

de cellen, meercellige wezens en sociale groepen. Zij schrijven dat elk niveau door een deel der 

wetenschap wordt bestudeerd met de bedoeling wetten op te stellen voor het gedrag van de 

objecten op dat niveau. Reductie bestaat nu uit het afleiden van de wetten van het hogere (com

plexere) niveau uit de wetten van het gedrag het niveau daaronder. Deze reductie vereist 'bridge 

principles' die de objecten op het meer complexe niveau gelijkschakelen aan objecten op het 

minder complexe niveau.3 Ook in de discussie hieromtrent is incommensurabiliteit een 

1 Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature Oxford 1980 [Basil Blackwell] p388; PP lp90. 
2 AM / p l 7 7 e.v. 
3 P. Oppenheim & H. Putnam: The unity of science as a working hypothesis' Minnesota Studies in the 
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argument tegen de mogelijkheid van reducties. 

In het artikel van Oppenheim en Putnam (en in vele andere publicaties) wordt 'reductie' niet 

gezien als een onderzoeksstrategie die zo nu en dan benut wordt, maar als een algemene 

houding in de wetenschap. Dit noemt men vaak 'reductionisme'. Als het inderdaad mogelijk is 

de eigenschappen van complexe verschijnselen af te leiden uit de eenvoudige, zoals door 

Oppenheim en Putnam wordt geschetst, zou dit kunnen impliceren dat er uiteindelijk slechts één 

wetenschap zou komen, die door 'bridge-principles' alles kan beschrijven en verklaren wat zich 

op complexere niveaus afspeelt en die daarmee tot 'maat van alle dingen' zou worden. De te 

beschrijven en te verklaren gebieden hebben dan verder niets eigens: de psyche is niets anders 

dan wat aan de orde komt in de hersenfysiologie, het leven (de biologie) is niets anders dan een 

chemisch vraagstuk etc. Tot de bekendste gebieden waarin aanhangers van dit 'nothing but-

ism' van zich doen spreken behoren het lichaam-geestprobleem (materialisme, bewustzijn als 

'niets anders dan' hersenactiviteit)4 en het mechanisme-vitalisme debat in de biologie (leven als 

'niets anders dan' chemie).5 

Met de 'reducerende' strategie manifesteert de wetenschap zich ook naar buiten toe. Sinds de 

negentiende eeuw hield deze benadering een belofte in dat de mens eindelijk een gebied kon 

gaan ontsluiten dat macht zou geven over factoren die zijn lot bepaalden. In het werk van 

Haeckel en anderen hoort hier zelfs een soort 'heilsleer' bij met een nieuwe visie op de afkomst 

en de toekomst van de mens: resp. de natuurlijke evolutie en de bevrijding der materiële noden. 

Ook al heeft de 'vooruitgangsidee' het in de twintigste eeuw bij tijd en wijle moeilijk gehad, 

populair-wetenschappelijke boeken en tijdschriften zijn nog overal doorspekt van 

reductionistische taal. Men leest over de 'mechanismen' die aan de verschijnselen 'ten 

grondslag liggen' of er de 'basis' van vormen. Zo worden bijvoorbeeld de karakteristieken van 

levende personen 'herleid' tot 'zelfzuchtige genen', sociale 'structuren', 'hersenchemie' of 'his

torische wetmatigheden'. (Dat er een veelheid aan dergelijke benaderingen bestaat, en dat er dus 

vele verschillende 'grondslagen' tegelijkertijd zouden moeten zijn, zou al te denken moeten 

geven.) 

Reductionisme is een 'kennisideaal': een beeld van hoe de wetenschap er uit zou kunnen zien en 

een richtinggevende voorstelling van hoe zij eruit zou moeten zien. In concreto is het ideaal 

allerminst gerealiseerd. Met name veel theorieën over het mentale zijn 'a speculation about the 

future of knowledge and not a report of the current state of things'.6 

Het gebrek aan feitelijke ondersteuning wordt dikwijls als kritiekpunt naar voren gebracht.7 Om 

Philosophy of Science vol. 2 Minneapolis 1958 [University of Minnesota Press]. 
4 Zie §4.3. 
5 Feyerabend verklaart het reduceren van psychische activiteit tot hersenprocessen in principe voor onmogelijk 
vanwege de incommensurabiliteit van beide typen verschijnselen, maar hij beschouwt dit (althans in zijn meest 
bekende opstellen over dit probleem) niet als een argument tegen, maar juist vóór het materialisme. Feyerabends 
opvattingen over dit alles zijn invloedrijk, omdat ze zijn overgenomen door de bekende hersenonderzoeker Paul 
Churchland. In latere publicaties wijst Feyerabend op ongewenste aspecten van het materialisme. Zie § 4.3. 
5 John Dupré: The Disorder of Things - Metaphysical Foundations of the Disunity of Science Cambridge 1993 
[HarvardUP.jp 149. 
7 Tot de betreffende 'feiten' waarmee rekening gehouden zou moeten worden behoren niet alleen resultaten van 
empirisch onderzoek, maar ook resultaten van wetenschapssociologisch en vergelijkend onderzoek naar diverse 
disciplines. In zijn recente werk besteedt F. hieraan veel aandacht. Hij stelt dat wetenschap niet gezien moet 

http://HarvardUP.jp
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deze kritiek te pareren is een afgezwakte formulering van het reductionisme populair, de 

zogenaamde 'superveniëntie-these'. Als we bijvoorbeeld denken aan de reductie van mentale 

activiteit tot hersenprocessen, dan wordt met de uitdrukking 'mental activities supervene on the 

properties of the organisms that have them' bedoeld dat situaties waarin precies dezelfde 

hersenprocessen optreden, dezelfde mentale processen opleveren.8 Donald Davidson, die het 

begrip aan G.E. Moore ontleende, omschrijft de 'superveniëntie-these' aldus: 'it is impossible 

for two events (objects, states) to agree in all their physical characteristics (or in Moore's case, 

their descriptive characteristics) and to differ in their psychological characteristics.'9 Volgens de 

superveniëntie-these is dus, gegeven de staat van de hersenprocessen, ook de staat van de 

mentale processen gegeven, maar niet andersom. Het is niet gezegd dat bij een bepaalde 

gedachte noodzakelijkerwijs ook een bepaald hersenproces optreedt: uiteenlopende processen in 

de hersenen kunnen tot dezelfde gedachte leiden. De superveniëntie-these pretendeert dus niet 

dat het in elk afzonderlijk geval mogelijk moet zijn om te beschrijven hoe het eenvoudige het 

complexe bepaalt. Dit ontslaat voorstanders van reductionisme van de verplichting om het 

bestaan van 'systematic links' tussen beide domeinen aan te tonen.10 Weerlegging van de 

superveniëntie-these is door de afzwakking minder eenvoudig, toetsing echter ook.11 

Het reductionisme is bekritiseerd door filosofen van uiteenlopende achtergrond, van fenomeno-

logen tot analytische filosofen (Wittgenstein, Ryle, Winch). Er zijn in de kritiek op het reduc

tionisme in het algemeen twee wegen bewandeld: een meer principiële en een meer empirische. 

worden als 'a single thing that speaks with a single voice.' (.. .) There are a great number of different approaches 
with conflicting results scattered all over the place' {Bey. R. p514). 'Science as a whole (. . .) is a patchwork of 
partly incompatible, partly incomplete laws, models, theories, heuristic guesses and experiments' (AM IIp266). 
'Science has large lacunae, its alleged unity and comprehensiveness is not a fact but a (metaphysical) assump
tion.' ('Realism and the historicity of knowledge' Journal of Philosophy 1989 p402). 'Science does not contain 
one epistemology, it contains many'. ('Art as a product of nature as a work of art', in: Kostas Gavroglu, John 
Stachel & Marx Wartofsky (eds): Science, Mind and Art Dordrecht 1995 [Kluwer Academic Publishers] p8). 
Laten we deze opmerkingen van F. samenvatten door te stellen dat verschillende disciplines ieder voor zich de 
werkelijkheid anders conceptualiseren. Het is niet duidelijk waarom we zouden moeten geloven dat voortschrijdend 
onderzoek deze diversiteit zou kunnen elimineren; de ontwikkeling van de wetenschap laat juist een steeds verder 
gaande specialisatie zien. In het boek The Disorder of Things van John Dupré wordt deze these nader uitgewerkt: 
het ideaal van een eenheid van wetenschap is onverenigbaar met de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek 
zelf. Dupré ontkent dat de wetenschap ooit een "unified project' zou kunnen zijn, niet alleen vanwege praktische 
beperkingen, maar ook vanwege de aard van hetgeen men onderzoekt en de wijze waarop men dit onderzoekt. 
8 Robert Audi (ed.): The Cambridge Dictionary of Philosophy Cambridge 1995 [Cambridge U.P.] p680. 
9 Donald Davidson: Essays on Events and Actions Oxford 1980 [Clarendon] p253. Davidson beschouwt de 
superveniëntiethese als een mogelijke formulering van een 'nonreductive physicalism' (1980 p214). Rorty noemt 
Davidson zelfs een 'antireductionist physicalist', omdat Davidson stelt dat men op geen enkele wijze kan aantonen 
dat 'X's are nothing but Y's. ' (. . .) An X is what it is and no other thing. For to be an X is roughly, to be 
signified by the set of true sentences which contain the term 'X' essentially. For most interesting examples of X 
and Y (e. g. , minds and bodies, tables and particles) there are lots of true sentences about X's in which "Y" 
cannot be substituted for "X" while preserving truth' (Richard Rorty: Objectivism, Relativism and Truth -
Philosophical Papers volume 1 Cambridge 1991 [Cambridge U.P.] pi 14-115). John Dupré beargumenteert in 
The Disorder of Things dat Davidson zich echter geheel op een reductionistische metafysica baseert (Op. cit. pl60 
e.V.). 
10 Dupré: Op. cit. p96. 
1 ' W. J. van der Steen: 'Ruimte voor religie?', in: Willem B. Drees: De mens: meer dan materie? Religie en 
reductionisme Kampen 1997 plO-11 ; Gerald Edelman, Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group 
Selection (New York 1987 [Basic Books]) geeft empirische argumenten tegen de superveniëntie-these. Hij stelt 
dat neurofysiologische processen de interventie van een 'cortical mapping function' vereisen, 'that is itself effected 
and subject to alteration in accord with the higher molar interests of human selves.' Kuhn stelt met zoveel 
woorden dat dezelfde stimuli tot verschillende mentale gebeurtenissen kunnen leiden vanwege de invloed van de 
cultuur en de opvoeding (SSR pl92-93). 
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Hieronder beperk ik me tot een korte aanduiding van de relevantie van incommensurabiliteit 

voor beide vormen van kritiek. 

De 'niets anders dan' claim betekent dat men de specifieke concepten, die verbonden zijn met 

een bepaald gebied van onderzoek toepast op een ander gebied. Op dat andere gebied worden 

andere mensurae gebruikt. De bewering 'is niets anders dan' is daarmee een claim van 

commensurabiliteit: de concepten van het tweede gebied dienen geheel en restloos te kunnen 

worden overgezet in het eerste. Als dat niet mogelijk zou zijn, zijn de concepten uit het tweede 

gebied simpelgezegd juist wel 'iets anders dan' die uit het eerste. Aangetoonde incommen

surabiliteit weerlegt per definitie de mogelijkheden van een reductie. 

Nu kan het m.i. moeilijk ontkend worden dat fysica verschijnselen met andere mensurae 

tegemoet treedt dan bijv. psychologie of godsdienstwetenschap, en dat er op al die van buiten af 

wellicht als samenhangend geziene deelgebieden van 'de' wetenschap bij nader inzien nog meer 

verschillen in mensurae blijken te bestaan. Maar voor- en tegenstanders van reductionisme 

verschillen van mening over de vraag of de verschillende concepten die bij het beschrijven van 

verschijnselen op verschillende niveaus van organisatie worden gebruikt, tot elkaar herleid 

kunnen worden of niet. 

'Herleiden' bestaat er in dat verschijnselen die zich op een bepaald niveau voordoen onder de 

mensura van een ander ('lager') niveau worden geplaatst. De eigen criteria en concepten van dat 

andere gebied (bijvoorbeeld de biologie) komen op het lagere niveau niet meer terug (we 

spreken bij atomen bijvoorbeeld niet van functionele processen). Vanuit het 'hogere' niveau 

gezien is er dus in ieder geval geen 'commensurabiliteit': de verschijnselen krijgen niet de kans 

zich in hun eigenheid te tonen omdat er een mensura van een ander niveau opgelegd wordt, 

waarbij er van alles weggelaten12 of geherdefinieerd13 wordt. 

Hiertegen zal een voorstander van reductionisme kunnen inbrengen dat relevante onder

scheidingen op het lagere niveau wél consequenties hebben op het hogere niveau. 

Psychologische verklaringen zijn dus weliswaar (volgens de tegenstanders van reductie) niet 

bruikbaar op een fysisch niveau, maar fysische verklaringen zijn (volgens de voorstanders) wel 

bruikbaar op het psychologische niveau. Omdat incommensurabiliteit van twee benaderingen 

moet inhouden dat er wederzijds geen gemeenschappelijke concepten kunnen worden voor

gesteld14, houdt de claim dat fysische verschijnselen ook een 'maat voor het mentale' zouden 

zijn, dus in dat er wel commensurabiliteit zou bestaan. Ook de superveniéntie-these impliceert, 

als zij juist is, dat er geen 'tweede maatstaf' nodig is voor de beschrijving van de psychische 

12 Als voorbeeld geeft Feyerabend de zogenaamde 'theory of everything' : 'Alles' betekent hier 'speciale 
relativiteit, algemene relativiteit, classificatie van subatomaire deeltjes, elektrozwakke en sterke interactiekracht, 
supersymmetrie en superzwaartekracht.' (...) In de eerste plaats beschrijven deze theorieën niet onze huidige 
situatie maar, misschien, een situatie die bestond tijdens de eerste momenten na de Big Bang. Zij voorspellen 
niets over de deeltjesmassa's zoals wij ze kennen, in feite doen zij heel weinig als het op concrete voorspellingen 
aankomt. In de tweede plaats brengt zelfs een complete beschrijving van elementaire deeltjes ons nog niet bij 
kleine moleculen, of grote moleculen, of vaste lichamen, of levende dingen.' (TDK pl47). 
13 '[The unity of science] can be and frequently was saved by redefining subjects until they fit the reductionist 
ideology: biology is molecular biology. One admits the limitations of scientific knowledge (botany, for example, 
does not belong to a biology defined in this way) but defuses the lacunae by calling them 'backward' or 'unscien
tific' (AM 11 p266-267). 
14 Zie §0.1. 
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werkelijkheid, omdat overeenkomst op het fysische vlak nooit met een verschil in psycho

logische eigenschappen gepaard kan gaan.15 

Als aanhangers van reductionisme beweren dat fysische en bijvoorbeeld mentale processen 

commensurabel zijn, kan dit aannemelijk gemaakt of weersproken worden door na te gaan of 

het mogelijk is de concepten zoals die in de ene theorie gebruikt worden, daadwerkelijk in te 

passen in de andere theorie. Voor zover zulk onderzoek is uitgevoerd, wijst het naar mijn 

voorlopige indruk op drie dingen: 

1) Als er sprake zou zijn van incommensurabiliteit dan zouden termen die fysische processen 

beschrijven een andere betekenis moeten krijgen zodra zij op een ander 'gebied' worden 

toegepast. Nu wijst Feyerabend erop dat dit inderdaad het geval is. Het concept 'molecuul' is in 

de moleculaire biologie iets anders dan bezien vanuit de quantumfysica en het is niet mogelijk 

de concepten uit beide theorieën uit te wisselen. Moleculen worden door biologen als 'objecten' 

opgevat, terwijl de golfmechanica het bestaan van zelfstandige objecten nu juist 'verbiedt'16 en 

zij de wetenschappelijke toegankelijkheid ontkent van een wereld los van het menselijk 

waarnemen en handelen. Er is daarom in het kader van de quantummechanica volgens 

Feyerabend geen ruimte om 'atomistisch' opgevatte eigenschappen van moleculen te 

beschrijven of hun eigenschappen te onderbouwen:17 een beroep op een 'basis' in de 

quantumfysica is voor de biologie dan niet mogelijk.18 Rorty omschrijft een fysicalist als 

'someone who is prepared to say that every event can be described in micro-structural terms, a 

description which mentions only elementary particles, and can be explained by reference to 

other events so described.'19 Quantumfysische processen krijgen dus een sleutelrol toebedeeld 

in het 'fysicalisme', terwijl de quantumfysica paradoxaal genoeg veel meer aanrakingspunten 

lijkt te hebben met bewustzijnsonderzoek dan de klassieke fysica.20 

2) In het spreken over een 'fysische basis' van dit of dat verschijnsel gaat men er vaak van uit 

dat er van fysische verschijnselen een neutrale beschrijving mogelijk is. Omdat fysische 

gegevens reeds op een bepaalde wijze geconceptualiseerd zijn, kan het spreken over zo'n 

'basis' vragen oproepen als: welke fysica men dan wel op het oog heeft, welke concepten en 

standaarden men wel en niet in acht neemt etc.21 Wanneer we aanvaarden dat er in de fysica 

15 Empirische fysische beschrijvingen van psychologische processen die volgens reductionisten 'in principe' 
mogelijk zijn, zijn in de meeste gevallen (nog) niet voorhanden. Veel voorstanders van reductionisme zijn van 
mening dat het als kennisideaal niet weersproken kan worden op grond van het nu nog voorkomende gebrek aan 
feitelijke ondersteuning. Ondertussen wordt er vaak gesproken met een quasi-wetenschappelijk gezag, vanuit het 
blinde geloof dat empirisch onderzoek, als dat wel gedaan is, de eigen stelling zal bevestigen. In vele gevallen 
wijzen empirische data echter in een andere richting. Zo blijkt bijv. uit onderzoek dat 'complexere' niveaus (als 
perceptie van symbolische situaties) causale invloed heeft op 'eenvoudige' processen als bloeddruk. (Dupré: Op. 
cit. pl02). Als het debat echter noodgedwongen in de (vaak vage) sfeer van het 'in principe' moet worden gevoerd, 
is de vraag hoe hetgeen men beweert nader zou kunnen worden onderzocht, aangetoond of weerlegd. 
16 'Niels Bohr's world view', in: PP 1 p252 e.v. 
17'Bey. R. p514; TDK pl47-148). 
18 The idea that some disciplines can be 'reduced' to others and that all major scientific results can 'in principle' 
be obtained from elementary particle physics is part of (an) ideology, not independent support for it.' (AMU 
p266; Bey. R. p514); 'Realism and the historicity of knowledge' Journal of Philosophy 1989 p401.) Feyerabend 
verwijst naar: Hans Primas: Chemistry, Quantum Mechanics and Reductionism New York 1984 [Springer]). 

Richard Rorty: Objectivism, relativism and truth - Philosophical papers volume 1 Cambridge 1991 
[Cambridge U.P.] pi 14. 
20 R. G. Jahn & B. J. Dunne: 'On the quantum mechanics of consciousness' Foundations of Physics 16 721-72. 
21 'Let us not forget that even basic physics, the alleged root of all reductions, is still divided into three principal 
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sowieso incommensurabele theorieën voorkomen (zie de voorbeelden uit hoofdstuk twee) dan 

wordt het leggen van verbindingen tussen allerlei 'complexe' verschijnselen en hun veron

derstelde fysische 'basis' een uiterst ingewikkelde zaak, omdat de incommensurabiliteit 

daarmee niet langer 'locaal' fysisch is, maar ook andere disciplines er mee te maken krijgen.22 

Idealiter zouden de 'bridge principles' die de verbinding tussen verschillende niveaus van 

organisatie vormen een stabiele verbinding zijn tussen vaste punten op twee oevers: onbetwist

bare 'natural kinds' aan beide zijden.23 Maar gezien de grote complexiteit van fysica en biologie 

zouden deze vaste punten geen 'stabiele' positie hebben. Het zou, zoals W. J.. van der Steen 

schrijft, wel heel toevallig zijn als 'de begripsmatige ordeningen die we voor de afzonderlijke 

organisatieniveaus gebruiken, zo goed met elkaar sporen dat reducties van hoge tot lage niveaus 

altijd mogelijk zijn.' 24 

3) Er zijn dus aanwijzingen dat concepten uit de 'hogere' en de 'lagere' niveaus wederzijds niet 

uitwisselbaar zijn en dat er een diversiteit aan mogelijke gezichtspunten blijft bestaan. Deze 

incommensurabiliteit treedt niet alleen op wanneer men 'hogere' en 'lagere' niveaus vergelijkt, 

maar ook tussen verschillende theorieën op 'hetzelfde domein'. Uit de voorgaande punten volgt 

niet dat het a priori onmogelijk is af en toe een concept uit de ene theorie in te passen in een 

andere. In geval van incommensurabiliteit verkrijgen concepten echter een andere betekenis in 

een andere context. Soms krijgt een 'geleend' concept het karakter van een metafoor: een 

manier van praten over het ene niveau in termen van het andere. De waarde van zulke metaforen 

als bruikbaar 'denkgereedschap' voor de benadering van concrete verschijnselen moet per geval 

onderzocht worden: het lijkt me dat ze soms bijzonder nuttig zijn ('zinvolle dwarsverbin

dingen') en soms meer begrip suggereren dan men in feite heeft. De claim dat het één letterlijk 

'niets anders' is dan het ander is bij metaforen echter onhoudbaar. 

Hoewel incommensurabiliteit in eerste instantie als een principieel bezwaar tegen reductionisme 

naar voren kan worden gebracht, heeft zij ook te maken met de rol van feiten. Men doet het 

vaak voorkomen alsof de feitelijke ondersteuning voor reductionisme hooguit 'tijdelijk nog niet 

leverbaar' is. Voor het blinde geloof bij fysicalisten dat deze ondersteuning ooit geleverd zal 

worden door 'the ability of hypothetical scientists to provide complete physical explanations for 

any imaginable occurence' (J.Dupré)25 is geen enkel argument naar voren gebracht. In 

tegendeel: als we incommensurabiliteit als een principieel bezwaar tegen de claims van het 

reductionisme opvoeren, dan zal feitelijke ondersteuning niet alleen nu 'nog niet beschikbaar' 

zijn, maar zal zij er ook nooit komen. 

'De incommensurabiliteitsthese' wordt paradoxaal genoeg ook bevestigd wanneer dezelfde 

domains: the world of the very large, tamed by Einstein's general relativity; the world of the very small where 
fragments of theories come and go; and a middle domain where quantum theory reigns supreme, with only formal 
tricks available for unifying the domains.' (AMII p266-267). 
22 Incommensurabiliteit in de fysica zou het in bepaalde gevallen onmogelijk kunnen maken om te stellen dat 
'two events (objects, states) agree in all their physical characteristics'. De superveniëntie-these gaat er van uit dat 
er van die 'physical characteristics' een neutrale beschrijving mogelijk is. Dit blijkt op basis van de 
incommensurabiliteit onmogelijk te zijn. 
2 3 Zie §3.6. 
2 4 W. J. van der Steen: 'Ruimte voor religie?', in: Willem B. Drees (red.) De mens: meer dan materie? - religie en 
reductionisme Kampen 1997 [Kok] p 12. 
2 5 Dupré: Op. cit. pl66 
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denkers die doorgaans 'metafysica' trachten te vermijden plotseling met een theorie komen die 

zich van de feiten niets aantrekt. Kennelijk mag het reductionisme met andere maten gemeten 

worden dan andere theorieën en speelt de 'algemeen aanvaarde' eis dat theorieën op feiten 

dienen te steunen en niet op blind geloof of science-fiction ineens geen rol meer. 26 

Als algemene theorie is het reductionisme naar mijn voorlopige mening dus ondermijnd door de 

hierboven beschreven incommensurabiliteit. Het is misleidend om te claimen dat het door 

neutrale gegevens kan worden gesteund. De praktische houding om een verschijnsel af en toe te 

beschouwen als-ware-het iets anders wordt door deze kritiek niet getroffen. Biologische, 

psychologische of fysische verschijnselen kunnen op talloze manieren worden benaderd. Die 

pluraliteit is niet noodzakelijkerwijs een hindernis voor de wetenschapspraktijk, maar het wel 

voor een speculatieve reductionistische theorie. 

§ 4.2. Complementariteit 

De lexicale omschrijving van complementair is 'aanvullend' en 'aanvullend tot een geheel'. 

Begrippen als hemel en aarde, mannelijk en vrouwelijk, Yin en Yang worden complementair 

genoemd.27 Men ziet complementariteit bijvoorbeeld als een eigenschap van vriendschap of een 

relatie: men vult elkaar aan, men heeft respect voor eikaars eigenheid zonder de ander te willen 

wijzigen. 

De term complementariteit is op een specifieke wijze gebruikt door Niels Bohr in de 

baanbrekende quantumfysische theorie volgens welke men licht hetzij als deeltjes, hetzij als 

golven kan beschouwen, maar niet als beide tegelijk. Feyerabend legt het beginsel als volgt uit: 

'According to this interpretation, when investigating nature what we find, in a nutshell, is not 

what is there independently of our procedures but things which very much depend on them. 

For example, if through an experiment we localize a particle, we know that it is here, and then 

we go over and try to measure its speed. We cannot say: 'the particle whose location is.... has 

this speed so and so', because by measuring its speed we have created an entirely new situation 

in which the idea that it has a location does not make sense anymore.'28 Op deze 

complementariteit richt ik mij nu, om na te gaan in hoeverre deze notie verwant is aan 

incommensurabiliteit of daarvan verschilt.29 Aan de orde zijn dus niet de kwaliteiten van de 

26 Als voorstanders van reductionisme op dit punt de feiten ineens onbelangrijk vinden, erkennen zij dat 'feiten' 
geen vanzelfsprekende maatstaf zijn om theorieën te beoordelen. Daarmee beamen zij juist 'de 
incommensurabiliteitsthese' in de zin dat het van de intrinsiek met de theorie verbonden mensura afhangt wat als 
waardevol 'feit' telt. Hoyningen-Huene duidt dergelijke incommensurabiliteit op het gebied van 'standaarden' (die 
optreedt in het debat over incommensurabiliteit zelf) aan als 'meta-incommensurabiliteit' (Paul Hoyningen-
Huene, Eric Oberheim & Hanne Andersen: On incommensurability Studies in the History and Philosophy of 
Science vol. 27, 1, pl40). 
27 Men spreekt ook wel van 'tegendelen', zulks in onderscheid van 'tegenstellingen'. 'Het karakteristiek van 
tegendelen is dat ze elkaar aanvullen, terwijl tegenstellingen elkaar uitsluiten.' (H. van Praag: Sleutel tot de I-
Tjing Deventer 1974 [Ankh-Hermes] p36). Overigens worden deze termen in het dagelijks spraakgebruik vaak niet 
zo duidelijk onderscheiden, getuige de uitdrukking 'in tegendeel', die meestal betrekking heeft op een 
tegenstelling. 
2 8 Renato Parascandalo & Vittorio Hoste: Three interviews with Paul K. Feyerabend' Telos 102, 1995 pl36. 

In de geometrische betekenis zijn een hoek en het complement van die hoek (de aanvulling van die hoek tot 90 
graden) altijdcommensurabel: zij worden met een maat gemeten. De Chinese begrippen yin en yang zijn eveneens 
commensurabel. Het systeem van maatstaven om te bepalen of iets yin is, wordt immers ook gebruikt om te 
bepalen of iets yang is. Dit yin-yang systeem is echter weer wel incommensurabel met een ons vertrouwde 
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complementariteitsthese als fysische theorie. 

Diverse commentatoren van de fysica (Holton, Folse e.a.). hebben gemeend dat de twee zaken 

die door complementariteit verzoend worden elkaar op zich uitsluiten.30 In dat geval zou 

complementariteit op gespannen voet staan met de logica. Als Bohrs these zou luiden dat licht 

zowel een deeltje als een niet-deeltje (golf) is zouden zij gelijk hebben. Maar de complemen

tariteitsthese vermijdt zo'n algemene uitspraak. Zij gaat niet verder dan het strikt observeerbare: 

in de observatie van de onderzoekers hangt het van de proefopstelling af welke van beide 

theorieën van toepassing is: licht als deeltjes, hetzij licht als golven.31 Bij contradictie gaat het 

om gevallen waarbij iets in het zelfde opzicht zowel a als niet-a zou zijn. Dit is bij het licht niet 

het geval: daarom is de stelling dat complementariteit in de fysica van Bohr betrekking heeft op 

contradictoire zaken niet juist.32 Deze complementariteit vraagt om een genuanceerde 

samenvatting, want een eenvoudige weergave als 'licht is zowel een deeltje als een golf' 

(waarin licht1 en licht2 als identiek worden beschouwd) is weer wel een contradictie. 

De overeenkomst tussen het quantumfysische concept complementariteit enerzijds en incom-

mensurabiliteit anderzijds is dat beide begrippen twee mensurae veronderstellen die niet 

gecombineerd kunnen worden. Licht, geconceptualiseerd en onderzoekstechnisch benaderd als 

deeltje, wordt 'niet met dezelfde maat gemeten' indien het als golf wordt geconceptualiseerd. 

Lexicaal gezien lijkt hier van incommensurabiliteit te kunnen worden gesproken. De term 

'complementair' zegt daarbij echter iets extra's: dat er een wederzijds aanvullende relatie is. 

De pioniers van de toepassing van het complementariteitsbeginsel in de fysica hebben ook 

toepassingsmogelijkheden van dit beginsel gezien op andere gebieden dan de quantumfysica, en 

ook op deze gebieden zouden we van incommensurabiliteit kunnen spreken. 'De situatie in de 

'vertaling' als 'vrouwelijk-mannelijk'. Als we yin 'vrouwelijk' noemen en 'yang' mannelijk komen we tot de (in 
de geslachtsindeling absurde) bewering dat het feit dat een vrouw kinderen baart het mannelijke aan haar is. 
3 0 The wave-particle aspects of matter are complementary and mutually exclusive; an atomic entity cannot 
exhibit both its particle and its wave properties simultaneously.' (Gerald Holton: Thematic Origins of Scientific 
Thought, revised edition Cambridge 1988 [Harvard U.P.] pl40 ); 'Voor de beschrijving van de 
lichtverschijnselen was men enerzijds aangewezen op het beeld 'deeltje' (photon) anderzijds op het beeld 'golf'. 
Beide beelden zijn echter volkomen onverenigbaar, de verbinding is volstrekt irrationeel' (J. B. Ubbink: 
'Quantummechanica', in: Encyclopaedisch Handboek van het Moderne Denken Derde druk, Arnhem 1950 (Van 
Loghum Slaterus] p604). Van 'uitsluiten' is ook sprake in het standaardwerk van Henry J. Folse: The Philosophy 
of Niels Bohr: The Framework of Complementarity Amsterdam 1985 [North-Holland Physics Publicing 
Company] plO. 
3 ' In de filosofie rond de quantumfysica is de complementariteitsthese één van de elementen die het klassieke 
objectiviteitsideaal heeft ondergraven. Werner Heisenberg schreef: 'datgene wat we observeren is niet de natuur op 
zichzelf, maar de natuur blootgesteld aan onze methode van vraagstelling'. Complementariteit wijst op de 
wisselwerking tussen onze hypothesen en meetmethoden enerzijds en datgene wat wij van de natuur in respons 
ontvangen anderzijds. (W. Heisenberg: Physics and Philosophy: the Revolution in Modern Science New York 
1962 [Harper & Row] p38). Feyerabend maakt naar aanleiding van incommensurabiliteit vergelijkbare 
opmerkingen. (Paul Feyerabend: Science in a Free Society London 1978 [New Left Books] p70). 
3 2 'Verre van inconsistent moeten daarom de aspecten van de quantumverschijnselen, bekend geworden door onder 
zulke elkaar uitsluitende omstandigheden verkregen ervaring, complementair beschouwd worden. ' (Niels Bohr: 
Atomic physics and human knowledge New York 1958 [John Wiley] pl9) Bohr gebruikt de term 'elkaar 
uitsluiten' overigens wel voor de respectievelijke proefopstellingen waarbij licht zich hetzij als deeltje, hetzij als 
golf toont. (Op. cit. p5, p26) en ook eenmaal van de 'exclusive relationship of complementarity' (Op. cit. p28). 
Genuanceerder is de zinsnede dat 'de begrippen om de complementariteit aanschouwelijk te maken "mutually 
exclusive" zijn' (p30). De tekst die Bohr koos in zijn wapenschild (bij een afbeelding van de Chinese t'ai ch'i) 
'contraria sunt complementa' geeft weer aan dat complementariteit een relatie is tussen tegendelen (Gerald Holton-
Op. cit. pl06). 
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quantumfysica is slechts een weerspiegeling van een alles-doordringend principe'33 schreef 

Bohr. 'We hebben hier niet te maken met min of meer vage analogieën, maar met heldere 

voorbeelden van logische relaties die we, in verschillende contexten, op allerlei terreinen tegen

komen'.34 Zo zag hij de voortdurende wisseling van psychische activiteit enerzijds en de 

eenheid van een persoonlijkheid anderzijds als complementair35, evenals onze ervaring van 

'vrije wil' en het 'waarnemingsfilter' van de causaliteit36, dat ons de indruk geeft dat onze vrije 

keuzen causaal bepaald zijn. Ander voorbeelden van complementariteit die hij geeft zijn de 

verhouding tussen de fysisch-chemische aspecten van levensverschijnselen en de teleologisch-

organische aspecten daarvan37 en het gebruik van concepten dat men in zijn opvoeding leert en 

de overgeërfde instincten.38 Hij betrekt het complementariteitsbeginsel ook bij het probleem van 

het 'vergelijken van culturen': 'we may truly say that different human cultures are 

complementary to each other'.39 

Bohr merkt overigens op dat de gevallen van complementariteit in de fysica 'veel eenvoudiger' 

zijn dan die bij psychologische, maatschappelijke of ethische vraagstukken.40 Complementair is 

volgens Bohr ook kennis vanuit een afstandelijk toeschouwer-zijn van een situatie, en kennis 

vanuit een betrokken deelnemer zijn. Bohr zegt dat 'we tegelijkertijd toeschouwer en acteur zijn 

in het grote toneelstuk van ons bestaan.'41 De problemen die veroorzaakt worden door deze 

'paradoxale status van de mens' - die deel is van de wereld maar zich er buiten stelt om er 

kennis van te krijgen - kunnen volgens Bohr dus het beste benaderd worden met complemen

taire beschrijvingen in plaats van één enkel 'objectief' kader.42 

In Physics and Beyond schrijft Werner Heisenberg over zijn gesprekken met Bohr, waarin deze 

de complementariteit in verband bracht met religieuze vraagstukken. Bohr moet gezegd hebben 

dat we de voorstellingen van verschillende religies 'misschien moeten zien als complementaire 

voorstellingen die, hoewel ze elkaar soms uitsluiten, toch nodig zijn om de rijkdom aan 

mogelijkheden weer te geven die er bestaan in de relatie van de mens tot een hogere orde...'43. 

Ook wees hij op de complementariteit van religieuze zingeving en wetenschappelijke 

verklaringen. 'Als we spreken van goddelijke voorzienigheid is het duidelijk dat we niet 

refereren naar de wetenschappelijke bepaling van een gebeurtenis maar naar de betekenisvolle 

verbinding van deze specifieke gebeurtenis met andere gebeurtenissen of het menselijk denken. 

Welnu, deze intellectuele verbinding is evenzeer een deel van de werkelijkheid als de 

33 N. Bohr: Essays 1958-1962 on Atomic Physics and Human Knowledge New York 1963 [Interscience 
publishers] p7. 
34 Op. cit. p7. 
3 5 N. Bohr: Atomic Theory and the Description of Nature Cambridge 1961 [Cambridge UP.] p96, p99-100. 
Robert Jahn opperde dat het bewustzijn zowel een tijdruimtelijk karakter (equivalent aan het 'deeltjes'karakter van 
licht) bezit als een tijdeloos, mystiek, ongelocaliseerd karakter draagt (equivalent aan het golfkarakter). (R. G. 
Jahn & B. J. Dunne: 'On the quantum mechanics of consciousness' Foundations of Physics 16 721-72). 
36 N. Bohr: Atomic Theory and the Description of Nature pi 16-119. 
37 Gerald Holton: Op. cil. pl35. 
3 8 N. Bohr: Atomic Physics and Human Knowledge New York 1958 [John Wiley] p28. 
39 Op. cit. pl9. 
40 N. Bohr: 'Causality and complementarity' Philosophy of Science 1937 p297. 
41 N. Bohr: Atomic Theory and the Description of Nature pi 19; Atomic physics and human knowledge p20. 
42 Paul Feyerabend: 'Niels Bohr', in: Ted Honderich (ed.): The Oxford Companion to Philosophy Oxford 1995 
[Oxford UP.] p98 
43 W. Heisenberg: Physics and Beyond New York 1971 [Harper & Row] p88-89. 
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wetenschappelijke causaliteit dat is. Het zou een veel te grove simplificatie zijn als we die 

verbinding slechts als een subjectief deel van de werkelijkheid zouden beschouwen.>44 

Heisenberg herinnerde zich een ander gesprek met Bohr over de toepasbaarheid van 

quantummechanische principes op het bewustzijn. 'We kunnen rustig toegeven dat er niets in 

de fysica noch in de chemie is dat ook maar in de verste verte iets zegt over het bewustzijn. 

Toch weet ieder van ons dat zoiets als bewustzijn gewoon bestaat. Daarom moet het bewustzijn 

een deel van de natuur of meer in het algemeen van de realiteit zijn. Dit betekent dat we moeten 

overwegen of er, geheel onafhankelijk van de wetten der chemie of van de fysica, geen wetten 

zijn van een geheel andere soort. (...) Het echte probleem is: hoe kan dat deel van de werkelijk

heid dat zijn oorsprong vindt in het bewustzijn worden verenigd met die delen die door de 

fysica en de chemie beschreven worden? Hoe is het mogelijk dat de wetmatigheden voor deze 

verschillende domeinen niet met elkaar botsen? Hier hebben we nu werkelijk een echt geval van 

complementariteit' .45 

Gerald Holton stelt in zijn boek The Thematic Origins of Scientific Thought dat Bohrs comple-

mentariteitsprincipe geïnspireerd kan zijn door het werk van William James, dat hij had leren 

kennen via Harald H0ffding, een Deens filosoof, vriend van zijn vader en een persoonlijke 

bekende van James.4* In een interview, afgenomen door Thomas Kuhn en Aage Peterson, één 

dag voor zijn dood in 1962, herinnert Bohr zich hoe hij getroffen werd door de passage in 

Principles of Psychology waar James schrijft dat het niet mogelijk is de 'stream of thought' te 

analyseren als opgebouwd uit losse gebeurtenissen. Het onderscheiden van verschillende 

gebeurtenissen in deze 'stream' maakt haar als zodanig onkenbaar, terwijl de 'stream' kennis 

van de losse gebeurtenissen onmogelijk maakt.47 James zelf gebruikt de term 'complementair' 

bij de behandeling van gevallen van gespleten persoonlijkheid.48 

De 'ervaring van vrije wil' en 'het waarnemingsfilter van de causaliteit' - de 'eisen van liefde' 

en de 'eisen van gerechtigheid'49 'het bewustzijn' en de 'wetten van de chemie en de fysica' zijn 

paren van begrippen die Bohr complementair noemt, maar die we deels ook al zijn 

tegengekomen bij de voorbeelden van incommensurabiliteit. Kunnen we de voorbeelden van in-

commensurabiliteit nu ook voorbeelden van complementariteit noemen? Aangezien incom

mensurabiliteit staat voor een onderscheid zonder contradictie, is hierbij elkaar aanvullen en 

vreedzame coëxistentie logisch mogelijk. Het gebruik van de term 'complementair' lijkt mij met 

4 4 Op. cit. p88-89. 
4 5 Op. cil.pl 14-115. 
4 6 Gerald Holton: Op. cit. p l21. 
47 Op. cit. pl2l e.v. 
4 8 William James Principles ofPychology New York [Dover] p206; Een uitgebreide vergelijking tussen het 
complementariteitsbeginsel van Bohr en de complementariteit van meervoudige persoonlijkheden is (zonder 
overigens te verwijzen naar James] uitgewerkt door de quantumfysicus Pascual Jordan. (Verdrängung und 
Komplementarität Hamburg 1951 [Stromverlag]); Jordan ziet een dermate grote overeenkomst tussen de 
quantumfysische en de dieptepsychologische concepten dat hij niet alleen het bewustzijn en het onbewuste 
' complementair' noemt, maar ook stelt dat ' de plaats en de impuls van een deeltje elkaar wederzijds verdringen' 
(p84). Mijn persoonlijke indruk uit de literatuur over bewustzijnssplitsing is overigens dat de ' personen' elkaar 
danig kunnen hinderen - ondermeer omdat zij van elkaar afwijkende maatstaven aanhangen - en dat ' vreedzame 
coëxistentie' op dit terrein vrij uitzonderlijk is. (S. E. Braude: First Person Plural: Multiple Personality and the 
Philosophy of Mindhondoa 1991 [Routledge]) 
4 9 Gerald Holton: Op. cit. pl34. 

http://cil.pl
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name van belang als we de nadruk willen leggen op het wederzijds aanvullende en de 

'Gleichberechtigung'50 van twee incommensurabele benaderingen. Incommensurabiliteit ver

onderstelt dat er altijd meerdere mensurae mogelijk zijn. Geen enkele benadering kan zo 

alomvattend zijn, dat er a priori kan worden gesteld dat verdere 'aanvulling' onmogelijk is. De 

mogelijkheid dat incommensurabele benaderingen complementair blijken te zijn, moet dus 

steeds opengehouden worden. 

Een verschil tussen de met complementariteit verbonden voorstellingen en gevallen van 

incommensurabiliteit is dat de twee complementaire zaken samen vaak tot 'alles' gedacht 

kunnen worden. Bohr schrijft dat 'de onder verschillende proefopstellingen waargenomen 

verschijnselen (...) tezamen alle definieerbare informatie omtrent de atomaire objecten 

uitputten.'51 Bij vele gevallen van incommensurabiliteit is hiervoor geen enkele aanwijzing. We 

kunnen natuurlijk ook niet uitsluiten dat er met bijvoorbeeld licht nog andere aspecten 

verbonden kunnen worden, die in de complementaire benaderingen van Bohr niet meeklinken. 

Hierbij denk ik bijv. aan de kleurentheorie van Goethe of aan de lichtsymboliek bij Ficino. 

Bij verschillende voorbeelden van incommensurabiliteit in het werk van Kuhn (waar het gaat 

om historische omwentelingen) zal men niet snel van 'complementariteit' spreken. Dat de fysica 

van Ptolemeus en die van Copernicus elkaar completeren zal voor astronomen een absurde 

bewering zijn: na een revolutie lijkt het oude paradigma niemand meer iets te bieden te hebben. 

Maar zelfs in dit geval zou het oude paradigma m.i. nog als aanvullend gezien kunnen worden. 

Zo heeft bijv. Ernst Bloch erop gewezen dat het belang van de wetenschappelijke keuze tussen 

een heliocentrisch en een geocentrisch wereldbeeld niets af doet aan de centrale positie van de 

aarde in praktische en religieuze kwesties.52 

Of iets complementair is of niet is eerder een kwestie van een houding, dan van eenduidige 

kenmerken. Als wij iets aanvullend vinden, betekent dit dat we andere benaderingen niet 

wegduwen of proberen te herleiden tot wat we al weten. Het betekent dat het incommensurabele 

gewaardeerd wordt in en om zijn eigenheid. Het betekent ook dat elk van beide benaderingen 

niet als afdoende of algenoegzaam wordt gezien, maar integendeel als iets dat in beginsel 

aanvulling behoeft. De ene aanvullende benadering gaat daarin verder dan de andere. 

'Complementaire zorg' in de geneeskunde zou men kunnen invullen als het verrichten van die 

handelingen waarvoor de medicus geen tijd heeft, maar die zijn behandeling wel ondersteunen: 

bijv. verpleegkundige handelingen. Meer radicaal zou het zijn als men zou stellen dat een 

gegeven medische praxis kan worden aangevuld door iets dat er niet bij lijkt te passen, door een 

volstrekt andere benadering als bijv. acupunctuur.53 

50 Pascual Jordan Op. cit. pi54. 
51 Niels Bohr: Atomic Physics and Human Knowledge p99. 
52 Dit argument is gebruikt door kardinaal Joseph Ratzinger tegen de revisie van het oordeel van de Kerk over 
Galilei. (AMIII pl34). In feite zijn Ratzingers opvattingen een voortzetting van het oude argument van kardinaal 
Bellarmine dat de theorie van Galilei 'aanvullend' zou kunnen zijn ten opzichte van Ptolemeus (als een methode 
om berekeningen te maken, niet als een beschrijving van het universum). (Renato Parascandalo & Vittorio Hösle: 
Three interviews with Paul K. Feyerabend' pl40). Zoals bekend nam Galilei geen genoegen met een 
'aanvullende' rol voor zijn ideeën. 
53 Dergelijke aanvulling vanuit 'radicaal afwijkende' gezichtspunten heeft Feyerabend op het oog met zijn 
pleidooi voor contra-inductie en proliferatie. Zie §1.3.2. 
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Gerald Holton ziet het (h)erkennen van complementariteit als een fundamentele houding, die 

een tegenwicht vormt tegen het reductionisme; als: 'the habit of accepting basic dualities without 

straining for their mutual dissolution or reduction.'54 Met die houding zou het incommen-

surabele aanvullend kunnen blijken te zijn. 

§4.3. Het Iichaam-geestprobleem 

Een aantal specifieke problemen die door verschillende filosofen reductionistisch benaderd zijn, 

worden door Bohr daarentegen als voorbeelden van complementariteit genoemd. Een van die 

kwesties is de vraag naar de relatie tussen het lichaam en het bewustzijn (of zo men wil de 

'psyche', 'geest', 'mind' of 'ziel'). Ik beschouw dit niet als een pseudoprobleem of een zinloze 

vraag die alleen maar tot ongeoorloofd gespeculeer kan leiden.55 Natuurlijk zullen de 

tienduizenden bladzijden die er over het lichaam-geestprobleem zijn geschreven, degene die 

hierover in een paar bladzijden licht wil laten schijnen direct ontmoedigen. Het onderstaande is 

bedoeld als een hint in de richting van een benadering die rekening houdt met incommen-

surabiliteit van lichaam en geest. 

De bestaande benaderingen van het probleem worden vaak ingedeeld in monistische en 

pluralistische (dualistische) benaderingen. Monistische benaderingen stellen dat lichaam en 

bewustzijn identiek aan elkaar zijn en ontkennen een onderscheid of wisselwerking tussen 

beiden. Het materialisme ofwel energetisch monisme is hiervan het bekendste voorbeeld. Bij 

pluralistische oplossingen wordt gesteld dat het bij lichaam en bewustzijn om grootheden of 

substanties gaat die van elkaar onderscheiden dienen te worden en die niet tot elkaar herleid 

kunnen worden. Ofschoon er theorieën zijn die een veelheid van 'sferen' of niveaus aannemen 

is de dualistische versie het bekendste, met name die van Descartes.56 

Zowel het materialisme als het Cartesiaans dualisme kampen met specifieke problemen, die 

deels te maken hebben met het onderwerp van dit boek. In §4.1. stelde ik dat incommensura-

biliteit de mogelijkheden van 'reductie' ondermijnt. Feyerabend noemt in enkele invloedrijke 

artikelen over het lichaam-geestprobleem het mentale en het fysische met zoveel woorden 

incommensurabel (en dus niet tot elkaar herleidbaar), maar hij gebruikt dit juist als een 

argument voor een bepaalde vorm van materialisme.57 

Feyerabend stelt dat de wijze waarop dualisten het lichaam enerzijds en de geest anderzijds 

definiëren het onmogelijk maakt 'either to reduce them to each other, or to relate them to each 

other with the help of an empirical hypothesis, or to find entities which belong to the extension 

of both kinds of terms.' Vandaar dat, volgens hem, 'the conditions under which the mind-body 

Gerald Holton: Op. cit. pl38; ook Bohr zag complementariteit als een alternatief voor reductionisme. De 
basispostulaten van de verschillende wetenschappen (zoals bijv. leven' in de biologie) kunnen niet gereduceerd 
worden tot fysica. {Atomic Physics and Human Knowledge p9,21). 
5 5 Als 'experts' bepaalde vragen 'onbeantwoordbaar' noemen, kan dat m.i. een retorisch middel zijn om het 
denken te beletten een richting uit te gaan waarin tegen alle verwachting in toch antwoorden kunnen opdoemen. 

6 Het gaat in discussies over het lichaam-geest-probleem niet alleen om het 'bestaan' van geest of stof, maar ook 
om de vraag of ze, indien ze bestaan, oorzakelijk invloed hebben. Uiteraard is causale invloed van een geest in het 
materialisme onmogelijk, maar ook enkele dualistische theorieën ontkennen deze invloed. Zo stelt bijv. het 
epifenomenalisme dat het bewustzijn op zich wel bestaat, maar geen causale invloed heeft op het lichaam, terwijl 
het parallellisme de causale invloed van bewustzijn en lichaam op elkaar ontkent 
5 7 Zie §2.10. 
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problem has been set up as well as the particular character of its key terms are such that a 

solution is forever impossible: a solution of the problem would require combining what is 

incommensurable without allowing for a modification of meanings which would eliminate this 

incommensurability.,5S 

Feyerabend verdedigt hierop de opvatting dat we ondanks deze incommensurabiliteit op metho

dologische gronden voor een materialisme moeten kiezen. In 'the course of the progress of 

knowledge' kunnen we de 'mentale' terminologie om over pijn en andere sensaties te praten 

eenvoudig opofferen voor een in onze ogen betere terminologie. Linguïstische tegen

argumenten, zoals 'the fact that what we "mean" by "a sensation", or by "a thought", is nothing 

that could have a location, an internal structure, or physical ingredients' zijn volgens 

Feyerabend volslagen irrelevant. Deze tegenargumenten zijn geformuleerd in een terminologie 

die incommensurabel is met de fysische, en die daarom geen enkele bijdrage kan leveren aan 

een eventuele wetenschappelijke weerlegging daarvan. Zo'n weerlegging is wel mogelijk door 

observaties die in haar eigen (fysische) taal beschreven zijn, of door ongewenste formele 

kenmerken van de theorie.59 

Deze opvatting duidt men vaak aan als 'eliminative materialism'. Feyerabends eerste opstellen 

hierover dateren uit 1963.60 Later hebben ook Richard Rorty en Paul en Patricia Churchland 

deze opvatting uitgedragen.'61 

Als we accepteren dat er inderdaad sprake is van incommensurabiliteit tussen de 'fysica-

listische' en de 'mentalistische' benadering volgt hieruit m.i. nog niet dat de wending die de 

vroege Feyerabend hieraan geeft de voorkeur zou moeten krijgen. Allereerst (a) zou men er ook 

een keuze voor een 'mentalistische' benadering op kunnen baseren. Maar van meer belang lijkt 

mij (b) dat de incommensurabiliteit ons überhaupt niet tot zo'n keuze dwingt en dat zij juist (c) 

een argument kan zijn om te voorkomen dat men tot zo'n keuze meent te moeten komen. 

- Het eerste punt is later ook door Feyerabend zelf naar voren gebracht. In de jaren tachtig heeft 

hij zijn mening over het mind-body probleem al ingrijpend herzien. In een toegevoegde noot uit 

1980 bij de herdruk van een artikel materialisme uit 1963 stelt hij dat er weliswaar een keuze 

noodzakelijk is voor één van beide benaderingen, maar dat het verre van vanzelfsprekend is dat 

die keuze ten gunste van materialisme uitvalt.62 Het gaat er volgens Feyerabend om te kiezen 

5 8 PP 1 p90. 
59 PP 1 p90; in AM schrijft Feyerabend dat ook 'pogingen om aan te tonen, zoals Smart dat doet, dat 
materialisme klopt met de ideologie van de 'common sense' dan overbodig worden'. (AMI pl64). In AM tekent 
Feyerabend bij zijn aanbevelingen aan dat ze wel hety?/o.yo/uc/ielichaam-geestprobleem oplossen, 'maar dat 
daarmee nog niets is gedaan aan de corresponderende wetenschappelijke problematiek' (pl63). 
60 'Mental events and the brain' Journal of Philosophy 1963 p295-296 en 'Materialism and the mind-body 
problem' Review of Metaphysics 1963 p49 e. v (herdrukt in PP 1 pl61 e.V.). 
61 Richard Rorty: 'Mind-body identity, privacy and categories' Review of Metaphysics 1965 p24-54; 'In defence 
of eliminative materialism' Review of Metaphysics 1970pll2-121; Paul M. Churchland: 'A deeper unity; some 
Feyerabendian themes in neurocomputational form', in: Bey. R. pi-24; Paul Churchland verdedigt in dit artikel 
ook andere opvattingen van Feyerabend uit de jaren zestig, zoals het proliferatiemodel, 'the displacing of folk 
psychology' de 'theory-ladenness of all perception' en de onmogelijkheid (niet alleen op principiële, maar ook op 
neurofysiologische gronden) van een 'neutral observation framework'. Hij erkent ook incommensurabiliteit: 
'Incommensurable alternatives are both possible and actual. They are also welcome, since 'commensurability' is 
just a measure of the similarity between alternative frameworks and sometimes what the epistemic situation 
requires is a profoundly different perspective on the world' (Op. cit. pl8). 
6 2 P P i p l 6 3 . 
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tussen wetenschappelijke 'efficiency' en een 'rich human life'.63 Dit is volgens hem primair een 
ethische keuze.64 

- Hoewel ik de opvatting deel dat het kiezen van benaderingen ten aanzien van het lichaam-

geestprobleem ethische consequenties heeft, lijkt het me niet juist te stellen dat de incommen

surabilités van lichaam en geest tot een eenmalige keuze moet leiden voor één bepaalde route, 

die daarna tot in lengte van dagen moet worden gevolgd. Zo'n keuze zou er namelijk op neer 

komen dat we handelen alsof we het één kunnen reduceren tot het ander, terwijl we ondertussen 

weten dat zo'n reductie juist vanwege de incommensurabiliteit niet mogelijk is. 

- Het lijkt me dat we daarom moeten proberen beide perspectieven te behouden, hetgeen 

mogelijk is omdat er geen sprake is van contradictie tussen beide incommensurabele 

benaderingen. Er is dus geen formele reden waarom ze elkaar niet zouden kunnen aanvullen, 

gelijk de twee complementaire conceptualiseringen van licht.65 

Dit 'elkaar aanvullen' betekent niet dat er een onstoffelijke hand uit de hemel verschijnt om een 

stoffelijke klok bij te stellen of dat er een beroep gedaan moet worden op een 'wonder' om de 

gaten in een reductionistische theorie te dichten.66 De 'onstoffelijke hand van de ziel' zou in 

ieder geval incommensurabel zijn met de fysieke machinerie, waardoor het ons niet gegeven is 

om benaderingen van die ziel en die machinerie in één maatgevend kader onder te brengen. Als 

we dit beamen zullen we ook 'holistische' benaderingen, die lichaam en geest 'één' verklaren, 

verwerpen zodra deze tot het idee vervallen dat lichaam en geest op Een Wijze benaderd zouden 

kunnen worden. Als incommensurabiliteit een argument was om reductionisme af te wijzen, 

dan treft het ook een dergelijk holisme. 

Als we de incommensurabiliteit en complementariteit van het mentale en het fysische 

accepteren, kan deze zowel ingevoegd worden in een dualisme, als in een monisme (de kwestie 

kan hier verder open gehouden worden). Wat het dualisme betreft, maakt de incommensu

rabiliteit begrijpelijk waarom 'interactie' tussen het stoffelijke en het mentale zo moeilijk 

beschreven kan worden. Ook monisme blijft een verdedigbaar standpunt, zolang dit niet tot 

reductionisme vervalt. Een voorbeeld van een niet-reductionistisch monisme kan in mijn ogen 

het panpsychisme of panexperièntialisme zijn, zoals dit door enkele auteurs is verwoord.67 

63 Als we het mentale kader laten varen offeren we ideeën op die een rol spelen in de 'arts and the humanities', in 
onze emoties en onze relaties met anderen (PP 1 pl63). 'This answer throws out personal relations regarded as 
less important, and it may have a very bad effect. There are great dangers in putting reality at the wrong place and 
letting experts determine what reality is, generalizing what they found in a narrow field of research'. (Renato 
Parascandalo & Vittorio Hösle: 'Three interviews with Paul K. Feyerabend' pl42) 
6 4 Rond 1990 zijn de sporen van Feyerabends oude 'oplossing' van het lichaam-geest probleem uit zijn werk 
verdwenen en benadrukt hij juist dat de kaart van de natuurwetenschappen nog grote witte plekken kent zolang dit 
probleem niet opgelost is. 'Subjective' elements such as feelings and sensations (. . .) are excluded from the 
natural sciences, though they play a role in their acquisition and control. This means that the (unsolved) mind-
body problem affects the very foundation of scientific research'. ('Realism and the historicity of knowledge' 
Journal of Philosophy 1989 p400 p401-402). En wat betreft het materialisme merkt hij op: 'The limited 
responses to the limited procedures of our modern materialists seem universal only because alternatives now lack 
support, especially financial support.' (Bey. R. p519). Bezwaren tegen een geneeskunde op materialistische basis 
komen ter sprake in Farewell to Reason London 1987 [Verso] p30 en p33. 
6 5 In deze termen verwoordt Douwe Draaisma het dilemma van het Cartesiaans dualisme (D. Draaisma: het 
verborgen raderwerk - over tijd, machines en bewustzijn baarn 1990 [Ambo] pl91. 
6 6 W. Heisenberg: Physics and Beyond New York 1971 [Harper & Row] pi 14-115. 
6 7 Deze laatste term komt voor in recente publicaties van Frederic Ferré (Knowing and Value Albany 1998 [State 
University of New York Press]) en David Ray Griffin (Parapsychology, Philosophy and Spirituality. A 
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Volgens David Ray Griffin zijn 'mind en matter' één, maar er is sprake van een dubbel pers

pectief: van binnen uit doet deze eenheid zich kennelijk voor als 'experience' en van buiten af 

als 'matter'.68 Volgens Griffin geldt dit niet alleen voor de mens of het hogere dier, maar voor 

alle fysische processen. Materie is, zo schrijft Griffin, niet 'devoid of the characteristics that are 

basic to the mind, namely: experience and self-determination'.69 Het is hier niet de plaats om 

deze opvattingen nader te onderzoeken. Het lijkt mij met name bij alle verdieping in de 

mogelijke 'eenheid van lichaam en geest' van belang om te beseffen dat volgens Griffin zowel 

het perspectief van binnenuit als dat van buitenaf niet geloochend kunnen worden, en deze dus 

niet tot elkaar kunnen worden herleid.70 

Het lichaam-geestprobleem is ondertussen verbonden met een aantal probleemgebieden, 

waartoe de toegang wordt bemoeilijkt als men zich a priori op een materialistisch standpunt 

wenst te stellen, zoals de psychosomatiek en de parapsychologie.71 Dit laatste onderzoeksterrein 

komt in het volgende hoofdstuk ter sprake. 

Postmodern Exploration Albany 1997 [State University of New York Press]. 
6 8 Griffin: Op. cit. pl35. Een dergelijk monisme loopt niet langer het gevaar dat het de psyche wegverklaard, al 
zal het m.i. op een subtiele wijze geformuleerd moeten worden, zodat de parafrase dat de 'materie slechts een 
illusie is' geblokkeerd kan worden. 
69 Griffin: Op. cit.p 131. 
70 Griffin is van mening dat geen enkele theorie heen kan om wat hij 'hardcore commonsense' noemt: 'Evidence 
we all inevitably presuppopse in practice, even if we deny them verbally'. Hiertoe behoren volgens Griffin 
ondermeer de realiteit van onze bewuste ervaring (emoties, herinneringen, geloof, doelstellingen), de realiteit van 
de externe wereld, de realiteit van causaliteit, de invloed van ons lichaam op ons bewustzijn en andersom, en 
vrijheid in de zin van 'gedeeltelijke zelfdeterminering'. (D. R. Griffin: Op. cit. pl02-103). 

In een artikel in Cimedart wordt Rorty geciteerd met de volgende uitspraak: 'Maak je geen zorgen over de vraag 
of mensen echt een bewustzijn hebben, of slechts door mechanische principes bestuurde zombies of automaten 
zijn', omdat 'dat in de praktijk weinig of niets zou uit maken'. (Lynsey Dubbeld & Mark Wassenstein: Enfant 
terrible of therapeut van de filosofie: Richard Rorty in Amsterdam Cimedart oktober 1997). Het is echter maar de 
vraag waar men die 'praktijk' gaat zoeken. (Zie hoofdstuk 5). 
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Hoofdstuk 5 
INCOMMENSURABILITEIT EN PARAPSYCHOLOGIE 

Over de verschijnselen die de parapsychologie onderzoekt wordt in onze cultuur op heel diverse 

wijzen gesproken. Ze worden door sommigen als wonderen beschouwd, door anderen als 

toeval afgedaan; en weer anderen proberen ze technisch hanteerbaar te maken. Men interpreteert 

ze in termen van geesten, onbekende fysische processen, voorstadia van nieuwe fasen in de 

evolutie, buitenaards leven etc. Ze spelen een rol in uiteenlopende cultuursferen als religie, 

yoga, new age, films, science-fictionliteratuur, magie en volksgeloof. 

In scherp contrast met deze overvloed aan benaderingen en verklaringen, staat het schrale beeld 

waartoe het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft geleid: in probleemstellingen van 

dit parapsychologisch onderzoek duikt nog altijd de formulering op dat de verschijnselen 

onverklaarbaar zijn met de huidige wetenschappelijke kennis.1 De term 'paranormaal' wordt 

(zowel door sceptici als door mensen die van de realiteit van de fenomenen overtuigd zijn) 

gebruikt als aanduiding van deze 'onverklaarbaarheid'. Ik gebruik het woord 'paranormaal' hier 

overigens zonder daarmee te willen impliceren die kwalificatie terecht is.2 

In dit hoofdstuk onderzoek ik of punten uit discussies omtrent incommensurabiliteit, zoals die 

in dit boek aan de orde zijn gekomen, enig licht kunnen werpen op de situatie van weten

schappelijk onderzoek naar paranormale verschijnselen. M.i. is dit onderzoek een voorbeeld 

van een terrein waarop incommensurabiliteit veelvuldig wordt veronachtzaamd. Deze incom

mensurabiliteit speelt zowel bij de onderlinge afweging van de waarde van uiteenlopende 

benaderingen 'binnen' de parapsychologie als bij vergelijking van fenomenen uit de para

psychologie met kennis van daar 'buiten' (m.a.w. bij de relatie tussen 'het paranormale' en de 

'huidige wetenschappelijke kennis'). Ik hoop aannemelijk te maken dat erkenning van incom

mensurabiliteit enkele vooroordelen tegen het onderzoek kan wegnemen en bovendien 

onvruchtbare discussies kan voorkomen als het gaat om het vergelijken van theorieën op dit 

terrein. Allereerst enkele inleidende opmerkingen over parapsychologie en over het gebruik van 

de termen 'paranormaal', 'onverklaarbaar' en 'anomaal' in dit verband. 

§ 5.1. Parapsychologie 

Voor wat de schets van het parapsychologisch onderzoek3 betreft, beperk ik mij hier 

vooralsnog tot één verschijnsel: telepathie. Het woord 'telepathie' (gevormd door F. W. H. 

Myers) betekent letterlijk iets als 'ondergaan van uit de verte'. De term wordt in de 

1 Zie §5.2. 
2 Zie §5.2. 

Het voert buiten het bestek van dit boek een uitgebreid overzicht te geven van de parapsychologie of om de 
kwaliteit van haar onderzoek te beoordelen. Zie voor een overzicht van recente (experimentele) 
onderzoeksresultaten op dit gebied: Dean Radin: The Conscious Universe - the Scientific Truth of Psychic 
Phenomena San Francisco 1997 [Harper Edge]. Zie voor een actueel overzicht van veldonderzoek: James 
McClenon: Wondrous Events Philadelphia 1994 [University of Philadelphia Press]. Een beeld van de argumenten 
van 'sceptici' (zie §5.2.) levert: D. Bierman et al:. De toekomst van de parapsychologie'Utrecht 1994 [S.P.R.]. 
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parapsychologie gebruikt wanneer iemand een beleving heeft van (of reactie vertoont op) een 

bewustzijnsinhoud van een ander, zonder dat normaal zintuiglijk contact daarbij een rol speelt. 

Niet alle hedendaagse theoretische benaderingen in de parapsychologie maken gebruik van het 

concept telepathie. In dit hoofdstuk koos ik voor deze 'ingang', omdat telepathie gedurende 

lange tijd een centraal concept geweest is, en een terugblik op enkele debatten in de 

parapsychologie bekendheid met het concept veronderstelt.4 

Onderzoekers van rond 1900 als Frederic Myers en William James bestudeerden telepathie bij 

mediums, die correcte informatie bleken te kunnen geven over personen die zij nog nooit gezien 

hadden.5 Verder bleek uit onderzoek naar spontane gevallen dat het vrij vaak werd gemeld dat 

iemand signalen lijkt te krijgen van een kennis of een familielid, die zich op grote afstand 

bevindt. Dit verschijnsel, dat zich dikwijls afspeelt rond dramatische gebeurtenissen als sterf

gevallen en ongevallen, noemde men 'crisis-telepathie'. Soms heeft deze vorm van telepathie 

het karakter van een 'verschijning': de in nood verkerende mens wordt onverwacht waargeno

men door een ander, in de vorm van een gestalte.6 

Eén van de tegenwerpingen van critici was dat de overeenstemming tussen de bewustzijns-

inhouden van de twee betrokken personen louter toevallig was of dat de indruk van zo'n 

correspondentie alleen ontstond door onnauwkeurige beschrijvingen. Sommige spontane 

gevallen stonden vrij weerloos tegenover deze argumenten. Het onderzoek naar telepathie 

kwam in een nieuwe fase toen men experimenten ging doen om het fenomeen onder 

gecontroleerde omstandigheden statistisch aan te tonen. De bedoeling van zulke experimenten is 

dat de resultaten met de kansberekening kunnen worden vergeleken. Op basis daarvan kan men 

de tegenwerping dat het 'alleen maar toeval' zou zijn statistisch beoordelen, en eventueel 

volgens de gangbare kansberekening verwerpen. Op dit gebied zijn de Nederlandse filosoof 

Gerard Heymans en de Amerikaanse bioloog J. B. Rhine pioniers. 

Als hedendaags voorbeeld van deze werkwijze noem ik de Ganzfeld proeven. Bij Ganzfeld 

(Duits voor 'heel-veld' of 'egaal-veld') experimenten wordt iemand kunstmatig in een veran-

4 Verdere door de parapsychologie onderzochte verschijnselen zijn ondermeer: Helderziendheid: Beleving van- of 
reactie op een gebeurtenis, voorwerp of een andere objectieve stand van zaken, zonder dat normaal sensorisch 
contact daarbij een rol speelt; Precognitie: Voorspelling van toekomstige gebeurtenissen, die niet kan worden 
afgeleid uit huidige kennis. Deze kan betrekking hebben op subjectieve (telepathie) of objectieve processen 
(helderziendheid); PsychoUnese (ofwel telekinese): Een directe mentale (niet motorische) invloed door de 
proefpersoon uitgeoefend op externe fysische processen. Tevens: de correspondentie van de uitkomst van een 
toevalsproces met de intenties van een proefpersoon. Deze laatste vorm duidt men aan als 'micro-PK'. (Deze 
omschrijvingen zijn ontleend aan: H. van Dongen & D. J. Bierman: 'Lexicon van parapsychologische termen' 
Tijdschrift voor Parapsychologie 1988) 
Een gemeenschappelijke aanduiding voor bovengenoemde verschijnselen ispsi-verschijnselen. Een verzamelnaam 
voor de eerste drie fenomenen is buitenzintuiglijke waarneming. (Vertaling van 'Extra-Sensory Perception (ESP)'. 
Term van J. B. Rhine). De term ESP is overigens reeds verbonden met een bepaalde interpretatie van wat er bij 
telepathie zou plaatsvinden. (Zie §5.2). 
Andere verschijnselen die veelal tot het onderzoeksterrein van de parapsychologie worden gerekend zijn fenomenen 
rond het magnetiseren ('paranormale geneeswijze') en verschijnselen die kunnen worden gezien als aanwijzingen 
voor een voortbestaan na de dood (re'mcarnatieherinneringen, mediamieke verschijnselen, bijna-doodervaringen). 
Dit laatste onderwerpen stonden bij de aanvang van het systematisch onderzoek rond 1880 meer in de 
belangstelling van de onderzoekers dan dit heden ten dage het geval is. Zie voor een bespreking van de 
onderzoeksresultaten op dit gebied: D. R. Griffin: Parapsychology, Philosophy and Spirituality. A Postmodern 
Exploration Albany 1997 [State University of New York Press] pl50-268. 
5 Zie §5.4. 
6 E. Gurney, F. W. H. Myers & F. Podmore: Phantasms of the Living, 2 vols. London 1886 [Trubner] 
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derde bewustzijnstoestand gebracht. Deze toestand wordt opgewekt bij een persoon die in een 

kamer zit waar rood licht brandt. Hij krijgt een brilletje op dat is gemaakt van twee halve ping

pongballen. Door deze iets doorschijnende bolletjes ziet men dan een roze-rood veld, waarin 

men geen hoeken of vormen kan herkennen. Verder krijgt men een hoofdtelefoon op, waardoor 

men ruis hoort. Ook deze ruis heeft geen enkele structuur. Zowel de ogen als de oren ontvan

gen daarmee alleen 'egale' indrukken. Na enige tijd gaan proefpersonen in het 

ongestructureerde veld voor hun ogen vormen waarnemen, en gaan zij in de ruis bepaalde 

geluiden horen. De Ganzfeld-toestand heeft dus de eigenschap dat zij het opdoemen van imagi

naire indrukken bevordert. Tijdens het verblijf in deze situatie, dat zo'n half uur duurt, vertelt 

de proefpersoon wat hij ziet of hoort. Dit wordt op een band opgenomen. Op een andere plaats 

bevindt zich ondertussen een andere persoon. Deze concentreert zich op een willekeurig 

gekozen plaat (één afbeelding uit een set van vier). De bedoeling is dat de persoon in de Ganz-

feld-situatie beelden 'doorkrijgt' van juist die betreffende plaat. Na afloop van de Ganzfeld-

situatie krijgt hij of zij een duplicaatset te zien van de vier afbeeldingen, met de opdracht hieruit 

die afbeelding te kiezen die het meest overeenkomt met wat hij gezien of gehoord heeft. 

Vervolgens komt de 'zender' uit zijn geïsoleerde ruimte met de plaat waarnaar hij heeft 

gekeken. De kans dat het toevallig dezelfde plaat is als die de 'ontvanger' aanwees, is één op 

vier. De score bij dit soort experimenten is gemiddeld hoger, namelijk ongeveer één op drie. De 

resultaten van alle tot nu toe uitgevoerde experimenten op dit gebied zijn bij elkaar genomen 

dermate significant, dat ze de parapsychologie enige erkenning hebben gebracht. De 

psycholoog Daryll Bern publiceerde in het toonaangevende tijdschrift Psychological Bulletin 

een overzicht van de procedure en de resultaten van de Ganzfeldexperimenten, die volgens hem 

geen ruimte meer lieten voor een andere verklaring dan telepathie.7 Dit leidde er toe dat het 

begin 1993 zelfs voorpaginanieuws was voor een aantal kranten dat het bestaan van telepathie 

nu dan toch eindelijk was aangetoond.8 

Ik ga er in dit hoofdstuk van uit dat de onderzoeksresultaten die op het bestaan wijzen van de 

door de parapsychologie onderzochte fenomenen in ieder geval solide genoeg zijn om verdere 

vragen te stellen over de interpretatie van die verschijnselen. In die mening sta ik niet alleen. 

Door de jaren heen zijn er filosofen geweest met belangstelling voor dit gebied: William James9, 

Henry Sidgwick10, Henri Bergson11, F. C. S.. Schiller12, CD. Broad13, Gabriel Marcel14, J. 

7 D. J. Bern & C. Honorton: 'Does Psi exist? Replicable evidence for an anomolous process of information 
transfer' Psychological Bulletin 1994 Vol. 115nol.4-18. 
8 Zie voor het meest recente overzicht van dit onderzoek in boekvorm: Dean Radin: The Conscious Universe - the 
Scientific Truth of Psychic Phenomena San Francisco 1997 [Harper Edge] p73 e.v. 
9 William James: Essays in Psychical Research 1986 [Harvard U.P.]. 
10Henri Sigdwick: 'Presidential adresses' Proceedings of the Society for Psychical Research 1882-1883. 
1 • Henri Bergson: 'Fantômes de vivants' et'Recherche psychique" (1913), in: L'Energie spirituelle 1919; 
Hoofdstuk 4 van Les deuxsources de la morale et de la religion (1932). 
12 F. C. S. Schiller: 'Philosophy, science, and psychical research' Proceedings of the Society for Psychical 
Research 1914,27, 191-120. 

C. D. Broad: 'The relevance of psychical research to philosophy', in: Philosophy 1949; Religion, Philosophy 
and Psychical Research New York 1953 [Harcourt, Brace & World]; Lectures on Psychical Research London 1962 
[Routledge & Kegan Paul]. 
14 Gabriel Marcel: 'L'ambiguïté fondamentale de la réalité PSI', in: R. Amadou (ed.): La science et le paranormal 
Paris 1955 (I.M.I); The Influence of Psychic Phenomena on my Philosophy London 1955 [Society for Psychical 
Research]. 
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J. Poortman15, H.H. Price16, A. N.. Whitehead17 en anderen18. Verschillende filosofen hebben 

zelf aan dit onderzoek meegedaan, hetzij als proefnemer19, hetzij in organisatorische zin.20 

Verder kan worden gewezen op meer recente publicaties van ondermeer Stephen E. Braude21, 

Irwin Laszlo22, Jonathan Harrison23, David Ray Griffin24, Frederick Ferré25 en Paul 

Feyerabend26, en in Nederland van Bernard Delfgaauw27, CA. van Peursen28, Ilja Maso29, 

Hans Gerding30. Enkele filosofen meldden zelf dergelijke ervaringen.31 

De afgelopen jaren zijn in het parapsychologisch onderzoek resultaten geboekt, die hebben 

15 J. J. Poortman: Ochêma. De zin van het hylischpluralisme Assen 1967 [Van Gorcum, Hak & Prakke]; zie 
ook: Hein van Dongen & Hans Gerding: Het voertuig van de ziel Deventer 1993 [Ankh-Hermes]. 
16 H. H. Price: ' Some philosophical questions about telepathy and clairvoyance' Philosophy 15, 1940; 
'Psychical research and human personality' Hibbert Journal 47,1949; 'Mediumship and human survival' Journal 
of parapsychology 1960; 'Foreword', in: M M. Moncrieff: The Clairvoyant Theory of Perception London 1951 
[Faber &Faber], 
17 A. N. Whitehead: Process and Reality, ed. Griffin & Sherburne, New York 1978 [Free Press] p307-308; D. R. 
Griffin: ' Parapsychology and philosophy: a Whiteheadian postmodern approach' Journal of the American Society 
for Psychical Research 86/3, 1993, p217-288; Frederick Ferré: 'Whitehead and the advance beyond modern 
mindlessness' Journal of the American Society for Psychical Research 88, 1994 pl47-166. 
18 Eduard von Hartmann (Der Spiritismus 1885) Gerard Heymans ('Over de verklaring der telepathische 
verschijnselen' ; Mededeelingen der Studievereniging voor Psychical Research 1925), L. P. Jacks ('The theory of 
survival' Proc. S. P. R. 1916-1918); C. J. Ducasse ('The philosophical importance of psychic phenomena' 
Journal of Philosophy 51, 1954; 'Knowing the Future' Tomorrow 1955; A Critical Examination of the Belief in 
a Life after Death, Springfield 1961 [Charles Thomas]; Hans Driesch: Parapsychologie: Methodik und Theorie 
München 1932 [Bruckmann]; Gerda Walther: 'De intrapsychische zijde der paranormale verschijnselen' Tijdschrift 
voor Parapsychologie 1938; Phänomenologie der Mystik 01tenl955 [Walter]; 'Die Bedeutung der 
Phänomenologischen Methode Edmund Husserls für die Parapsychologie', in: H. Bender (red.) Parapsychologie: 
Entwicklung, Ergebnisse, ProblemeDarmstadt 1966 [Wissenschaftliche Buchgesellschaft]; C. W. K. Mudle 
(' Strange facts in search of a theory', in: J. M. O. Wheatley & H. L. Edge (ed.): Philosophical Dimensions of 
Parapsychology 1976; ' Behavioristic Descriptions, and more about Basic Limiting Principles', Proceedings of the 
Aristolelean Society Supplementary Volume 24 (1950), pl73-231; 'Does the Concept of Precognition Make 
Sense?' International Journal of Parapsychology 1964; 'The explanation of ESP' International Journal of 
Parapsychology 1965); P. A. Dietz: Wereldzicht der parapsychologie Amsterdam 1939 [Meulenhoff]. 
19 Ondermeer Henry Sidgwick (Zie: A. Gauld: The Founders of Psychical Research New York 1968 [Schocken]), 
Gerard Heymans (' Een experimenteel onderzoek betreffende telepathie' Mededeelingen der Studievereniging voor 
Psychical Research 1920), William James en C. D. Broad (zie hun hierboven genoemde werken). 
2 0 Van de Engelse Society for Psychical Research zijn de volgende filosofen voorzitter geweest: William James, 
Henri Bergson, F. C. S. Schiller, L. P. Jacks, C. D. Broad, H. H. Price, C. W. K. Mundle. William James was 
de oprichter van de Amerikaanse zustervereniging van de S. P. R. (A. S. P. R.); Gerard Heymans van de 
Nederlandse S. P. R. ('Studievereniging voor Psychical Research']. 
21 S. E. Braude: ESP and Psychokinesis: a Philosophical Examiniion Philadelphia 1979 [remple U.P.]; The 
Limits of Influence - Psychokinesis and the Philosophy of Science London 1986 [Routledge]; First Person 
Plural: Multiple Personality and the Philosophy of Mind London 1991 [Routledge]. 
2 2 Irwin Laszlo: The Creative Cosmos Edinburgh 1993 [Floris Books]; Irwin Laszlo: The Interconnected 
Universe: Conceptual Foundations of Transdisciplinary Unified Theory River Edge 1995 [World Scientific]. 
23 Jonathan Harrison: Essays on Metaphysics and the Theory of Knowledge Aldershot 1995 [Avebury]. 
2 4 D. R. Griffin: Parapsychology, Philosophy and Spirituality. A Postmodern Exploration, Albany 1997 [State 
University of New York Press]. 
2 5 Frederick Ferré: Knowing and Value Albany 1998 [State University of New York Press] p299-303. Ferré 
kondigt hier een nieuw boek aan, waarin zal worden ingegaan op ethische en sociale consequenties van het serieus 
nemen van telepathie. 
2 6 Zie §5.2. 
2 7 B. Delfgaauw: 'Fenomenologische en logische analyse van parapsychologische vraagstukken' Tijdschrift voor 
Parapsychologie 1958 pl59-171. 
2 8 C. A. van Peursen: 'Parapsychologie en wijsgerige bezinning', in: H. P. H. Teesing (red.) Verhandelingen 
over parapsychologie Den Haag 1959 [Leopold] 
2 9 Ilja Maso: De zin van het toevalBaam 1996 [Ambo]. 
3 0 J. L. F. Gerding: Kant en het paranormale Utrecht 1999 [Parapsychologisch Instituut]. 
31 Ernst Cassirer (Zie: L. Le Shan: Parapsychologie en de moderne wetenschap. Van Newton tot E. S. P 
Wassenaar 1985 (Mirananda] pl76), Gerda Walther, Gabriel Marcel, Frederick Ferré (Zie hun hiervoor genoemde 
werken). 
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geleid tot publicaties in toonaangevende tijdschriften op het gebied van fysica32, psychologie33 

en statistiek34 en in het internationale handboek voor psychologiestudenten35. Aan de mening 

van het grote publiek (dat allang overtuigd lijkt te zijn) of de academische wereld (waar scepsis 

lijkt te overheersen) heeft dit onderzoek tot nu toe waarschijnlijk weinig veranderd.36 

Wat betreft het 'verklaren' van de verschijnselen lijkt er ondertussen minder te zijn bereikt.37 De 

wetenschapsfilosoof Michael Scriven noemde de parapsychologie een verzameling feiten 

zonder theorie.38 Vanwege die 'onverklaardheid' of 'onverklaarbaarheid' gebruiken velen de 

term 'para'normaal. 

§ 5.2 Paranormaal, onverklaarbaar, anomaal 

Over de herkomst van de term 'paranormaal' tast ik in het duister. De oorsprong van de term 

'parapsychologie' is mij wel bekend: deze ligt in het werk van de filosoof Max Dessoir, die de 

term in 1889 introduceerde.39 Het voorvoegsel 'para' (naast) bij 'psychologie' doet bij Dessoir 

dienst om een studieterrein te benoemen dat met uitzonderlijke, maar niet pathologische, en 

evenmin 'bovennatuurlijke' verschijnselen te maken heeft.40 Tot in de jaren dertig werd de term 

'parapsychologie' uitsluitend in het Duits (en Nederlands41) gebruikt. In het Frans sprak men 

rond die tijd nog van 'metapsychologie', in het Engels van 'psychical research'. Pas in de jaren 

dertig is de term parapsychologie wereldwijd ingeburgerd geraakt, doordat de Amerikaanse 

onderzoeker J. B. Rhine hem uit het Duits overnam.42 

De term 'paranormaal' treft men bij Dessoir niet aan. Wellicht is die term ontstaan door samen

voeging van het woord 'parapsychologie' met de term 'supernormal', een aanduiding van F. 

32 Dean L. Radin & Roger D. Nelson: 'Evidence for consciousness related anomalies in random physical 
systems.' Foundations of Physics, 19, 1989, pl499-1514. 
33 D. J. Bern & C. Honorton: 'Does Psi exist? Replicable evidence for an anomolous process of information 
transfer' Psychological Bulletin 115, 1994 p4-18. 
3 4 J. Utts: 'Replication and meta-analysis in parapsychology' Statistical Science, 6, 1991. 
3 5 Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith and Daryl J. Bern, Introduction to Psychology, 10th 
ed. San Diego [Harcourt Brace Jovanovich, 1990), pp. vi, 234-241. 
36 De socioloog James McClenon toonde met diverse enquêtes onder academici aan dat de meeste wetenschappers 
die in telepathie en dergelijke geloven, dit doen op basis van eigen ervaringen en niet omdat zij van de resultaten 
van de parapsychologie op de hoogte zijn (James McClenon: Deviant Science Philadelphia 1984 [University of 
Pennsylvania Press]). 
37 Het voert buiten het bestek van dit boek recente pogingen tot theorievorming in de parapsychologie te 
bespreken. Zie daartoe: Dean Radin: The Conscious Universe - the Scientific Truth of Psychic Phenomena. 

Dit in tegenstelling tot de psychoanalyse, die hij in hetzelfde artikel een theorie zonder feiten noemde. Michael 
Scriven: 'The frontiers of psychology: psychoanalysis and parapsychology', in: R. G. Colodny Frontiers of 
Science and Philosophy Pittsburgh 1962 [University of Pittsburgh Press. Zie ook: Paul E. Meehl & Michael 
Scriven: 'Compatibility of science and ESP' ScienceVol. 123 (Jan. 6,1956, pl4-15). 
39 Sphinx VII, Juni 1889 p42. 

Bij Dessoir is het studieterrein van parapsychologie vrij ruim. Het omvat niet alleen zaken als telepathie en 
helderziendheid, maar ook bijv. veranderde bewustzijnstoestanden en de verschijnselen der mystiek. Zie betreffende 
de relatie tussen het hedendaagse 'paranormale' en vroegere populaire en/of theologische voorstellingen van het 
'bovennatuurlijke: D. R. Griffin: Op. cit. pl6 e.v. 
41 Het woord werd in 1928 geïntroduceerd, met de oprichting van het 'Tijdschrift voor Parapsychologie' door P. 
A. Dietz en W. H. C. Tenhaeff. 
42 Bij Rhine kreeg de term een iets andere betekenis. Hij verstond onder parapsychologie een richting die zich 
alleen met experimenten bezighield, en niet met veldwerk; dus niet met onderzoek naar vaak als 'anecdotes' 
bestempelde spontane gevallen in het dagelijks leven. Bovendien richtte de parapsychologie bij Rhine zich slechts 
op enkele verschijnselen (buitenzintuiglijke waarneming en telekinese), waardoor bijv. het 'onderzoek naar 
aanwijzingen voor een leven na de dood er buiten viel. Deze 'versmalling' is niet algemeen geaccepteerd. Zie: 
Richard S. Broughton: ParapsychologieDevznter 1995 [Ankh-Hermes] p48, p82. 
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W. H. Myers.43 In het Nederlands duikt de term 'paranormaal' (merkwaardigerwijze samen

gesteld uit een Griekse en een Latijnse term) voor het eerst op in de jaren dertig.44 Sindsdien is 

het woord tot de dagelijkse spreektaal doorgedrongen45: er zijn televisieprogramma's over 'de 

paranormale wereld', er worden 'paranormaal beurzen' gehouden en men kan aan een tante 

vragen of zij soms 'paranormaal is'. Hoewel enkele parapsychologen de term hebben 

afgewezen, zijn ook vele onderzoekers gaan spreken van 'paranormale verschijnselen', 

'paranormale geneeswijze' of 'paranormale waarneming'.46 

In sommige parapsychologische publicaties wordt de term 'paranormaal' echter vermeden, en 

wordt eerder van 'onverklaarbare' of 'onverklaarde' verschijnselen gesproken.47 Een voor

beeld: S.A. Schouten (destijds als parapsycholoog werkzaam aan de Rijksuniversiteit Utrecht) 

schrijft in het werk Codex Psychologicus: 'De parapsychologie bestudeert verschijnselen die 

niet verklaard kunnen worden uit, of zelfs strijdig lijken met het hedendaags wetenschappelijk 

wereldbeeld. De meest bekende daarvan zijn telepathie, helderziendheid en precognitie 

(voorschouw), gezamenlijk aangeduid als buitenzintuiglijke waarneming, en psychokinese. 

Beide worden tegenwoordig met de term psi-verschijnselen aangeduid. Psi-verschijnselen kun

nen omschreven worden als interacties tussen een organisme en zijn omgeving die niet verlopen 

via bekende sensorische en motorische functies. Buitenzintuiglijke waarneming omvat 

interacties waarbij de omgeving het organisme lijkt te beïnvloeden. In het geval van 

psychokinese vindt deze beïnvloeding in omgekeerde richting plaats. Bij al deze verschijnselen 

gaat het dus om een overeenkomst tussen een actie of ervaring van een individu en iets dat in 

zijn omgeving plaatsvindt, zonder dat die overeenkomst verklaard kan worden uit bekende 

processen. Kenmerkend voor psi-verschijnselen is, dat deze overeenkomst niet als 'toevallig' 

beschouwd wordt, maar dat men aanneemt dat aan die overeenkomst een nog onbekend proces 

ten grondslag ligt.'48 

In dit citaat wordt als referentie voor de 'onverklaarbaarheid' verwezen naar 'het hedendaags 

wetenschappelijk wereldbeeld'. In enkele academische leerboeken parapsychologie wordt het 

vak op overeenkomstige wijze omschreven, en wordt van dit 'wereldbeeld' iets meer gezegd. 

Volgens het Handbook of Parapsychology is parapsychologie die tak van de psychologie die 

zich bezighoudt met gedrag wat tot op heden niet kan worden verklaard of beschreven in termen 

van bekende natuurkundige principes. En in het boek Foundations of Parapsychology vinden 

4 3 F. W. H. Myers: Human Personality 2 vols. London 1904 [Longmans Green] pXXII. 
4 4 In de eerste jaargangen van het Tijdschrift voor Parapsychologie introduceert P. A. Dietz een nieuwe termino
logie voor de verschijnselen, waaronder de termen 'paragnosie' en 'paragnost', maar niet de term 'paranormaal' 
(hij noemt de verschijnselen ' supranormaal' ). In Dietz' gepubliceerde openbare les bij de aanvaarding van het 
privaatdocentschap parapsychologie aan de R.U. Leiden wordt voor zover ik kon nagaan voor het eerst de term 
'para-normaal' gebruikt. (PA.Dietz: De strijd om de parapsychologie Den Haag 1932 [Servire] p24). 
4 5 In het dagelijks spraakgebruik wordt de term 'paranormaal' gebruikt voor verschijnselen die beleefd worden als 
wonderbaarlijk, uitzonderlijk, onverklaarbaar of van een hogere orde. Dit stemt min of meer overeen met het 
populaire (niet met het theologische of filosofische) gebruik van de term 'bovennatuurlijk'. 
4 6 Recentelijk gaan er stemmen op om de 'paranormale geneeswijze' een andere naam te geven en te gaan spreken 
van 'paranormale therapie'. Immers, dat er therapie gegeven wordt is wel duidelijk, dat er genezen wordt is iets 
wat nog moet blijken. De term 'paranormaal' is in dit pleidooi voor een naamsverandering buiten schot gebleven. 
4 7 De onderzochte verschijnselen worden ook veelal aangeduid met de neutrale term 'psi'. 
4 8 S. A. Schouten: 'Parapsychologie', in: H. C. J. Duijker & P. A. Vroon (red): Codex Psychologicus 
Amsterdam 1981 [Hsevier], p275-287. Toegevoegd zou kunnen worden dat de reden dat de betreffende 
'overeenkomst' niet als toevallig beschouwd wordt gelegen is in de statistische significantie van de experimenten. 
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we als definitie: 'Parapsychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met sensorische en 
motorische interacties waarvoor schijnbaar geen bekende natuurkundige verklaring, of oor
sprong te vinden is'.49 

Het beroep op 'de natuurkunde' in deze citaten roept enkele vragen op. Allereerst de vraag of 

'normale' psychologische processen dan misschien wèl 'verklaard of beschreven' kunnen 

worden 'in termen van bekende natuurkundige principes'. Er wordt vaak gesuggereerd dat dit 

mogelijk is, maar dergelijke suggesties zijn niet eenvoudig met concrete voorbeelden te staven 

en gaan bovendien voorbij aan de in 4.1. aangeroerde problemen. Een andere vraag is welk 

beeld van de fysica men in dergelijke globale aanduidingen op het oog heeft. Het stereotype 

beeld van de natuurkunde zoals dat in dergelijke typeringen veelal een rol speelt is nog 

Newtoniaans en gaat aan allerlei interpretatieproblemen en recente ontwikkelingen voorbij.50 

De term 'paranormaal' en het gebruik daarvan in contrast met een 'normaal' 'natuurkundig' of 

'wetenschappelijk' wereldbeeld, maar ook de term 'onverklaarbaar' en het gebruik daarvan in 

contrast met een kennelijk wel verklaarbaar domein wekken de indruk dat er zoiets bestaat als 

één algemeen geaccepteerde theorie van 'de' wetenschap of 'de' natuurkunde over 'de' 

werkelijkheid. Er wordt soms met zo'n vanzelfsprekendheid over een dergelijk wereldbeeld 

gesproken, dat men zich ontslagen acht van de verplichting het nader te typeren. 

In 'wetenschappelijke' verhandelingen over het-onmogelijk-zijn van paranormale verschijnselen 

wordt ter onderbouwing dikwijls een beroep gedaan op de 'common-sense' of het 'gezond 

verstand', in de trant van: 'we weten nu eenmaal uit het dagelijks leven dat stenen nooit 

omhoog vallen als men ze loslaat of dat oorzaken nooit na de gevolgen komen'. Uit enquêtes in 

westerse landen blijkt echter dat ondanks het beeld dat sommigen van het 'gezond verstand' 

hebben, de meerderheid van de bevolking wel in paranormale verschijnselen gelooft en dat dit 

percentage toeneemt naarmate het hoger opgeleiden betreft.51 Mensen die zich te 'nuchter' 

achten om in 'die dingen' te geloven lijken vaak van mening te zijn dat het 'de wetenschap' is, 

die heeft uitgewezen dat ze niet (kunnen) bestaan: zoals sommige wetenschappers zich achter 

het gezond verstand verschuilen, zo verschuilt het gezond verstand zich weer achter 'de 

wetenschap'. 

De overtuiging dat er een 'heersend' wereldbeeld is dat de paranormale verschijnselen verbiedt 

wordt met name verdedigd door mensen die zich abusievelijk 'sceptici' noemen (en door 

49 H. L. Edge R. L. Morris e.a.: Foundations of Parapsychology London, New York 1986 [Routledge & Kegan 
Paul] 1986 p4). 
50 Verschillende fysici hebben zich hetzij in vakpublicaties, hetzij in persoonlijke documenten uitgesproken over 
een mogelijke relatie tussen parapsychologie en fysica: Wolfgang Pauli , J. S. Bell, Brian Josephson , Olivier 
Costa de Beauregard (zie: D. J. Bierman, H. van Dongen, J. L. F. Gerding (red.): Fysica en parapsychologie 
Utrecht 1992 [SPR],Pascual Jordan (Km/raragwig und Komplementarität Hamburg 1951 [Stromverlag], David 
Böhm ('Een nieuwe theorie over de relatie tussen lichaam en geest', in: D. Bierman et. al:. Bewustzijn en 
parapsychologie Utrecht 1993 [S. P. R.] en Henri Margeneau: Einslein 's Space and Van Gogh 's Sky New York 
1981 [McMillan], In verschillende opstellen in Fysica en parapsychologie wordt er op gewezen dat men, 
afhankelijk van verschillende interpretaties in de natuurkunde kan volhouden dat er ook voor 'normale' 
psychologische verschijnselen geen natuurkundige verklaring te vinden is, of dat er voor de parapsychologische 
verschijnselen juist wél een natuurkundige verklaring te vinden is. Zeer recente ontwikkelingen in de fysica, zoals 
experimenten met 'quantum-teleportaties' versterken de indruk dat de aanduiding 'fysisch onverklaarbaar' te grof 
is. (Dean Radin: The Conscious Universe - the Scientific Truth of Psychic Phenomena San Francisco 1997 
[Harper Edge] p286). 
51 James McClenon geeft in Deviant Science een overzicht van dergelijk enquete-onderzœk. 
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organisaties die hun gedachten uitdragen).52 Vanuit de overtuiging dat de betreffende verschijn

selen onmogelijk zijn confronteren sommige 'sceptici' de parapsychologie met een a priori 

weerlegging van het bestaan van psi-verschijnselen.53 Er zouden zoveel bewijzen zijn voor de 

onmogelijkheid van paranormale verschijnselen, dat er nooit voldoende bewijsmateriaal voor de 

mogelijkheid van hun bestaan gegeven kan worden.54 

Dit is discutabel. Om zaken als telepathie uit te sluiten moeten de 'natuurwetten' op een bepaal

de wijze worden geïnterpreteerd. Daarbij zou beargumenteerd moeten worden dat het 

geldigheidsbereik van bedoelde wetmatigheden zodanig is dat zij 'alles' wat relevant is ten 

aanzien van telepathie, daadwerkelijk uitputtend bestrijken en dat bovendien alle argumenten 

voor alternatieve interpretaties ontzenuwd kunnen worden. Dit lijkt onmogelijk daar onze 

kennis van de natuur niet compleet is55, en bovendien geen onbetwistbare feiten betreft, maar 

hypothesen56, die vooral in hun details vaak niet algemeen aanvaard zijn.57 'Wat we van de 

natuur weten' is niet alleen voortdurend in beweging, maar kan bovendien niet op een 

willekeurig moment verenigd worden58; het is niet een enkele ('normale') propositie, contra

dictoir met een andere ('paranormale') propositie.59 

52 Zoals de CSICOP in de Verenigde Staten (Comittee for the Scientific Investigation of Claims of the 
Paranormal). 
5 3 Deze weerlegging is vaak een variatie op de argumentatie tegen het geloof in wonderen, die naar voren is 
gebracht door David Hume in An Inquiry Concerning Human Understanding (1748). Hume stelt kort gezegd dat 
bewijzen voor wonderen moeten opwegen tegen de empirische aanwijzingen die de kennis steunen volgens welke 
de verschijnselen onmogelijk zijn. Zie: A. Flew: Hume on Human Nature and Understanding New York 1962 
[Collier] pi 19: 'A miracle is a violation of the laws of nature; and as a firm and unalterable experience has 
established these laws, the proof against a miracle, from the very nature of the fact, is as entire as any argument 
from experience can possibly be imagined'. Vgl.: 'No testimony is sufficient to establish a miracle, unless the 
testimony be of such a kind, that its falsehood would be more miraculous than the fact which it endeavours to 
establish' De betreffende passages zijn herdrukt, in: A. Flew (ed.): Readings in the Philosophical Problems of 
Parapsycholoy Buffalo N. Y. 1987 [Prometheus Books]. Zie voor een verdediging van dit standpunt, behalve de 
opstellen in deze bundel ook: Jane Duran: Philosophical difficulties with paranormal knowledge claims, in: 
Patrick Grim (ed.): Philosophy of Science and the Occult Albany 1982 [State University of New York Press]. 

Dit standpunt komt ook in een iets meer gematigde vorm voor. Sommige 'sceptici' houden in beginsel de 
mogelijkheid open, dat er ooit 'bewijzen' voor paranormale zaken gevonden zullen worden. Zij beweren echter wel 
dat het bestaan van die verschijnselen in het licht van reeds aanvaarde kennis zeer onwaarschijnlijk is. Wederom 
valt men dan vaak terug op de stelling dat de onbetwijfelbaarheid van de bewijzen wel zó sterk moet zijn, dat ze 
opweegt tegen de aanwijzingen voor het tegendeel. 
5 5 De opvatting dat de kennis compleet zou zijn wordt dagelijks weerlegd door elke nieuwe ontdekking die er 
wordt gedaan. Bovendien is ze in tegenspraak met het vaak geproclameerde zelfcorrigerende karakter van 
wetenschappelijke kennis, die voortdurend blootgesteld is aan latere herinterpretaties. Bovendien is 
'wetenschappelijk verklaard zijn* zelf maar één van de mogelijke aspecten van verschijnselen, die ook in talloze 
andere opzichten van belang kunnen zijn. 
5 6 Feyerabend merkt op dat dergelijke scepticisme zich beroept op ideologieën die als 'evidentie' worden 
gepresenteerd, en waarvoor vaak geen empirische ondersteuning wordt gegeven. In de Nederlandse editie van 
Against Method bespreekt Feyerabend (als een voorbeeld van wat hij 'contra-inductie' noemt - zie § 1.3.4) 
argumenten voor de mogelijkheid om met regendansen het weer te beïnvloeden. Als eerste stap hiertoe zet hij 
uiteen dat het tegenovergestelde standpunt (dat regendansen opvat als 'ceremonieën zonder natuurkundige 
uitwerking' (.. .) 'noch op rechtstreekse, noch op indirecte empirische evidentie' berust, maar op 'een ideologie 
die een beetje verborgen blijft maar waaraan men wel hetzelfde gezag tracht te ontlenen als aan goed geformuleerde 
wetenschappelijke theorieën'. Vervolgens kijkt Feyerabend naar positieve aanwijzingen voor de effectiviteit van 
regendansen. Deze signaleert hij ondermeer in het parapsychologisch onderzoek naar psychokinese. (Paul 
Feyerabend: In strijd met de methode - aanzet tol een anarchistische kennistheorie Meppel 1977 [Boom] p68). 

7 Het is niet duidelijk hoe zou moeten worden aangetoond of een bepaalde hypothese 'algemeen aanvaard' is. 
Sociologisch gezien kan wellicht van enkele bekende westers-wetenschappelijke ideeën als de erfelijkheidsleer, de 
evolutietheorie of de relativiteitstheorie gesteld worden dat ze 'algemeen-aanvaard' zijn, zolang de beschrijving zo 
oppervlakkig blijft dat er aan allerlei discussiepunten wordt voorbijgegaan 
5 8 Zie §4.1. 
5 9 Zie: H. M. Collins & T. J. Pinch: Frames of Meaning. The Social Construction of Extraordinary Science 
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Als een psi-verschijnsel in een bepaalde interpretatie in strijd zou zijn met een interpretatie van 

een 'natuurwet', dan hoeft dit nog geen reden te zijn om de 'anomalie' dan maar te verwerpen. 

We kunnen het verschijnsel ook als een falsificatie opvatten van de bedoelde wetmatigheid.60 

Natuurlijk kunnen er uit de enorme hoeveelheid informatie in 'de gevestigde wetenschap' 

ideeën gelicht worden, die opgegeven zouden moeten worden omdat bijv. het bestaan van 

telepathie door de parapsychologie is aangetoond. Om tot incompatibiliteit van 'het 

paranormale' en 'gevestigde en bevestigde' kennis te besluiten, moeten dan echter zowel inzich

ten uit de parapsychologie als inzichten uit andere wetenschappen op een bijzondere, en niet 

vanzelfsprekend de enig acceptabele wijze geformuleerd worden. Zo zou men bijv. de volgende 

contradictoire stellingen kunnen poneren: (I) 'alle waarneming verloopt via de zintuigen x, y of 

z.' en (II) 'er zijn gevallen van buitenzintuiglijke waarneming (ESP), waarbij de waarneming 

identiek verloopt als bij (I), maar dan zonder dat er zintuigen bij betrokken zijn'. In 

verschillende publicaties over parapsychologie wordt het onderwerp op een dergelijke manier 

ingeleid; het is echter niet de enige wijze om over de betrokken 'feiten' te spreken.61 

De typering van paranormale verschijnselen als 'in strijd met wat we van de wereld weten' leidt 

m.i. dus tot vragen over wat onder 'wereld', 'kennis' of 'normaal' verstaan zou moeten 

worden. In de jaren vijftig deed de filosoof CD. Broad een poging exact aan te geven tegen 

welke opvatting van het 'normale' het 'para'normale in zou gaan. Hij verwees niet zozeer naar 

specifieke (fysische) theorieën maar trachtte een achterliggende opvatting te karakteriseren met 

wat hij noemde 'Basic Limiting Principles'. Dit zijn veronderstellingen die 'we unhesitatingly 

take for granted as the framework within which all our practical activities and our scientific 

theories are confined'.62 Hij noemt onder andere als 'basic-limiting principles': dat alle 

gewaarwordingen van fysische processen via de zintuigen de hersenen moeten bereiken (dit 

impliceert de onmogelijkheid van telepathie en helderziendheid); dat mentale gebeurtenissen 

zeker niet buiten het eigen lichaam op fysische processen kunnen inwerken (dit impliceert de 

onmogelijkheid van psychokinese en bepaalde geclaimde effecten van magnetiseren); dat 

fysische gebeurtenissen geen bewustzijnsverschijnselen kunnen veroorzaken voordat zij hebben 

London 1982 [Routledge & Kegan Paul] p48. 
60 Dit punt werd rond 1890, jaren vóór Poppers Logik der Forschung, besproken door William James. James 
formuleerde het falsificatiebeginsel in een passage die later veel geciteerd is, maar waarvan de parapsychologische 
context vaak niet wordt vermeld: 'Een universele propositie kan worden weerlegd door een bijzonder geval. Wie 
wil weerleggen dat alle kraaien zwart zijn hoeft niet te bewijzen dat geen enkele kraai zwart is: het is voldoende 
als hij van een kraai kan bewijzen dat hij wit is. Mijn witte kraai is mevrouw Piper.' Mevrouw Piper was een 
spiritistisch medium, dat James uitgebreid had onderzocht en dat volgens hem de verifieerbare uitzondering was op 
de universele wet dat men geen kennis kan verkrijgen buiten de normale zintuiglijke kanalen om. (William 
James: 'What Psychical Research has accomplished', in: The Will to Believe [1897], New York z. j . [Dover] 
p319; Essays in Psychical Research 1986 [Harvard U.P.] pl31). 
61 Het thema 'waarneming' kan in het bestek van dit hoofdstuk niet verder worden uitgediept. Ik wijs er slechts 
op dat stelling (I) met zeer diverse argumenten bekritiseerd is door filosofen als A. N. Whitehead en M. Merleau-
Ponty, en dat er tal van interpretaties van psi-verschijnsel en bestaan, die geen beroep doen op een model van 
zintuiglijke-waarneming-zonder-zintuigen, of waarbij 'waarneming' in stelling (I) een kwalitatief ander proces is 
dan in stelling (II). Bijvoorbeeld waarneming van een 'niet instrumenteel geïnduceerd' karakter, die ontstaat vanuit 
een identificatieproces (zie P. A. Dietz: Wereldzicht der parapsychologie Amsterdam 1939 [Meulenhoff], 
waarneming die op een andere wijze wordt 'gefilterd' (Henri Bergson: ' 'Fantômes de vivants' et 'Recherche 
psychique' ' (1913), in: L'Energie spirituelle 1919) of waarneming die niet gedefinieerd wordt vanuit een 
'objectivistisch model'. (C. A. van Peursen: 'Parapsychologie en wijsgerige bezinning' pl04-105). 
62 C. D. Broad: The relevance of psychical research to philosophy, in: Religion, Philosophy and Psychical 
Research p7. 
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plaatsgevonden (dit impliceert de onmogelijkheid van voorschouw) en dat mentale activiteiten 

niet onafhankelijk kunnen bestaan van een werkend brein in een levend lichaam (dit impliceert 

dat paranormale verschijnselen niet kunnen worden uitgelegd als argumenten voor een 

voortbestaan na de dood). Het is nu volgens Broad de taak van de parapsychologie 'to 

investigate ostensibly paranormal phenomena with a view to discover whether they are not 

genuinely paranormal phenomena'.63 Met andere woorden: de parapsychologie zou met haar 

onderzoek moeten nagaan of verschijnselen die ogenschijnlijk tegen de BLP's ingaan, dit na 

een kritische evaluatie inderdaad blijken te doen. Als dit laatste echter het geval is, zou het on

derzoek naar paranormale verschijnselen niet beperkt kunnen blijven tot het louter constateren 

van empirische verbanden, maar zou er tevens onderzoek gedaan moeten worden naar de status 

en de reikwijdte van de BLP's en andere verwoordingen van wat als 'normaal' geldt. 

Kortom: we kunnen niet spreken van paranormaal-zonder-meer, alsof voor iedereen wel 

duidelijk zou (moeten) zijn wat 'normaal' is. Als er zonder enige toelichting van 'het para

normale' wordt gesproken, houdt dit in dat er toch bepaalde 'normen' meespelen, en is de term 

'paranormaal' een afkorting van een wat langer verhaal. Een zin als 'telepathie is paranormaal' 

zou voluit moeten luiden: 'telepathie is paranormaal als we het idee dat alle gewaarwordingen 

van fysische processen via de zintuigen de hersenen moeten bereiken als norm hanteren en we 

telepathie bovendien interpreteren als een proces waarbij 'buitenzintuiglijke waarneming' 

plaatsvindt.' Maken we 'het fysische en neurofysische proces, dat we in engere, meer geobjec

tiveerde zin "waarneming" noemen'64 tot norm, dan ontstaat een situatie waarin andere aspecten 

van waarneming niet meer 'genormeerd' kunnen worden, niet meer geclassificeerd en 

geïnterpreteerd kunnen worden. 

We zouden het bovenstaande ook in de bekende termen uit Kuhns boek kunnen verwoorden: 

telepathie en dergelijke zijn geen anomalieën zonder meer, maar alleen ten opzichte van bepaalde 

paradigma's. Kuhn zelf schrijft nergens over parapsychologie, maar sommige parapsychologen 

hebben zijn theorie gebruikt om de positie van hun vak te beschrijven, en het is ondertussen in 

de parapsychologie een min of meer algemeen gebruik geworden om de term 'paranormale 

verschijnselen' te vervangen door anomalieën.65 Niet alleen verschillende parapsychologen, 

maar ook enkele antropologen, sociologen en sceptici gebruiken dit woord als aanduiding voor 

het gebied van 'het paranormale'.66 

6 3 C. D. Broad: Essays in Psychical Research p5. 
6 4 Temidden van de zaken die in een dergelijk neurofysisch model niet kunnen worden genormeerd, behoren niet 
alleen 'paranormale' waarnemingen, maar ook de alledaagse. C. A. van Peursen schreef: De waarneming 
voorstellen als pure registratie van feiten is, indien konsekwent door gevoerd, zulk een inperking van echte 
waarneming, dat slechts het apparaat daartoe in staat is en alles wat nog menselijk aan de waarneming is als 
"para" geklassificeerd zou moeten worden.' (C. A. van Peursen: 'Parapsychologie en wijsgerige bezinning' pl04-

6 5 Hans J. Eysenk & Carl Sargent: Explaining the Unexplained London 1982 [Book club associates] pl-2; 
Richard S. Broughton: Parapsychologie Deventer 1995 [Ankh-Hermes] pl5; H. J. Irwin: An Introduction to 
Parapsychology. Jefferson USA 1989 [McFarland and Company] pi ; Dean Radin: The Conscious Universe -
the Scientific Truth of Psychic Phenomena p8, 13-14, 233-234, 258. 
6 6 De antropoloog Wescott spreekt bijv. van ' anomalistic' phenomena omdat deze term neutraal zou zijn, terwijl 
'the term paranormal suggests influences and effects that lie outside the natural order of things' R. Wescott: 
Paranthropology: a natively celebration and a communion commentary, in: J. K. Long (Ed.): Extrasensory 
Ecology: Parapsychology and Anthropology Metuchen, N. J [Scarecrow Press] 1977. 
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Enkele parapsychologen hebben niet alleen de term 'anomalie' gebruikt, maar ook de oorspron

kelijke theorie van Kuhn omarmd.67 De parapsychologie zou gezien kunnen worden als een 

voorbeeld van de door Kuhn beschreven situatie waarin met een bepaald paradigma bepaalde 

anomalieën nog hooguit geconstateerd kunnen worden, maar niet meer van een theorie kunnen 

worden voorzien.68 Verschillende onderzoekers van paranormale verschijnselen zijn van 

mening dat de anomalieën die zij bestuderen tot een verandering moeten leiden van het 'heer

sende' mens en wereldbeeld. Wat Kuhn van dit gebruik van zijn theorie vond is mij niet 

bekend.69 

Vergeleken met de term 'paranormaal' levert het gebruik van het woord 'anomalie' de winst op, 

dat de term in een bepaalde wetenschappelijk opgeleide groep een meer vertrouwde klank heeft. 

Verwarring met associaties uit de 'folk (para)psychology' (zoals bij 'paranormaal') lijkt 

uitgesloten. De term 'anomalie' suggereert bovendien niet dat alles wat daarmee aangeduid 

wordt, een variatie is op één bovennatuurlijk thema. Het gebruik van de term kan samen met het 

spreken over 'het' 'geaccepteerd' of 'heersend' paradigma, nog wel de indruk wekken dat er in 

de sociale- of de natuurwetenschappen van één dominant paradigma sprake zou zijn. In de oor

spronkelijke theorie van Kuhn komt het concept 'het paradigma van de westerse wetenschap' 

echter niet voor: er zijn vele paradigma's en vele soorten anomalieën mogelijk.70 

67 Zie voor voorbeelden van een beroep op de theorie van Kuhn voor de parapsychologie: H. L. Edge R. L. 
Morris e.a.: Foundations of Parapsychology London, New York 1986 [Routledge & Kegan Paul] p303 e.V.; R. 
A. McConnell: The structure of scientific revolutions: an epistome' Journal of the American Society for 
Psychical Research (62) 1968 p321-327; Charles T. Tart: 'States of consciousness and state-specific sciences' 
Science Vol. 176 (June 12, 1972); J. H. Rush: 'Parapsychology's century of progress,' in: A. Angoff & B. 
Shapin (eds): Parapsychology today. A geographic view New York 1973 [Parapsychology Foundation) p213-214; 
J. L. F. Gerding: 'Parapsychologie en het onbewuste als dynamische principes in een veranderend 
paradigmaTi/Yfoc/in/î voor Parapsychologie 1982). In twee academische studieboeken wordt parapsychologie 
gepresenteerd als een wetenschapsgebied dat mogelijkerwijs een factor kan zijn in een wetenschappelijke revolutie 
(B. B. Wolman, (ed.y.Handbook of Parapsychology. New York 1977 [Van Nostrand Reinhold] pXV, H. L. Edge 
R. L. Morris e.a.: Foundations of Parapsychology London, New York 1986 [Routledge & Kegan Paul] p303 
e.V.). Opvallend is overigens dat verschillende auteurs aan de 'anomalie-versus-paradigma' gedachte een eigen draai 
geven, waarbij de confrontatie met- en de latere integratie van anomalieën in een nieuw paradigma vooruitgang 
oplevert. Zie voor een voorbeeld: Richard S. Broughton: Parapsychologie Deventer 1995 [Ankh-Hermes] p358). 
Dit is een uitspraak die Kuhn over twee opeenvolgende paradigma's niet kan doen (vanwege de 
incommensurabiliteit van het oude en het nieuwe paradigma: de criteria om vooruitgang aan af te meten zijn in 
beide paradigma's anders). 
6 8 SSR p77 e.v. 
69 Veelzeggend is echter het volgende. Een persoonlijke vriend van Kuhn, John Mack, hoogleraar psychiatrie te 
Harvard en winnaar van de prestigieuze Pullitzer-prize, vroeg Kuhn in het begin van de jaren negentig om raad, 
omdat hij in zijn psychiatrische praktijk in contact kwam met 'slachtoffers' van buitenaardse ontvoeringen en hij 
onzeker was over de wijze waarop hij daarmee zou moeten omgaan. Over Kuhns reactie schrijft hij: "Wat ik met 
name nuttig vond, was Kuhns opmerking dat de westerse wetenschappelijke theorievorming de starheid van een 
theologie was gaan aannemen, en dat dit in stand werd gehouden door de structuren, categorieën en 
tegenstrijdigheden binnen de taal, zoals echt/onecht, bestaat/bestaat niet, objectief/subjectief, intra-
psychisch/buitenwereld en gebeurde/gebeurde niet. Hij stelde voor dat ik bij het voortzetten van mijn onderzoek al 
deze taaiformules zoveel mogelijk zou vergeten en gewoon ruwe informatie zou vergaren; daarbij zou ik 
voorbijgaan aan de vraag of de kennis die ik opdeed al dan niet in een bepaald wereldbeeld paste. ' (John E. Mack: 
Ontmoetingen - Contacten met buitenaardse wezens Amsterdam 1995 [Forum -De boekerij]. 
70 Terwijl de 'respectabele' theorie van Kuhn in de parapsychologie op verschillende plaatsen opduikt, zijn er 
vrijwel geen sporen te vinden van argumenten waarbij met de naam van de meer omstreden Feyerabend wordt 
geschermd. Het werk van Feyerabend bevat enkele verwijzingen naar parapsychologie, alsmede uitspraken over 
uiteenlopende 'controversiële verschijnselen', waaronder psychokinese (In strijd met de methode Meppel 1977 
[Boom] p67-69 en PP 3 p201), astrologie, gnosis, demonologie en alternatieve geneeswijzen. Feyerabend kende 
de Duitse parapsycholoog Hans Bender persoonlijk (Briefe an einem Freund, herausgegeben von Hans Peter Duerr, 
Frankfurt 1995 [Suhrkamp]p246) en publiceerde een artikel in het Zeitschrift für Parapsychologie und 
Grenzgebiete der Wissenschaft (PP 3 p245). In het midden van de jaren zeventig liet hij zich bij een slechte 
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§ 5.3. Geen eigen mensura 

In §5.2 hierboven had bij de behandeling van de eenheid van een 'heersend' wereldbeeld de 

term incommensurabiliteit kunnen vallen. Als wetenschap bestaat uit een complexe verzameling 

activiteiten en informatie, opgebouwd rond uiteenlopende paradigma's of dominerende 

theorieën met bijbehorende maatstaven voor wat zinvolle kennis is en hoe deze zou moeten 

worden verkregen en getoetst, dan is het onmogelijk een aantal van deze incommensurabele 

benaderingen samen te voegen tot iets als 'het huidige kennisbestand'.71 Men kan dan evenmin 

beweren dat bepaalde verschijnselen met zo'n 'kennisbestand' in strijd zijn, zonder tot versim

pelende voorstellingen te vervallen, zowel van het 'geheel' als van de anomalie in kwestie. 

Uitspraken over paranormale verschijnselen kunnen worden geformuleerd als 'in strijd met' 

bepaalde kennis van de natuur, maar die voorstelling van zaken is niet de enig mogelijke. Als in 

een bepaalde theorie over de 'neurofysiologie van de waarneming' telepathie niet geclassificeerd 

en geïnterpreteerd kan worden betekent dit niet dat die theorie iets als telepathie expliciet zou 

moeten uitsluiten of dat het loutere voorkomen van telepathie de theorie in kwestie weerlegt. 

Mijns inziens kan een dergelijke verhouding tussen een maatgevend systeem en een 'anomalie' 

ten opzichte-van-dit-systeem in plaats van als contradictie ook als incommensurabiliteit gezien 

worden. 

Ik wil hier geen nieuwe terminologie introduceren waarin 'incommensurabel' de term 

'paranormaal' zou vervangen, of suggereren dat 'incommensurabiliteit' en 'paranormaliteit' 

hetzelfde zijn. De omgeving waarin er respectievelijk van 'paranormaal' en van 'incom

mensurabel' gesproken wordt verschilt drastisch, en het lijkt me verwarrend de termen uit hun 

eigen sfeer te halen. Niettemin vermoed ik, dat een aantal problemen in het grensverkeer tussen 

wat men het normale en het paranormale noemt, overeenkomsten vertonen met de problemen 

die we in de vorige hoofdstukken zijn tegengekomen rond incommensurabiliteit. 

Opvallend is dat de termen 'incommensurabel' en 'paranormaal' lexicaal niet ver van elkaar af 

staan. De term 'paranormaal' geeft aan dat verschijnselen 'naast' of 'buiten' {para) een bepaalde 

'norm' vallen. Incommensurabel zijn (volgens de op Van Dale gebaseerde werkdefinitie) twee 

zaken die niet samen meetbaar zijn met een bepaalde 'gemene maatstaf'. Een lexicaal verschil is 

dat men met de term paranormaal vanuit één norm (bijv. vanuit een vorm van materialisme) 

gezondheid met succes door een 'healer' behandelen. (J. Preston: Paul Feyerabend Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. http://cdl. library, usyd. edu. au/stanford/entries/feyerabend) pl7. Zie verder ook: Paul Feyerabend: 
'Irrationlität oder: Wer hat Angst vom schwartzen Mann', in: Hans Peter Duerr (Hrsg): Der Wissensschaft und das 
/rraïi'ona/eFrankfurta.M. 1981 [Syndikat]. 
Feyerabend stelt in een artikel uit 1977, 'Rationalism, relativism and scientific method', dat de intuïtie van 
individuen in onze samenleving niet meer wordt geschoold in het oproepen van grillig gedrag dat 'in fase' is met 
onvoorziene gebeurtenissen. Hij oppert dat dit zou verklaren 'why the ability to influence matter in a direct way 
has now declined and why parapsychological and paraphysical effects are so difficult to find' (PP 3 p201). In een 
posthuum gepubliceerd artikel in de Oxford Companion to Philosophy schrijft hij dat (o. a) occultisme, magie, 
alchemie en de psychologie van Jung door sommige filosofen tot de ' underworld of philosophy' worden gerekend, 
net als 'unclear ideas proposed by scientists (Bohr's idea of complementarity or Kuhn' s idea of 
incommensurability)'. Hij merkt hierbij op dat er in de huidige filosofie te weinig overeenstemming bestaat om 
zo'n 'onderwereld' te definiëren: 'there will be different underworlds for different schools'. (Ted Honderich (ed.): 
The Oxford Companion to Philosophy Oxford 1995 [Oxford U.P.] p678). 
71 Zie ook: John Dupré: The Disorder of Things Cambridge 1993 [Harvard U.P.]; John Dupré: The disunity of 
science Mind 1983, vol. 922 p321-346. 

http://cdl
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constateert dat daar zaken buiten vallen, terwijl de term incommensurabel vanuit een standpunt 

buiten de twee 'maatgevende kaders' kan worden gebruikt. 

Opvallend is dat beide termen associaties oproepen met 'irrationeel'.72 Incommensurabel en 

irrationeel kunnen beide worden gebruikt als vertaling van het Griekse 'alogos'.73 Met name 

door H. van Praag is in diverse publicaties een relatie gelegd tussen de concepten 'irrationeel' 

en 'paranormaal'. Paranormale verschijnselen ziet hij als verschijnselen die binnen bepaalde 

'denkmodellen' of 'cultuurcodes' niet 'rationeel gemaakt' kunnen worden, maar binnen andere 

wel.74 

Van Praag gaat er van uit dat elke benadering van de realiteit (en de bij die benadering 

behorende taal) beperkt en beperkend is. 'Zo kan men het menselijk gedrag evenzeer fysiolo

gisch als psychologisch beschouwen, maar ontgint dan in beide gevallen een ander gebied der 

realiteit. Beide beschrijvingswij zen zijn ten opzichte van elkaar "onredelijk" of "ir-rationeel", 

d.w.z.. men kan ze niet onder één noemer brengen al is het psychische op zich zelf niet minder 

"redelijk" dan het fysische. Het ene gaat uit van "het wonder" van kracht en stof, andere van 

"het wonder" van ziel en gedrag.75' (...) 'Indien men inziet, dat er geen absolute maat bestaat, 

maar dat iedere meting de objectieve toepassing van een subjectieve keuze is [d.w.z.. de keuze 

voor een meeteenheid, meetsysteem of wijze van beschrijven, HvD], krijgt men tevens een 

nieuw inzicht in de verhouding tussen rationele en irrationele aspecten der verschijnselen. De 

irrationaliteit ontstaat doordat de werkelijkheid nooit volledig te rationaliseren is. Datgene echter 

wat in het ene systeem als irrationeel geldt - d.w.z.. als onmeetbaar - kan met een andere maat

keuze zeer wel gemeten worden.'76 

Als voorbeeld geeft Van Praag vervolgens de verhouding tussen de zijde en de diagonaal van 

een vierkant. 'Men doet er goed aan te bedenken, dat zijde en diagonaal op zichzelf niet 

irrationeel zijn. Ze zijn het ten opzichte van elkaar. Op dezelfde wijze blijkt telkens, dat het 

onmogelijk is om alle verschijnselen onder één noemer te brengen. De psychische werkelijkheid 

is niet minder reëel en rationeel dan de fysische realiteit. Wie echter begint met de ordening der 

fysische verschijnselen, moet de psychische als irrationeel beschouwen. (...) Principieel is het 

dus evenzeer denkbaar, dat een symboliek uitgaat van psychische of geestelijke feiten en de 

fysische als secondair beschouwt. Dit is b.v. het geval met de terminologie van esoterische 

leringen in Azië, die het geestelijk leven zeer subtiel analyseren, maar naar westers gevoel zeer 

vaag zijn in de beschrijving der kwantitatieve verschijnselen.'77 

Wat betreft de parapsychologische verschijnselen betekent dit volgens Van Praag dat ze in 

2 Bijvoorbeeld: Van de opstellen opgenomen in de tweede bundel van de serie Der Wissenschaftler und das 
Irrationale gaat een flink deel over parapsychologie. (Hans Peter Duerr (Hrsg): Der Wissenschaftler und das 
Irrationale Frankfurt a. M. 1981 [Syndikat]). 
73 Zie §2.1. 

4 H. van Praag: 'Enige gedachten over antropologische parapsychologie' Tijdschrift voor Parapsychologie 1986-
4; Deze gedachten zijn overigens in niet in alle opzichten te rijmen met de elders door Van Praag aangehangen 
theorie dat normale waarneming een ' grensgeval' is van de paranormale. (H. van Praag: Inleiding tot de 
parapsychologie Baarn 1973 [Meulenhoff] p23 e.V.). Als x een grensgeval is van y levert x geen mensura voor y, 
maar y wel voor x. 
75 H. van Praag: De acht poorten der zaligheid - wegen en vormen der mystiek Naarden 1972 [Strengholt] p33. 
16 Op. cit. p37. 
17 Op. cit. p37-38. 
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sommige wereldbeelden 'rationeel' zijn en in andere niet.78 Op de vraag of paranormale 

verschijnselen 'anomalieën' zijn antwoordt hij dan ook: 'Neen. De quantummechanica, de 

cultuurwetenschappen en de godsdienstwetenschappen leveren voldoende modellen op om de 

paranormale verschijnselen te situeren.'79 Van Praags opmerkingen over 'irrationaliteit' wekken 

de indruk dat hij deze modellen incommensurabel acht met de 'fysicalistische' wetenschap 

waarbinnen het paranormale als 'onverklaarbaar' geldt. Ik zou daarom, om verwarring met 

'rationaliteit' in andere betekenissen en gebruiksomgevingen te voorkomen, zelf liever voor de 

term incommensurabiliteit hebben gekozen.80 

Sommige parapsychologen noemen de onderzochte verschijnselen zoals we zagen 'anomalieën' 

in de hoop dat ze kunnen bijdragen aan de opkomst van een 'nieuw paradigma'. In de 

oorspronkelijke theorie van Kuhn zijn er geen criteria die aangeven wanneer precies een 

paradigma zo is overweldigd door anomalieën, dat het losgelaten wordt.81 Kuhn stelt echter wel 

expliciet dat een paradigma pas losgelaten wordt, wanneer er een alternatief voorhanden is, dat 

de problemen kan oplossen die het oude paradigma in een crisis hebben gebracht.82 

De parapsychologie lijkt tot nu toe niet op weg om zo'n alternatief te leveren. Men is in de 

afgelopen jaren voornamelijk actief geweest in het constateren van de anomalieën in kwestie; er 

is in de parapsychologie meer consensus over de te volgen onderzoeksmethoden dan over de 

interpretatie van de verschijnselen. Het onderzoek verloopt 'volgens de regels', d.w.z. para

psychologen hanteren kritische, empirische onderzoekstechnieken, ontleend aan de 'gewone 

wetenschap' en men probeert zo weinig mogelijk 'speculatieve elementen' op te nemen in de 

beschrijvingen van de verschijnselen. Zo kan men met bepaalde technieken verschijnselen sig

naleren, die vervolgens echter niet geïnterpreteerd kunnen worden: de enige consensus die er 

over de interpretatie van de verschijnselen lijkt te bestaan, is de visie dat ze 'niet passen in het 

heersend wereldbeeld'. Met andere woorden: blijkbaar blijft een model waarin paranormale ver

schijnselen niet passen de mensura leveren. We zouden kunnen zeggen dat de parapsycholo

gen, die de in de vakliteratuur gegeven definities (aangehaald in §5.2) van parapychologie 

volgen (onderzoek naar 'onverklaarbare verschijnselen') het fysicalisme tot norm verheffen.83 

7 8 H. van Praag: 'Enige gedachten over antropologische parapsychologie' Tijdschrift voor Parapsychologie 1986-

7 9 H. Breederveld e.a: ' Parapsychologen over parapsychologie' Tijdschrift voor Parapsychologie 1986-4 p48. 
De term 'irrationeel' kan in het huidige spraakgebruik op meerdere wijzen gebruikt worden. Stephanie de 

Voogd maakt onderscheid tussen 'irrationeel' en 'met-rationeel' : ' "Irrationeel" noem ik alles wat niet rationeel is 
maar het wel pretendeert te zijn of wel zou moeten zijn; "niet-rationeel" noem ik alles wat eenvoudig anders-dan
rationeel is. Godsdiensten zijn niet-rationeel; het rationalisme is irrationeel.' {Een transparante wereld Amsterdam 
1979 [Meulenhoff] p58). Hier zou m.i. nog een ander onderscheid aan toegevoegd kunnen worden, nl. dat tussen 
niet-rationeel (in de zin van ' anders dan rationeel' en anders-rationeel: rationeel volgens een andere ' ratio' dan de 
gebruikelijke, een betekenis die dicht bij ' incommensurabel' komt. Zie §2.1 
81 SSR p79-80; Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p220. 
8 2 SSR p34, p77, p79. 
83 Vergelijk de uitspraak van Gregory Bateson: ' A miracle is a materialist's idea of how to escape from his 
materialism'. (Gregory Bateson: Mind and Nature New York 1979 [E. P. Dutton] p210). Het is misschien wel 
gebruikelijk om over het ' heersend' wereldbeeld te spreken, maar m.i. geeft deze zegswijze voornamelijk aan dat 
men zich in de 'tactiek' geheel laat leiden door de eisen van een tegenpartij. Zoals we zagen heeft dit beeld meer 
weg van een 'beeld van een beeld' dan met een concrete theorie: maar het 'heerst' zeker wel over de 
parapsychologie. Het is alsof er in het hoofd van de parapsycholoog een stem galmend een regel van Lyotard 
herhaalt: 'Wees bruikbaar d.w.z. commensurabel of verdwijn' (Jean-François Lyotard: La condition postmoderne -
Rapport sur le savoir Paris 1979 (Les editions de minuit] p8). 
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Dit leidt tot een situatie waarin de parapsychologie in feite nergens een begin kan zoeken voor 

een (volgens deze maatstaven) 'fatsoenlijke' theorie om de verschijnselen, om Van Praags 

woorden te gebruiken, 'rationeel te maken'. Weliswaar kan de parapsycholoog voor 

verklaringen van wat hij onderzoekt aanhaken bij de meest uiteenlopende bronnen, van Hermes 

Trismegistus tot Niels Bohr, maar vrijwel alles wat daaraan ontleend wordt lijkt er ten opzichte 

van de (over de parapsychologie) 'heersende' ideeën even paranormaal of incommensurabel uit 

te zien als de verschijnselen die erdoor verklaard moeten worden. 

In de denkwijze die leidt tot het spreken over iets 'para-normaals' wordt dus vastgehouden aan 

één norm, die telkens overschreden wordt. Als we er bijv. van uitgaan dat het mentale geheel 

veroorzaakt wordt door fysische eigenschappen van de hersenen dan zouden parapsycho

logische verschijnselen ons er weliswaar op kunnen wijzen dat er wellicht 'meer' is, maar aan 

dit 'meer' kan vervolgens op basis van dit fysicalisme geen inhoud gegeven worden. 

In een evaluatie van het parapsychologisch onderzoek uit 1950 noemen twee Nederlandse fysici 

de hypothetische psyche, die causaal betrokken zou zijn bij telepathie en helderziendheid en die 

wellicht de dood van het lichaam zou kunnen overleven 'het residu': 'dit is de menselijke 

persoonlijkheid minus het soma en minus alle geestelijke eigenschappen die aan het soma 

gebonden zijn'.84 Wellicht onbedoeld geeft de term 'residu' de positie van het gehele terrein van 

'het paranormale' weer, zolang men de 'normen' blijft ontlenen aan de theorieën die door deze 

verschijnselen overschreden lijken te worden. 

Als men ook serieus andere visies zou overwegen, dan is het mogelijk dat men op ideeën stuit 

waarin de 'para'normale verschijnselen wel 'normaal' zijn. Er zijn overal op aarde tradities die 

gewagen van de onherleidbaarheid van een geest, die niet gebonden is aan enkele personen of 

aan het fysieke lichaam, tradities waarvoor 'geest' geen 'residu' is van een niet oplosbare 

rekensom, maar de 'maat' waarmee gerekend wordt. Wanneer men enige 'proliferatie'85 van 

ideeën toestaat, en het de parapsychologie gegund wordt aan haar begrippen een eigen inhoud te 

geven, zonder zich te hoeven houden aan voorstellingen die 'de starheid van een theologie zijn 

gaan aannemen'86, dan zouden telepathie en dergelijke daarmee vergeleken eerder incommen

surabel zijn dan paranormaal. Dit lijkt mij voor de parapsychologie verkieslijker dan de situatie 

waarin de ervaringen een onverteerbare restcategorie blijven.87 Het paranormale zal in 

vergelijking met het normale altijd schitteren door afwezigheid van eigenschappen, indien die 

eigenschappen slechts met één maat gemeten kunnen worden.88 

84 F. A. Heyn & J. J. Mulckhuyse: Vorderingen en problemen van de parapsychologie Delft 1950 [Waltman] 
p81; Merk op dat Heyn en Mulckhuyse met nadruk zeggen dat die geestelijke eigenschappen die aan het soma 
gebonden zijn niet tot het residu behoren. Die zijn blijkbaar 'normaal' verklaarbaar. Slechts datgene wat de 
mogelijkheden van het materiële object te buiten gaat vereist een ander beginsel; omdat elk kader hiervoor 
ontbreekt is het een ' residu', dat gedefinieerd wordt in termen van wat zij niet is (geen object). Dit sluit aan bij de 
bij sommige parapsychologen levende overtuiging dat alleen de paranormale verschijnselen anomalieën zijn die 
vanuit een wetenschappelijk wereldbeeld niet kunnen worden geïnterpreteerd; een overtuiging die wordt 
bekritiseerd in D. R. Griffin: Op. cit. p96 e.v. 
8 5 Zie §1.3.2. . 
86 Thomas Kuhn, geciteerd, in: John E. Mack: Ontmoetingen - Contacten met buitenaardse wezens. 
87 De oorspronkelijke theorie van Kuhn zou voorspellen dat er in de parapsychologie pas voortgang geboekt zal 
worden wanneer aan de ' pre-paradigmatische' status een einde is gekomen. (SSR p 160) 
88 Het onderzoek leert ons vooral wat het niet is: het is geen zintuiglijke waarneming, geen toeval, geen fantasie, 
geen rationele calculatie, geen bedrog. 
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§ 5.4. Incommensurabiliteit binnen de parapsychologie 

Ondanks klachten over de 'onverklaarbaarheid' van paranormale verschijnselen zijn er in de 

westerse cultuur vele theorieën over geformuleerd. Uit de quantumfysica89 of de hermetische 

traditie90, maar ook uit het volksgeloof91 zou men ideeën kunnen putten. Zoals zo vaak, 

wanneer er op een gebied verschillende theorieën zijn, zijn voorstanders van deze benaderingen 

het er niet over eens wat er precies verklaard zou moeten worden. Zo zal de 'geest van een 

overledene' voor een psycholoog het explanandum zijn en voor een spiritist het explanans. M.i. 

verheldert het begrip incommensurabiliteit een aantal van de problemen die zich op dit terrein 

voordoen. Dit zal ik hieronder illustreren aan de hand van twee voorbeelden die beiden te 

maken hebben met de mogelijkheid van een leven na de dood: spiritisme en 

reïncarnati eheri nneri ngen. 

§ 5.4.1 Mediamieke verschijnselen 

Voor de goede orde: het is niet mijn bedoeling de visie van Spiritisten nader te onderzoeken, en 

het hiernavolgende is evenmin geschreven uit affiniteit met het spiritistische gedachtengoed. Ik 

wil slechts illustreren, dat zich bij het onderzoek van paranormale verschijnselen 

interpretatieproblemen voordoen, die kunnen worden verhelderd door te wijzen op de 

incommensurabiliteit van in het geding zijnde theorieën. 

Spiritisme is een onderzoeksterrein dat heden ten dage in de parapsychologie nog maar een 

marginale plaats inneemt, maar dat vooral in de begindagen van het parapsychologisch 

onderzoek centraal heeft gestaan. Hier speelt waarschijnlijk de sociale context een grote rol. Zo 

rond 1880 was de (on)mogelijkheid van een voortbestaan een 'hot item' in filosofische en theo

logische kringen, enerzijds vanwege het opkomende materialisme, anderzijds door de massale 

populairiteit van het spiritisme.92 'Spiritisme' heeft heden ten dage voor veel geïnteresseerden in 

esoterie of spiritualiteit een 'sektarische' bijklank. Zo'n honderd jaar geleden, in de dagen dat 

filosofen als William James het spiritisme onderzochten, was dit nog niet zo sterk het geval. 

Verschillende filosofen die zich met parapsychologie bezig hielden, hebben ook getuigd van 

hun belangstelling voor het vraagstuk van een voortbestaan na de dood (James, Broad, Price, 

Bergson, Schiller).93 Hun werk op dit terrein is door het spiritisme beïnvloed. 

Onder spiritisme (Eng. 'spiritualism') wordt het geloof verstaan dat de menselijke persoon

lijkheid na de lichamelijke dood blijft voortbestaan en dat men bovendien met overledenen in 

contact kan komen. Centraal bij Spiritisten stonden personen (mediums) door wie zich geesten 

zouden openbaren. De geesten gaven (via de mediums) uitgebreide inlichtingen over het leven 

D. J. Bierman, H. van Dongen, J. L. F. Gerding (red.): Fysica en parapsychologie Utrecht 1992 [SPR); Dean 
Radin: The Conscious Universe - the Scientific Truth of Psychic Phenomena San Francisco 1997 [Harper Edge]. 
90 Bijvoorbeeld uit het werk van Marsilio Ficino (1433-1499): The Book of Live ed. C. Boer), Dallas 1981 
[Spring]. 
91 Zie: J. Wichmann: Renaissance van de esoterie Utrecht 1991 [Aura] p55 e.v. 
92 Een voorbeeld van die massale belangstelling: het internationale congres over spiritisme te Parijs in 1899 werd 
bezocht door veertigduizend deelnemers, waaronder James, Lombroso, Janet en Van Eeden (D. Draaisma: De geest 
in getal. Beginjaren van depsychologielAsse 1988 [Swets & Zeitlinger] pl98). 
93 Zie hun in §5.1. genoemde werken. 
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in het hiernamaals, maar ook over het leven dat ze vroeger op aarde geleid hadden. 

Onderzoekers van séances ontdekten dat sommige mediums daarbij informatie gaven die (naar 

later) bleek correct was. Ik kan mij voorstellen dat dergelijke claims bij de lezer op ongeloof 

stuiten. Vragen die te maken hebben met de kwaliteit van het onderzoek op dit gebied zijn hier 

echter niet aan de orde. Om een beeld te geven van de incommensurabiliteit van verschillende 

benaderingen op dit gebied, vraag ik de lezer zich te verplaatsen in de toenmalige opvattingen 

omtrent die kwaliteit. Een goede indruk daarvan geeft James' opstel over 'Psychical Research' 

in zijn bundel The Will to Believe.94 

Bij het parapsychologisch onderzoek van mediums kon men twee aspecten onderscheiden.95 

Allereerst de vraag naar de psychologische processen van het gedrag van het medium (de relatie 

tussen de mediamieke trance en de pathologische gevallen van dissociatie, de relatie tussen de 

'controle' [de geleidegeest] van het medium en haar of zijn eigen persoonlijkheid, etc). Ten 

tweede was er de kennisvraag: hoe komt het medium aan de informatie die zij verstrekt. Voor 

de parapsychologen was die laatste vraag uiteraard pas interessant als de informatie die werd 

verstrekt klopte en niet triviaal of toevallig juist was. Dit hield in de praktijk een belangrijke 

restrictie in. In beginsel oncontroleerbare uitspraken over het hiernamaals en 'hogere gebieden' 

werden door de parapsychologen genegeerd.96 Het onderzoek naar de 'kennisvraag' spitste zich 

toe op de kwestie of de 'communicatoren' (de geesten die doorkwamen) dingen konden 

vertellen die het medium zelf onmogelijk kon weten (maar wel juist waren), of andere 

kenmerken vertoonden (typische zegswijzen, persoonlijkheidskenmerken) die konden opgevat 

als 'identiteitsbewijzen' van de communicatoren. Het mediun mevrouw Piper bijvoorbeeld, die 

onderzocht werd door William James, heeft vele malen juiste gegevens verteld over bekenden 

van de deelnemers aan de seance, die zij daarvoor nooit ontmoet had.97 

De psychical researchers onderzochten de prestaties van mediums door middel van een soort 

'afpelmethode'. Allereerst werd gekeken of er ruimte was voor normale verklaringen. Een 

onderzoeksorganisatie als de S. P. R. (Society for Psychical Research), die in die dagen nog 

geen gebrek aan middelen had, kon het zich permitteren om mediums te laten schaduwen door 

detectives. De aandacht voor de mogelijkheid van fraude (handlangers, valse getuigenissen) 

94 William James: 'What Psychical Research has accomplished', in: The Will to Believe [1897], New York z. j . 
[Dover]. 
9 5 Zie voor een overzicht van de geschiedenis van het onderzoek naar spiritisme: Alan Gauld: The Founders of 
Psychical Research. London 1968 [Routledge & Kegan Paul]; D. Scott Rogo: Leven met de doden - contacten 
met overledenen: een overzicht van de vaak onloochenbare feilen en ervaringen Naarden 1986 [Strengholt]; 
Stephen E. Braude: First Person Plural:: Multiple Personality and the Philosophy of Mind London/New York 
1991 [Routledge] p218 e.v. 
96 Zie bijv. de in de jaren dertig in het Tijdschrift voor Parapsychologie gevoerde discussie over de waarde van de 
helderziende waarnemingen van Helena Blavatsky of Rudolf Steiner. (P. A. Dietz: 'Weten of pseudo-weten 
'Tijdschrift voor Parapsychologie 1936 p35). In de hedendaagse esoterie hebben de meeste 'mediums' vergeleken 
met die uit de negentiende eeuw waarschijnlijk meer belangstelling voor het 'hogere' dan voor alledaagse 
controleerbare zaken. Tegenwoordig spreekt men van 'channeling'. Mensen stellen zich open voor hogere 
dimensies, waarvoor ze een kanaal (channnel) zijn. Hogere entiteiten, ver geëvolueerde bewustzijnen maken 
gebruik van deze kanalen om ons hun inzichten deelachtig te maken. (Zie: Jon Klimo: Channeling. Een 
onderzoek naar hel ontvangen van mededelingen uit paranormale bronnen. Den Haag 1989 [Mirananda]. 
97 William James: Essays in Psychical Research Cambridge 1986 [Harvard U.P.] p253 e.v. Het is hier niet de 
plaats om een oordeel uit te spreken over de waarde van observaties als die van James en andere onderzoekers. We 
staan stil bij de achterliggende denkwijze. Zie omtrent Mrs. Piper ook: W. H. C. Tenhaeff: Het spiritisme Den 
Haag 1936 [Leopold] pl66 e.v. 
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bezorgde de psychical researchers in kringen van mediums een slechte naam. Als bedrog 

redelijkerwijs kon worden uitgesloten, werd de mogelijkheid onderzocht dat normale 

psychologische processen een rol speelden. Indien een medium juiste informatie gaf, kon als 

verklaring gedacht worden aan subliminale percepties (bijv. van de reacties van aanwezigen op 

de verstrekte gegevens). Binet opperde dat mediums in de trance-toestand wellicht over een 

verfijnder waarnemingsvermogen kunnen beschikken.98 Flournoy onderzocht of de gegeven 

informatie te maken kon hebben met dingen of zaken die het medium ooit gezien of gehoord 

had, maar waaraan hij of zij geen herinnering had bewaard (cryptomnesie).99 Als dergelijke 

verklaringen niet meer opgingen, betekende dit nog lang niet dat er meteen maar aan 'geesten' 

werd gedacht. 

De volgende schil die werd afgepeld, betrof de telepathie. In het verleden is telepathie vaak als 

het meest 'acceptabele' parapsychologische fenomeen beschreven, omdat men meende dat er 

een 'natuurlijke' oorzaak voorstelbaar was. Sommige oudere onderzoekers stelden zich de 

telepathie namelijk voor als een soort 'hersengolven', die door de ene persoon op de andere 

worden overgebracht. Verschijnselen die een meer 'bovennatuurlijke' indruk wekten, zoals her

inneringen aan vorige levens, geestverschijningen en andere contacten met 'gene zijde' zouden 

daarom bijvoorkeur 'herleid' moeten worden tot telepathie.100 

Het idee dat 'spiritistische' verschijnselen verklaard konden worden als manifestaties van 

vermogens van levende mensen (zoals telepathie) en niet van geesten van overledenen noemt 

men in de parapsychologie (naar aanleiding van een polemiek tussen de filosoof Eduard von 

Hartmann en de Russische onderzoeker A. N.. Akasov) animisme.101 Een dergelijk gebruik 

van dit woord door parapsychologen is zeer verwarrend, omdat 'animisme' in de antropologie 

9 8 D. Draaisma: De geest in getal. Beginjaren van de psychologie Lisse 1988 [Swets & Zeitlinger] pl97. 
9 9 Théodore Flournoy: Van India naar de planeet Mars Amsterdam 1996 [Candide] p236. 
100 Een voorbeeld van het geloof in de'natuurlijke' oorzaken van telepathie levert een in 1911 verschenen 
brochure Over de mogelijkheid van telepathie (Baarn 1991 [Hollandia Drukkerij] p28 e. v.) van de hersen
onderzoeker en zenuwarts Is. Zeehandelaar. Hij schrijft dat in het licht van 'de nieuwste wetenschap' het bestaan 
van telepathie niet onmogelijk kan worden geacht: 'Dat kon nog voor 15 jaren gedacht worden, toen we 
Roentgens ontdekking, de X-stralen, de ontdekking der Curie's van het radium met zijn drie verschillende soorten 
van stralingen en de praktische toepassing der draadlooze telegrafie nog niet kenden. Thans, nu we marconigraferen 
van het ene werelddeel naar het andere, thans staan we tegenover hersentelegrammen (zoals (.. .) telepathische 
hallucinaties genoemd zouden kunnen worden, niet meer zo vreemd. De vergelijking met de draadlooze telegrafie 
dringt zich op, al is het natuurlijk geen verklaring. Wat trof ons kort geleden het eerste uitvoerige bericht van een 
stoomschip (de ' Republic' ) dat midden op den oceaan zich bevond, in zinkensnood verkeerde, naar alle kanten heen 
berichten de ruimte in zond en, dank zij de draadlooze telegrafie, gered werd. Welnu er zijn vele voorbeelden (. ..) 
waarin een mensch in den nood, in stervensgevaar, zijn naasten bericht gezonden schijnt te hebben van het gevaar 
waarin hij zich bevond. Wat weten we dan toch van de eigenaardige energie, die er ontstaat wanneer de biologische 
en chemische processen in onze hersenen, correlaat aan het psychisch proces, optreden. Wat weten we dan 
'überhaupt' van de gewone psychische energie die 'bergen kan verzetten'? Is het zo onwaarschijnlijk, dat die 
groote batterij met zijn drieduizendmiljoen elementen, buitengewone energie kan ontwikkelen (.. .) welke evenals 
de Herzsche golven de ruimte overwinnen en door den aether of op ander wijze op afstand werkt? Dat deze 
psychische energie, waarvan wij de aard niet kennen een gelijk gestemd hersenstelsel in trilling kan brengen, dat 
m. a. w hersentelegrammen onder omstandigheden, door bepaalde, geestesverwante, geschikte personen kan 
worden gepercipieerd, is volstrekt niet in strijd met onze hedendaagse wetenschappelijke opvattingen.' De 
hypothese die Zeehandelaar hier naar voren brengt zouden we Mental Radio kunnen noemen, naar het boek van 
Upton Sinclair dat in 1930 verscheen, en waarvoor Albert Einstein het voorwoord schreef. (New York 1962 
[Collier]). Telepathie is volgens deze ideeën a. h. w een kwestie van 'op de juiste golflengte zitten'. Deze visie 
was overigens slechts gebaseerd op een vaag vermoeden. Onderzoek naar 'hersenstraling' dat een dergelijke theorie 
ondersteunt was (en is) nog niet uitgevoerd, en bovendien pasten de eigenschappen van telepathie 
(onafhankelijkheid van afstand, selectiviteit) nauwelijks bij het concept van een straling of radiogolf. 
1 0 1W. H. C. Tenhaeff: Het spiritisme Den Haag 1939 [Leopold] p26-27. 
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juist gekenmerkt wordt door een voorouderverering, die veel overeenkomsten met het 
spiritisme vertoont.102 

Als een medium informatie gaf die juist was, kon deze volgens de 'animistische' verklaring 

telepathisch zijn ontleend aan het bewustzijn van degene waar deze informatie op betrekking 

had. Ook indien de persoon waarover informatie werd gegeven niet meer in leven was, hoefde 

dit niet te betekenen dat diens geest daarbij in het spel was. De informatie moest immers 

gecontroleerd kunnen worden bij derden, en deze zouden eveneens als telepathische 'bron' 

kunnen fungeren. Alleen als mediums informatie gaven die absoluut aan niemand bekend was 

en die toch juist en specifiek bleek te zijn, leek er nog een theoretische mogelijkheid open te 

blijven dat men dit niet met telepathie kon verklaren. Dan kon echter altijd nog aan 

helderziendheid worden gedacht, een aan telepathie verwant verschijnsel.103 Langzamerhand 

werd aanvaard dat men met 'paranormale vermogens' van levende mensen in beginsel altijd de 

resultaten van ogenschijnlijke communicatie met overgeganen kan verklaren. Want zodra men 

de mededelingen van gene zijde zou controleren, had men informatie die in beginsel ook op 

helderziende of telepathische wijze toegankelijk kon zijn. Zo redenerend bleek het mogelijk om 

op theoretische gronden a priori aan de 'geestenhypothese' te ontkomen.104 Deze benadering 

verklaart overigens niet waarom de informatie in de persoonlijke beleving van het medium als 

'ik-vreemd' wordt ervaren, d.w.z.. dat deze beleefd wordt als behorend bij een andere 

persoon. Om dit te benaderen moet aangenomen worden dat een medium processen van 

'dissociatie' vertoont, waarbij de paranormale vermogens samenhangen met een complex of een 

'afgesplitst deel der persoonlijkheid'.105 

De relatie tussen incommensurabiliteit en het vraagstuk van de 'keuze' tussen zoiets als de 

spiritistische en de 'telepathische' hypothese is de volgende. Er zou sprake zijn van commen-

surabiliteit wanneer er een kritisch punt zou zijn, waarop telepathie onmogelijk wordt en we 

naar de 'geestenhypothese' zouden moeten grijpen. In de literatuur die aan het begin van de 

twintigste eeuw verschijnt, wordt over zo'n kritisch punt gediscussieerd. Laten we eens stellen 

dat een medium informatie ontvangt van 'gene zijde': in trancetoestand spreekt hij of zij in de 

eerste persoon, met een op dat van de overledene lijkend stemgeluid, over zijn of haar leven in 

de tijd dat hij of zij 'nog in de stof was'. Als één van de aanwezigen de informatie 'herkent' kan 

deze persoon daar ook direct als bron van gefungeerd hebben (hetzij door bijv. onbewuste 

signalen af te geven of middels -onbewuste- telepathie). Als het om informatie gaat die niemand 

102 J. J. Poortman vermeldt dat de term is ingevoerd door E. B. Taylor in 1867, die hem gebruikte voor het 
geloof in zielen die het lichaam bij de dood (en soms ook al eerder) konden verlaten. Ochêma. Geschiedenis en zin 
van hel hylisch pluralisme Assen 1954 [Van Gorcum] p94. 
103 Men spreekt van helderziendheid (zie pl28) wanneer iemand een beleving heeft van een gebeurtenis, voorwerp 
of een andere stand van zaken, zonder dat normaal zintuiglijk contact daarbij een rol speelt. Het verschil tussen 
telepathie en helderziendheid ligt daarmee in het onderwerp van de beleving. Telepathie heeft betrekking op een 
werkelijkheid die op zich nooit zintuiglijk waarneembaar is, omdat zij zich afspeelt in het innerlijk van een 
bepaalde persoon. Helderziendheid heeft betrekking op een werkelijkheid, die op zich wel zintuiglijk waarneembaar 
kan zijn, maar die dat op het moment van de beleving voor de persoon door omstandigheden van tijd en plaats niet 
is. 
1 M Tot de voorstanders van een dergelijke interpretatie behoort C. D. Broad (Religion, Philosophy and Psychical 
Research), New York 1969 [Humanities Press] p86). 
105 P. A. Dietz: Parapsychologie - occultisme - spiritisme, in: P. A. Dietz & W. H. C. Tenhaeff (red): 
Parapsychologische studiën Amsterdam 1936 fßecht] p42 e.v. 
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van de aanwezigen bekend voorkomt, en die achteraf toch blijkt te kloppen, dwingt dit nog niet 

tot een 'spiritistische' interpretatie: het kan immers om telepathie gaan waarbij een niet 

aanwezige persoon de bron van de informatie is. Stel vervolgens dat de informatie aan geen 

enkele levende persoon bekend kan worden geacht, en toch geverifieerd kan worden, bijv. in 

oude archieven. Ook in dat geval is de spiritistische interpretatie niet noodzakelijk. De 

betreffende archieven kunnen opgevat worden als de bron van waaruit het medium de 

informatie middels helderziendheid heeft verkregen. Mocht echter de informatie nergens zijn 

opgeslagen en ook aan niemand bekend zijn, dan is controle onmogelijk, kan de informatie dus 

niet meer van fantasie onderscheiden worden, en is er geen paranormale kennis die verder nog 

'verklaard' behoeft te worden. Geen enkel bewijs voor het voortbestaan van overledenen, dat 

door middel van mediums verkregen is, kan dus sterk genoeg zijn om niet uit te komen met het 

ad hoc naar voren brengen van reeds op voorhand aan levende mensen toegeschreven 

vermogens. 

Het is van belang erop te wijzen dat we dergelijke apriori verklaringen ook vanuit het spiritisme 

kunnen opstellen. Door een radicale spiritist zouden alle aanwijzingen voor telepathie verklaard 

kunnen worden als manifestatie van een onlichamelijk bewustzijn.106 Telepathie is dan het 

basis-communicatievermogen tussen mensen, tussen geesten en tussen geesten en mensen. 

'Normale' communicatie (met zintuiglijk waarneembare signalen) kan worden opgevat als een 

bijzonder geval van telepathie (met stoffelijke hulpmiddelen).107 Overigens blijft het binnen zo'n 

spiritistische visie mogelijk dat sommige verschijnselen hun oorsprong 'slechts' in de psyche 

van het medium hebben (als fantasie, of als door een telepathische indruk) en dat zij dus geen 

contact met 'gene zijde' behelzen. Telepathie kan echter nooit een argument zijn tegen de 

'geestelijke werkelijkheid': zij is daar juist een aspect van. 

Kortom: men vindt bij het vergelijken van beide theorieën geen 'kritische punten' waarop de 

vaste stof telepathie de spiritistische gasvorm krijgt. Het 'parapsychologische' model waarin 

sprake is van paranormale vermogens 'in' de mens kan blijkbaar niet onder één noemer worden 

gebracht met het min of meer sjamanistische concept van een 'intredend' of 'uittredend', 

lichaamsloos bewustzijn.108 Dit alles betekent niet dat het totaal van iemands voor

onderstellingen afhangt hoe de verschijnselen zich voordoen: kritische toetsing van de claims 

van mediums kan in beide behandelingen van belang zijn. Het betekent evenmin, dat beide 

theorieën op geen enkele wijze vergeleken kunnen worden. 

Deze situatie zal ik verder toelichten aan de hand van de poging van een auteur om de waarde 

6 Op. cit. p47. De experimenten op het gebied der telepathie hebben in feite zelden resultaten opgeleverd die de 
prestaties konden benaderen die mrs. Piper op bepaalde zittingen volbracht. Dit is de reden dat sommige 
onderzoekers denken dat de overledenen er in het laatste geval zelf toch op een of andere wijze bij betrokken waren. 
Deze onderzoekers zijn er echter nooit in geslaagd een 'kritisch punt' te formuleren om de vermogens van geesten 
van die van levende mensen te onderscheiden. 
107 Verwante gedachten treft men aan. in: P. A. Dietz: Wereldzicht der parapsychologie Amsterdam 1939 
[Meulenhoff] p60 e.v. 
108 Als men zich dit van te voren had gerealiseerd, hadden niet alleen vruchteloze discussies vermeden kunnen 
worden, maar had het onderzoek naar een mogelijk voortbestaan wellicht een andere route kunnen kiezen. 
Overigens is het ook denkbaar dat het vanuit bepaalde filosofieën helemaal niets meer uit maakt of het om het ene 
'occulte' verschijnsel gaat of om het andere. Vanuit de mensurae van het behaviourisme zouden telepathie en 
spiritisme één pot nat zijn. 
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van deze twee theorieën onderling af te wegen door na te gaan in hoeverre ze op 'onzekere 

aannames' steunen. Het gebied in kwestie betreft het thema van herinneringen aan vorige 

levens. 

§ 5.4.2. Reïncarnatieherinneringen 

Bij spontane reïncarnatieherinneringen gaat het om gevallen, waarbij kinderen al op vroege leef

tijd mededelingen doen over een vorig leven. Dit soort gevallen zijn vooral onderzocht door de 

Amerikaanse psychiater Ian Stevenson.109 Het onderzoek naar de herinneringen, die de 

kinderen beweren te hebben, bestaat uit het interviewen van alle betrokkenen en het verifiëren 

van de gedane uitspraken. De herinneringen treden veelal op bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 

5 jaar. Deze kinderen beginnen tegen hun ouders of familieleden over een leven te praten, dat ze 

vroeger ergens anders zouden hebben geleid. Sommige kinderen spreken in de verleden tijd als 

zij het over hun vorige leven hebben, terwijl andere kinderen zich verzetten tegen hun huidige 

identiteit en aangesproken willen worden met hun naam uit het vorige leven. De omstandig

heden waarin de kinderen destijds geleefd zouden hebben, oefenen een sterke drang op ze uit in 

hun huidige leven. Vaak worden de ouders lastig gevallen met smeekbeden om ze toch vooral 

terug te laten keren naar de plaats van het vroegere leven. Als dat tenslotte gebeurt, zoeken de 

leden van de twee families elkaar op en vragen het kind of het locaties, voorwerpen en mensen 

uit dat vroegere leven herkent. De kinderen blijken daarbij vaak zaken van intieme aard te 

kunnen vertellen die buiten de kring van de vroegere familie niet bekend zijn. Ze vertonen ook 

vaak emotionele reacties die bij de vroegere persoonlijkheid passen. 

Verschillende parapsychologische onderzoekers zijn van mening dat er ook een andere 

verklaring dan reïncarnatie mogelijk is. De verhalen zouden op fantasie berusten, en de 

'kloppende' elementen aan hun fantasieverhalen zouden de kinderen met helderziendheid-in-

het-verleden hebben waargenomen. In een artikel 'Reïncarnatie en parapsychologie' schrijft de 

psycholoog Peter van der Sijde110 dat deze verklaring de voorkeur verdient, omdat zij maar één 

extra aanname nodig heeft ten opzichte van de 'aanvaarde' psychologie, te weten de aanname 

dat helderziendheid in het verleden bestaat. Iemand die reïncarnatie als verklaring naar voren 

brengt heeft volgens Van der Sijde maar liefst vier extra aannames nodig. Hij formuleert deze 

aannames aldus: 

'A. Gebeurtenissen worden zowel in het geheugen ("grofstoffelijk") als in de geest 

("fijnstoffelijk") opgeslagen. Daarnaast moet de reïncarnatie-adept postuleren dat de geest (het 

fijnstoffel ijk lichaam) de lichamelijke dood (de dood van het grofstoffelijk lichaam) 'overleeft' 

en dat deze geest de potentie heeft opnieuw in een lichaam te incarneren. Om dit te kunnen 

postuleren moet hij uitgaan van het postulaat: 

B. De mens heeft een grofstoffelijk lichaam en een fijnstoffelijk lichaam (geest). Op basis 

hiervan kunnen twee nieuwe aannames gepostuleerd worden: 

C. De geest, het fijnstoffelijk lichaam, overleeft de dood van het (grofstoffelijk) lichaam. 

109 Zie I. Stevenson: Cases of the reincarnation type (4 vols) Charlottesville 1975-1983 (University of Virginia 
Press]. 
1 ' ° P. van der Sijde: 'Reïncarnatie en parapsychologie' Spiegel der parapsychologie 1990-1. 
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D. De geest, het fijnstoffelijk lichaam, dat van het grofstoffelijke lichaam gescheiden is 

geworden, kan in een nieuw grofstoffijk lichaam incarneren'.111 Einde citaat. 

Omdat een reïncarnatietheorie dus op meer onzekere aannames zou stoelen dan de parapsycho

logische theorie, verdient de laatste volgens Van der Sijde de voorkeur. Hij beroept zich daartoe 

op een wetenschappelijke methode: 'de wetenschap heeft sinds jaar en dag in haar gereed

schapstas een scheermes zitten, het scheermes van Ockham. Dit scheermes is een weten

schappelijk principe, dat stelt, dat om een verschijnsel te verklaren, de eenvoudigste verklaring, 

die het minst aan onzekere principes kent, gekozen moet worden als de verklaring. Let wel, dit 

betekent niet dat dit dan ook de juiste verklaring is'.112 

De denkwijze die uit dit citaat spreekt is verwant aan die van de telepathische hypothese omtrent 

spiritisme, en de methodologische onderbouwing ervan treft men onder tal van benamingen 

('zuinigheidsbeginsel', 'eenvoudigheidsbeginsel') aan in parapsychologische literatuur, als een 

argument om niet mee te hoeven gaan in de acceptatie van allerlei occulte denkbeelden. 

Tegen deze voorstelling kunnen twee typen argumenten worden ingebracht: (1) kritiek op het 

'zuinigheidsbeginsel' zelf en (2) kritiek op de wijze waarop het hier wordt toegepast, 

ad. 1) De 'zuinigheidseis' is uiteraard niet het enige criterium om theorieën te beoordelen. 

Reeds in Ockhams formulering ('men mag niet besluiten tot meer entiteiten zonder 

noodzaak'113) wordt gesteld dat 'noodzaak' blijkbaar wel tot uitbreiding van aannames mag 

leiden. De populaire formulering van Ockhams beginsel zegt echter niets over de vraag wanneer 

die noodzaak optreedt en van welke aard die dient te zijn.114 Het is voorstelbaar dat 

voorstanders van 'meer entiteiten' eenvoudig naar voren brengen dat de eigenschappen van de 

te verklaren zaak de uitbreiding van de verklarende beginselen noodzakelijk maken. Zo stellen 

voorstanders van reïncarnatie dat de kwestie waarom de betreffende kinderen de opkomende 

gedachten of beelden als 'eigen' herinneringen ervaren, niet kan worden verantwoord door een 

theorie als die welke van Van der Sijde voorstelt.115 

ad. 2) Los daarvan is het de vraag of het simpelweg tellen van extra aannames in dit geval een 

zuivere manier is om te bepalen welke theorie 'de minste onzekere principes kent' of het 

eenvoudigste zou zijn. Het tellen van de toegevoegde aannames van twee theorieën is m.i. 

alleen dan zinnig wanneer die theorieën reeds veel aannames delen. In zo'n geval kan enig 

rekenwerk volstaan om te tonen dat de ene theorie één, en de andere wellicht vier aannames 

toevoegt aan datgene wat beide theorieën reeds accepteren. Blijkbaar is Van der Sijde van 

111 Op. cit. p38; op de formulering van deze aannames is door een 'reïncarnatie-adept' waarschijnlijk wel het een 
en ander aan te merken. Zo is 'fijnstoffelijkheid' een idee dat door lang niet alle voorstanders van reïncarnatie 
wordt aanvaard. 
112 Op.cit.p31. 
113 wj i i e m v a n Ockham: Evidente kennis en theologische waarheden (proloog van de commentaar op de 
sententiè'n, quaestio I) ed. E. P. Bos, Weesp 1984 [Het Wereldvenster] p3435). 
114 Sinds de ideeën van Kuhn in de wetenschapsfilosofie zijn doorgedrongen, hoort men vaak dat oude theorieën 
pas losgelaten worden wanneer de druk van 'anomalieën ' te groot wordt. Zijn theorie zegt echter niet wanneer dat 
het geval is. Of liever: Kuhn zegt expliciet dat hiervoor geen bindende voorschriften te geven zijn. Als criteria 
voor de 'noodzaak' kan aan allerhande maatstaven worden gedacht: de accuratie of brede geldigheid van een theorie, 
haar interne consistentie, haar vruchtbaarheid m. b. t toekomstig onderzoek etc.(£T p320 e. v). 
115 Zie voor een type argumenten voor reïncarnatie dat hier onbesproken blijft, maar dat wel van belang is (het 
onderzoek van 'birthmarks': Ian Stevenson: Where Reincarnation and Biology IntersectWestport 1997 fPraeger], 
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mening dat 'reïncarnatie-adepten' en 'psychologen' een verzameling 'algemeen aanvaarde' 

veronderstellingen delen, maar dat eerstgenoemden bovendien nog in andere zaken geloven. 

Beide theorieën zullen het dan in ieder geval over een aantal belangrijke zaken eens moeten zijn: 

bijvoorbeeld over het feit dat een mens een lichaam en hersenen heeft die van invloed zijn op 

zijn gedrag. In dat geval konden de gemeenschappelijk gedeelde mensurae een belangrijke rol 

spelen bij het onderling afwegen van beide theorieën. Als het gebied waarop deze overeen

stemming gezocht wordt, door voorstanders van beide theorieën echter zeer uiteenlopend 

geïnterpreteerd wordt, dan zou er van incommensurabiliteit gesproken kunnen worden. 

Naar mijn mening is dit laatste het geval. De reïncarnatietheorie gaat niet zozeer uit van extra 

aannames, maar van andere aannames. Zij verwerpt alle aannames van de 'normale' 

psychologie die materialistisch of epifenomenalistisch van aard zijn. Er staan in dit voorbeeld 

dan ook niet twee verklaringen van één en hetzelfde verschijnsel tegenover elkaar, maar twee 

mensbeschouwingen van waaruit twee uiteenlopende voorstellingen worden gegeven van het 

'algemeen aanvaarde'. Het betreft [A] een 'psychologisch' mensbeeld, dat verschijnselen 

verklaart in 'grofstoffelijke' termen (geheugen, hersenwerkingen etc). Laten we deze voor

stelling voor het gemak 'materialistisch' of noemen. Het tweede mensbeeld [B] doet een beroep 

op factoren die Van der Sijde (wellicht ten onrechte) 'fijnstoffelijk' noemt, en hierin kan men 

spreken over 'de geest', 'leven na de dood' en 'reïncarnatie'. 

Natuurlijk zijn er dan nog altijd punten van overeenstemming mogelijk tussen materialisten en 

reïncarnatie-adepten, maar deze zullen, als beide visies inderdaad incommensurabel zijn, geen 

maatstaven opleveren om een voor beide partijen acceptabele keuze voor of tegen reïncarnatie 

op te baseren. De rol van de hersenen ziet er bijvoorbeeld anders uit, als we aannemen dat zij 

hooguit een 'ontvangststation' zijn voor de geest in plaats van een grijze massa die hooguit 

'mentale bijverschijnselen' zouden afscheiden.116 

Hiermee wil ik niet beweren dat het onmogelijk is om tot een verantwoorde keuze te komen van 

een verklarend model voor deze ervaringen. Integendeel: een verantwoorde keuze wordt 

ondermijnd door een simplistische voorstelling van de manieren waarop men theorieën zou 

moeten vergelijken. In overeenstemming met wat in hoofdtuk vier en in §5.3 is gesteld, ben ik 

van mening dat men onderzoeksgebieden waarin de pre- en de postexistentie van de ziel of 

geest aan de orde komen, de mogelijkheid moet geven om te werken met hypothesen die in 

eigen termen zijn gesteld. Een bot 'scheermes' is geen reden om dit na te laten. 

116 Enkele door parapsychologie beïnvloede denkers hebben geopperd dat de hersenen de activiteit van de geest 
remmen, kanaliseren of filteren. Bergson bijv. ziet de hersenen als 'het orgaan van de aandacht'. Ons bewustzijn 
wordt door middel van de hersenen op de materiële werkelijkheid gericht, maar gaat zelf de grenzen van die 
werkelijkheid te buiten. De hersenen beperken als een censor de waarnemingen en herinneringen tot juist die 
beelden die voor de behoeften van het lichaam op dat moment noodzakelijk zijn. Als de 'remmende werking' van 
de hersenen op de een of andere wijze vermindert (dit vindt bijv. in de slaaptoestand plaats), kunnen de 
manifestaties van de eigenlijke, aan de zintuiglijke waarneming ten grondslag liggende waarneming mogelijk 
worden. ('Fantômes de vivants' et 'Recherche psychique', in: L'Energie spirituelle 1919) Ons zien kan volgens 
Bergson ' een oneindige hoeveelheid dingen bereiken'. Maar het zou, als het niet zintuiglijk gekanaliseerd wordt, 
niet tot handelen leiden en eerder bij een geestverschijning passen dan bij iemand die leeft. (L'Evolution créatrice 
(Paris 1966 [Presses Universitaires de France] p94). Zie voor een recent pleidooi voor deze filtertheorie: David 
Darling: Soul Search New York 1995 (Villard books). 
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§ 5.4.3. Andere voorbeelden 

Van de incommensurabiliteit van verschillende benaderingen op het terrein van de parapsycho

logie zouden ook andere voorbeelden uitgewerkt kunnen worden. Enkele hiervan worden 

hieronder kort aangeduid, met verwijzing naar relevante literatuur. 

1) Volgens recente enquêtes is aan ongeveer 10% van de Amerikaanse bevolking wel eens een 

zogenaamde 'buitenlichamelijke ervaring' ten deel gevallen.117 Bij een dergelijke ervaring heeft 

men de indruk dat het punt van waaruit men gewaarwordingen heeft zich niet in zijn of haar 

lichaam bevindt. De hiervoor vaak gebruikte benaming 'uittreding' geeft aan dat deze ervaring 

vaak beleefd wordt als een proces waarin het bewustzijn het lichaam verlaat. 

De ervaringen worden soms geïnterpreteerd in termen van een eeuwenoude theorie, volgens 

welke de mens een fijnstoffelijk lichaam (of 'astraallichaam') bezit, dat zijn gewone, fysieke 

lichaam kan verlaten. De theorie gaat terug op opmerkingen van Aristoteles over het pneuma118 

en op passages bij Plato over het lichaam van de sterren119 en het ochêma (voertuig) van de 

ziel120. De Nederlandse filosoof J. J.. Poortman heeft een reeks boeken geschreven over de 

'geschiedenis en zin' van deze theorie.121 Het idee van een astraal lichaam lijkt in de heden

daagse menswetenschappen echter te zijn uitgestorven122 (de literatuur over alternatieve genees

wijzen vormt een uitzondering).123 Meer van onze tijd zijn de duiding van de 'buitenlichamelijke 

ervaringen' in termen van hallucinaties124 (een psychologische of psychiatrische benadering) of 

een parapsychologische duiding, waarbij het eveneens om hallucinaties gaat, maar dan met een 

extra factor - een 'psi'proces als telepathie of helderziendheid.125 Verder komt er onder meer 

een duiding voor waarin men de buitenlichamelijke ervaring opvat als een scheiding tussen 

lichaam en geest, maar dan zonder 'astraal voertuig'.126 

Men heeft proeven trachten op te zetten om na te gaan of 'uittreders' dingen zouden kunnen 

teweegbrengen of ervaren, die 'helderzienden' niet kunnen en vice versa. Er zijn spontane 

gevallen gemeld waarin mensen het gevoel hadden dat zij zich in een 'uitgetreden' toestand naar 

een andere ruimte verplaatsten dan die waarin hun lichaam zich bevond, terwijl op het zelfde 

117 S. Blackmore: Beyond the Body. An Investigation of Out of the Body Experiences London 1982 [Heinemann] 
p92. 
118 De Generations Animalium 736b27 e.v. 
U9Timaeus 41D-42D, Wetten898E. 
120 Phaedrus 246A-B, 247B. 
121 J. J. Poortman: Ochêma - geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme Assen 1954- (dl. 1), 1958 (dl. 2), 
1967 (dl. VI a, b, c en d) [Van Gorcum]. 
122 Hetpneuma heeft in de geschiedenis van de westerse filosofie allerlei rollen gespeeld: als intermediair tussen 
lichaam en ziel (Aristoteles), intermediair tussen de ziel en de goden (Jamblichus), bij psychologische processen 
als waarneming (Aristoteles, Ficino) en fantasie (Von Schubert); bij verliefdheid (Ficino), bij magie (Porphyrius), 
bij spookverschijnselcn (Agrippa von Nettesheim) of bij manipulatie van de massa (Bruno). Het is verant
woordelijk voor het feit dat ons stoffelijk lichaam in leven blijft (Paracelsus); het draagt de vitale krachten uit de 
psychische of geestelijke werkelijkheid op het lichaam over (Van Rijnberk). Er kan op worden ingewerkt voor 
therapeutische doeleinden (Mesmer) of met magische middelen (Ficino); het is de drager van ons bewustzijn na de 
dood (Porphyrius, Proclus), het is een soort beeldenarchief (Aristoteles) of zelfs een collectief geheugen (Ficino). 
Zie: H. van Dongen & H. Gerding: Het voertuig van de ziel Deventer 1993 [Ankh-Hermes]. 
123 Zie bijv.: John Mann & Lar Short: The Body of Light New York 1990 [Globe Press]. 
124 S. Blackmore: Beyond the Body. An Investigation of Out of the Body Experiences London 1982 
[Heinemann]. 
125 H. van Dongen & H. Gerding: Het voertuig van de ziel Deventer 1993 [Ankh-Hermes] p203 e.v. 
1 2 6 Op. cit. p217 e.v. 



151 

moment in die andere ruimte iemand een 'verschijning' had van de betreffende persoon.127 

Pogingen om verwante samenhangen in een experimentele opzet te onderzoeken hebben weinig 

opgeleverd.128 Maar al zou dat wel het geval zijn geweest, dan nog zouden de resultaten 

meerduidig blijven. Beide theorieën zijn in staat om ervaringen die voor de andere theorie 

pleiten 'om te duiden' tot steun voor de eigen theorie. Er is geen enkele 'buitenlichamelijk' 

geïnterpreteerde ervaring denkbaar die niet met wat fantasie toch op helderziendheid zou kunnen 

berusten. Maar daarentegen kunnen ook alle gevallen van helderziendheid, eveneens specu

latief, weer uitgelegd kunnen worden als verschijnselen die gebaseerd zijn op de mogelijkheid 

van een 'buitenlichamelijke' psyche, een sjamanistische 'zielereis' etc.129 

2) Een volgend voorbeeld, dat ik eveneens slechts kort kan aanstippen, betreft een concept van 

Carl Gustav Jung: synchroniciteit. Mensen maken in het dagelijks leven soms aangrijpende 

gebeurtenissen mee, die ontstaan uit een complexe en bizarre samenloop van omstandigheden. 

Soms doet men ze af als 'toeval', waarmee gesuggereerd wordt dat er verder geen betekenis 

achter schuilt. Niettemin zijn er diverse pogingen ondernomen om zicht te krijgen op principes 

die een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van dergelijke 'zinvolle coïncidenties'.130 

Een voorbeeld van wat Jung onder synchroniciteit verstaat is het volgende, vrijwel in alle 

literatuur over dit onderwerp uit Jungs werk overgenomen geval. Een patiënte die vast was 

komen te zitten in een rationalistische wereldbeschouwing had op een beslissend moment in 

haar behandeling, zo vertelt Jung, een droom die een doorbraak inleidde. In die droom kreeg de 

patiënte een scarabée cadeau. De volgende dag, precies op het moment dat zij Jung de droom 

vertelde, hoorde Jung een zacht getik tegen het raam achter hem. Hij opende het en een kever 

vloog naar binnen. Het was het meest op een scarabée gelijkende dier dat in de noordelijke 

luchtstreken voorkomt.131 

Wie een dergelijke 'toevalligheid' ervaart heeft de indruk dat er meer aan de hand is dan 'louter 

toeval'. De toevalligheid is zinvol, zij betekent iets voor de genen die er in zijn opgenomen. 

Jung geeft als definitie van synchroniciteit: 'een coïncidentie in de tijd van twee of meer niet 

causaal op elkaar betrokken gebeurtenissen die gedeeltelijk van gelijke of verwante waarde 

zijn'.132 Hij spreekt ook van een 'zinvolle coïncidentie'133, en tevens (als subtitel van de 

geautoriseerde Engelse uitgave van zijn boek) van 'een acausaal verbindend beginsel'. 

Deze omschrijvingen bevatten een positief en een negatief geformuleerd element: er is een 

127 Op. cit. p44 e.v. 
128 Op. cit. pl71 e.v. 
129 "Want indien het inderdaad waar is dat de mensch, onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden, 
waarnemingen kan doen op plaatsen die zich vaak op mijlen afstands van zijn lichaam bevinden, gelijk de 
rapporten over deze verschijnselen vermelden, dan is het moeilijk deze feiten anders te verklaren dan met behulp 
eener psychische excursie-theorie, volgens welke de menselijke psyche onder bepaalde omstandigheden en 
voorwaarden haar lichaam (gedeeltelijk) kan verlaten en waarnemingen doen, welke zij zich later, wederom in het 
lichaam teruggekeerd zijnde, op de een of andere wijze weet te herinneren.' (W. H. C. Tenhaeff: Het astraattichaam 
's Gravenhage 1926 [Leopold] p32). 
130 Zie voor een overzicht: Ilja Maso: De zin van het toeval Baarn 1996 [Ambo]. 
131 C. G. Jung: Synchronicity I On synchronicily - Collected Works VIII Princeton U.P.1973, alinea 843. 
132 Op. cit. 849. 
133 Op. cit. 827. 
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verbinding, en deze is niet causaal. Nu gaat de vraag naar de betekenissen van de term 'causaal' 

het bestek van dit boek helemaal te buiten. Hieronder zal ik stilstaan bij wat Jung daar kennelijk 

onder verstaat. Causale relaties zijn, zo schrijft Jung in de eerste alinea van zijn boek, 

statistische waarheden.134 Deze omschrijving sluit aan bij zowel delen van de fysica als bij de 

sociale wetenschappen, alwaar een causale relatie wordt 'aangetoond' door een significante 

statistische relatie tussen twee variabelen. In het verloop van de tekst blijkt dat Jung ook nog 

een andere, (oudere) opvatting omtrent causaliteit op het oog heeft: hij verbindt het begrip 

causaliteit met een energetische werking135 en met ruimte en tijd.136 Er zijn echter verschillen 

tussen beide opvattingen omtrent oorzakelijkheid. De energetische causaliteitsopvatting, die 

verbonden is met de fysica van Newton, schetst oorzakelijkheid in beelden van elkaar aan

rakende, duwende en trekkende dingen. Bij de statistische causaliteitsopvatting spreekt men 

alleen over het significant samengaan van verschillende gebeurtenissen, en laat men de 

'krachten' die daarbij in het geding zijn in het midden. 'Localiteit' - een 'aanraking' in tijd en 

ruimte tussen oorzaak en gevolg - is in de eerste opvatting essentieel en in de tweede niet. Een 

ander verschil is, dat men met de energetische opvatting iets over individuele gebeurtenissen 

kan zeggen en met de statistische opvatting niet. Deze verschillende betekenissen van 

'causaliteit' die Jung door elkaar gebruikt leiden tot verwarring als we gaan spreken over a-

causaliteit. Wat volgens de ene omschrijving 'acausaal' is hoeft het volgens de andere nog niet 

te zijn. 

Jung verwachtte dat mensen die niet in een 'acausaal verbindend beginsel' willen geloven zijn 

anecdotische voorbeelden allemaal als 'toevallig' konden afdoen. Daarom wijst hij in zijn boek 

over synchroniciteit op de statistisch significante kaartraadproeven van de Amerikaanse 

parapsycholoog J. B.. Rhine, die hij als 'het beslissende bewijs voor het bestaan van acausale 

relaties tussen verschijnselen' opvoert.137 In de 'energetische' opvatting van causaliteit is een 

causale benadering van die onderzoeksresultaten onmogelijk, omdat 'localiteit' (fysiek contact) 

in deze opvatting van causaliteit essentieel is, en bij deze proeven is uitgesloten. Als we echter 

Jungs statistische causaliteitsopvatting overnemen, dan is het beroep op dergelijke proeven 

merkwaardig. Als zulke experimenten een significant resultaat kennen, kunnen ze volgens 

gangbare interpretaties van statistiek worden opgevat als aanduidingen voor een 

afhankelijkheidsrelatie die weer op een causaal verband kan wijzen, ook al is die verklaring 

vooralsnog onverwoordbaar in energetische termen.138 

De parapsychologie lijkt echter juist te neigen naar een 'verruimde' opvatting van causaliteit 

('retro-actief', 'non-locaal', niet-energetisch).139 Met zo'n verruimde opvatting kan men ook 

Jungs anecdotische voorbeelden van synchroniciteit beschrijven in termen van de (als causale 

processen voorgestelde) 'psi-verschijnselen' telepathie of helderziendheid (de vrouw had een 

134 Op. cit. 818 
135 Op. cit. 840, 855 
136 Op. cit. 840. 
137 Op. cit. 833. 
138 J. J. Mulckhuyse: 'Het synchroniciteitsbegrip van Jung' Tijdschrift voor Parapsychologie 1957 pl95. 
1 3 9 Dean Radin: The Conscious Universe - the Scientific Truth of Psychic Phenomena San Francisco 1997 
[Harper Edge] p259-262. 
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'voorspellende droom' met betrekking tot de scarabée) of telekinese (de vrouw of Jung 

'beïnvloedde' het insect). Jung wijst zo'n interpretatie van zinvolle coïncidenties in causale 

termen weer af omdat dit het 'aanvaarde' causaliteitsbegrip teveel verruimt.140 

Kortom: of deze experimenten met een 'acausaal verbindend beginsel' te maken hebben of niet, 

hangt af van wat men onder causaliteit verstaat. Die vraag hoeft ons hier verder niet bezig te 

houden: van belang is alleen dat Jung twee verschillende mensurae van causaliteit gebruikt, die 

beiden tot een andere 'acausaliteit' leiden. Dit verschil reflecteert de incommensurabiliteit van 

twee natuurwetenschappelijke paradigma's, waarvan het ene aangeduid kan worden als 

'energetisch' en het ander als 'statistisch'. Het concept synchroniciteit verwijst echter naar 

iemands beleving van de betekenis van wat hij ervaart, en die betekenis wordt door geen van 

beide vormen van natuurwetenschappelijke 'verklaring' verhelderd. 

In dit boek is op enkele plaatsen ter sprake gekomen dat het zien van betekenisvolle 

verbindingen incommensurabel of complementair is met de resultaten van causale analyse.141 

Als we deze suggestie volgen, zou Jungs aanduiding van synchroniciteit als een 'acausaal 

verbindend beginsel' lezers op het verkeerde been zetten indien zij de term 'acausaal' 

interpreteren als 'causale relaties uitsluitend' in plaats van als incommensurabel-met-deze-vorm-

van-causaliteit. Voor de door Jung verzamelde gevallen zou een verklaring gezocht kunnen in 

hermeneutische zin (zoals men de betekenis van een verhaal of gebeurtenis 'uitlegt'). In die 

benadering zouden andere aspecten van de beleving relevant kunnen zijn dan in een ener

getische of statistische causale benadering. Een vergelijking met de kansberekening 

bijvoorbeeld, draagt aan het verstehen in hermeneutische zin weinig bij, maar is voor een 

bepaald type causale verklaring van groot belang. 

Jung lijkt zich te verzetten tegen de uitleg, dat synchroniciteitsgevallen louter een kwestie zijn 

van het subjectief als verbonden ervaren van dingen die 'in werkelijkheid' niets met elkaar te 

maken hebben. Hij acht het bewustzijn van de waarnemer in een bepaalde toestand en de 

omstandigheden in de wereld op een bijzondere wijze met elkaar verbonden. Hij oppert dat wat 

mensen als 'betekenis' ervaren, 'zich uit in de organisatie van gebeurtenissen'.142 Jung traceert 

140 C. G. Jung: Synchronicity I On synchronicily - Collected Works VIII Princeton U.P.1973 alinea 915: Jung 
schrijft dat de zinvolle coïncidentie of 'dwarsverbinding' van gebeurtenissen niet causaal verklaard kan worden en 
dat het verbindende in de gelijke betekenis van de parallelle gebeurtenissen ligt. Toen bijvoorbeeld in 
Swedenborgs bewustzijn het visioen van een brand in Stockholm opkwam, woedde daar ook een overeenkomstig 
vuur zonder dat het ene met het andere, zo schrijft Jung, enig aantoonbaar of zelfs maar denkbaar verband heeft. 
(912,915). Jung stelt dit omdat hij, zoals hij schrijft, liever niet terugvalt op een magische causaliteit en voor de 
psyche een macht opeist die zoals hij dat noemt 'het empirische gebied ver te buiten gaat' (915) 
Jung: 'Als men de causaliteit niet wil laten varen, zou men in dit geval moeten aannemen dat het onbewuste van 
Swedenborg de brand van Stockholm zou hebben geënsceneerd (telekinese ? HvD) of omgekeerd dat de objectieve 
gebeurtenis (op een onvoorstelbare manier) de overeenkomstige voorstellingen in de hersenen van Swedenborg 
zou hebben opgeroepen. Maar in beide gevallen komen we in conflict met de niet te beantwoorden vraag van de 
overbrenging. Het blijft natuurlijk voorbehouden aan het subjectieve oordeel welke hypothese men zinvoller 
vindt. Bij de keus tussen transcendentale betekenis en magische causaliteit helpt de traditie ons ook niet veel 
omdat enerzijds de primitief tot op heden synchroniciteit verklaart als magische causaliteit en anderszijds de 
filosoof van oudsher tot in de achttiende eeuw een geheimzinnige correspondentie van de natuurverschijnselen, een 
zinvol verband dus, heeft aangenomen. Ik geef de voorkeur aan de laatste hypothese omdat ze niet als de eerste met 
het empirische causaliteitsbegrip in conflict raakt, maar als een beginsel sai generis kan gelden' (915). Het is 
mijn indruk dat er in de parapsychologische literatuur vrijwel uitsluitend op de wijze wordt gedacht die Jung als 
'magische causaliteit' aanduidt. 
141 Zie §2.13, §4.2, §4.3. 
142 Op. cit. 916, 942. 
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de wortels van zijn opvattingen in het taoïsme143, de neoplatonische traditie144 en in het denken 

van Leibniz145 en Schopenhauer.146 Om dit soort gedachten verder te verdiepen, helpt het m.i. 

niet om stil te staan bij de wijzen waarop zij niet kunnen worden benaderd. 

In ieder geval zou moeten worden vermeden dat men bij het schrijven over synchroniciteit blijft 

worstelen met een terminologie waarvan men tevens zegt dat zij niet ter zake doet.147 Dat zal niet 

eenvoudig zijn, want het is, zoals Jung schrijft 'moeilijk zich te ontdoen van de causale kleuring 

van de begrippentaal'.148 

3) Een laatste voorbeeld: in de parapsychologie worden diverse ervaringen geïnterpreteerd 

binnen een model van 'waarneming', met andere woorden als receptoire verschijnselen.149 In 

dergelijke voorstellingen kan men spreken van 'zien in de toekomst' of 'zien op afstand'. In 

deze wijze van voorstellen is iets als 'buitenzintuiglijke waarneming' het centrale object van de 

parapychologie. Psychokinese150 is dan een verschijnsel van een andere orde: in diverse 

inleidende publicaties op het terrein van de parapsychologie wordt het beschreven als hetzij 

zeldzamer, hetzij meer betwijfelbaar dan 'paranormale waarneming'. Het is echter mogelijk om 

gevallen van telepathie, voorschouw, helderziendheid en dergelijke uit te leggen als 

(psychokinetische) effectoire verschijnselen.151 

143 Op. cit. 921 e.v. 
1 4 4 Op. cit. 975 e.v. 
145 Op. cit. 936 
146 Op. cit. 828. 
147 Liliane Frey-Rohn, een leerling van Jung, schrijft in het boek Aan de rand van de dood het volgende over het 
hierbovenvermelde geval met de 'scarabée': (cursivering HvD): 'Het Archetype (. . is. .) niet van zuiver 
psychische aard, maar evenzeer met het fysische verweven. (...) Voor zover het ruimtelijk- en tijdskarakter, 
lichamelijk en geestelijk karakter heeft, is het ook in staal coïncidenties van geestelijke en lichamelijke 
gebeurtenissen te regelen, zoals Jung aan de hand van de gelijktijdigheid van de droom en precies zo'n tegen het 
raam vliegende kever beschreven heeft.' (L. Frey-Rohn: Stervenservaringen psychologisch belicht, in: M. L. von 
Franz e.a: Aan de rand van de dood, Rotterdam 1981 [Lemniscaat]) p46.) De achterliggende gedachte lijkt hier een 
soort voorbeschikte harmonie te zijn, maar de bewoordingen zijn zo gekleurd met oorzakelijke termen, dat men 
hier nog onmogelijk kan spreken van'acausale samenhangen'. 

Een 'Jungiaanse' analyse van sterfbed-visioenen en bijna-doodervaringen levert een tweede voorbeeld van een 
onzorgvuldige aanduiding. Frey-Rohn tracht dit soort verschijnselen zo te formuleren dat zij een zinvolle 
coïncidentie zijn tussen een lichamelijke situatie (de dood) en een psychische situatie (het visioen). Deze zinvolle 
coïncidentie is volgens haar (cursivering van mij): 'een spontane scheppingsdaad die wordt veroorzaak! door de 
noodsituatie van het sterven, of preciezer: door de diepgewortelde angst voor de dreigende nabijheid van de dood. 
Op een voor ons onverklaarbare manier organiseert het archetype die innerlijke ervaring van de stervende in een 
betekenisverwante vorm, die vaak de kenmerken van een veranderingsproces vertoont.' (L. Frey-Rohn: 
Stervenservaringen psychologisch belicht, in: M. L. von Franz e.a.: Aan de rand van de dood. Rotterdam 1981 
[Lemniscaat] p69). 
Jung zelf behandelt de archetypen nergens met zoveel woorden als de oorzaken van een synchronistische 
schikking, echter wel als de voorwaarde voor de bewustwording hiervan. Hij schrijft juist dat de waarnemer van de 
archetypische grondslag in de verleiding raakt 'de assimilatie van de wederkerig onafhankelijke (. . .) processen te 
herleiden tot een (causaal) gevolg van het archetype en daarmee hun zuivere contingentie over het hoofd te zien' 
(954). Hij schrijft ook: 'zolang er ook maar redelijkerwijze een oorzaak denkbaar is, wordt synchroniciteit een erg 
dubieuze zaak' (827). Deze formulering weerspreekt de uitleg van zijn leerling, tenzij we aannemen dat hun beider 
opvattingen over 'oorzaken' incommensurabel zijn. 
148 Op. cit. 965. ' 
149 Het hieronder gemaakte onderscheid tussen 'effectoire' en 'receptoire' verschijnselen is ontleend aan een 
hoofdtak over parapsychologie van de hand van G. van Rijnberk in het Nederlands leerboek der physiologie, 
afzonderlijk gepubliceerd onder de titel Metapsychologie Amsterdam 1948 [Swets & Zeitlinger]. 
1 Een directe (mentale maar niet motorische) invloed door de proefpersoon uitgeoefend op externe fysische 
processen. 
151 Zie: S. E. Braude: The Limits of Influence - Psychokinesis and the Philosophy of Science London 1986 
[Routledge]p219e.v. 
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'Paranormale waarneming' wordt dikwijls weergegeven met een spiegel metafoor (helder

zienden' die met een 'zesde zintuig', 'tweede gezicht' of 'derde oog' 'signalen opvangen') en in 

een terminologie die een scheiding handhaaft tussen het subjectieve (de 'indrukken van de 

paragnost) en het objectieve (datgene waaraan die indrukken getoetst worden). In de 

alternatieve theorie zal het gaan om een proces waarbij de persoon in kwestie niet passief iets 

spiegelt dat buiten hem bestaat, maar dit juist 'magisch veroorzaakt'. De wijze waarop een 

dergelijke theorie moet worden uitgewerkt, kan ik hier niet bespreken (zie daartoe het boek The 

Limits of Influence van Stephen Braude). De kennistheoretische implicaties van zo'n theorie 

zullen velen huiverig maken om haar een kans te geven; maar wederom lijkt me dat de 

'verschijnselen zelf' ons niet tot een keuze tussen beide benaderingen zullen kunnen dwingen. 

Met dit alles wil niet gezegd zijn dat het om geschillen gaat waarover men het nooit eens kan 

worden. De hier incommensurabel genoemde benaderingen hebben ondanks hun verschillen 

veel gemeen; bijvoorbeeld dat men zo sterk van de realiteit van fenomenen overtuigd is, dat men 

meent dat ze serieuze studie behoeven. Incommensurabiliteit houdt op dit gebied in dat er 

verschillende visies zijn op de waarde van benaderingen, die niet tot één enkelvoudige maatstaf 

leiden om deze waarde aan af te meten. 

Het zou overigens zeer wonderbaarlijk zijn als op een terrein als dat van de parapsychologie, 

dat zo verweven is met filosofische kwesties, zo'n algemeen-gedeelde mensura zou worden 

gevonden. Opvallend is dat het grote publiek met deze incommensurabiliteit geen moeite heeft. 

Men kent een hutsekluts van modellen, waarin zowel telepathie, uittredingen van de ziel, 

geesten, magische krachten en betekenisvolle toevalligheden mogelijk zijn. Zo'n overvloedig 

met machten en krachten bevolkt heelal is iets anders dan de parapsychologische poging om met 

een miniem budget, volgens een zeer streng zuinigheidsbeginsel, en zonder vergunning, een 

klein kippenhok aan het grote bolwerk der wetenschappen vast te bouwen.152 

152 Het is hier niet de plaats om uitgebreid een nieuwe onderzoekstrategie voor de parapsychologie te schetsen. 
Mijn aanbeveling zou zijn om interpretaties waarin men doorborduurt op een enkel thema, waar mogelijk te 
complementeren met alternatieve verklaringen. Bij het ontwerpen van een onderzoek zouden variabelen gekozen 
kunnen worden die voor meer dan een theorie relevant zijn. Eenzelfde onderzoek wordt dan vanuit meerdere 
invalshoeken geïnterpreteerd. Niet met de bedoeling om een ' cruciaal experiment' uit te voeren en dan weer één 
van de hypothesen te schrappen, maar juist om beide hypothesen met zo veel mogelijk onderzoeksmateriaal te 
verrijken. De verkregen gegevens kunnen de hypothesen weerleggen of bevestigen volgens de mensurae van die 
hypothese zelf. Deze strategie vereist dat onderzoekers zowel in het kwantitatieve als in het kwalitatieve onderzoek 
zeer nauwgezet rapporteren, en bovendien een vaardigheid om van het ene interpretatiekader naar het andere ' over te 
springen'. Tegen deze strategie kunnen praktische argumenten ingebracht worden: de onderzoekers hebben al zo 
weinig tijd en geld voor hun werk en gaan zich vast niet met hart en ziel binden aan de meest controversiële 
hypothesen. Maar men hoeft geen paragnost te zijn om te voorzien dat de parapsychologie zonder enige durf 
uiteindelijk geen studenten, onderzoekers of geldschieters meer zal trekken. 
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Hoofdstuk 6 
TOT SLOT: DRIE RODE LAMPJES 

Dit laatste hoofdstuk gaat over een aantal aspecten van incommensurabiliteit die door veel critici 

als onbevredigende consequenties worden gevoeld. Het zijn de 'rode lampjes' die maar blijven 

branden op het dashboard van de criticus: Kuhns moeilijk interpreteerbare opmerkingen dat 

voorstanders van verschillende paradigma's hun werk 'in verschillende werelden' doen (§6.1), 

de associatie van incommensurabiliteit met relativisme (§6.2) en ten slotte ook de kwestie of en 

hoe 'het incommensurabiliteitsprobleem' zou kunnen worden 'opgelost' (§6.3). 

§ 6.1. Verschillende werelden 

Vele lezers zullen (volgens Kuhn) willen zeggen dat bij een paradigma-wisseling alleen de 

interpretaties van de wetenschappers veranderen en dat 'de wereld' hetzelfde blijft. Maar wat 

gedurende een wetenschappelijke revolutie voorvalt is volgens Kuhn meer dan alleen maar een 

'herinterpretatie van op zichzelf stabiele en gelijkblijvende gegevens.'1 We kunnen volgens hem 

bijvoorbeeld niet stellen dat 'de slingerbeweging van Galilei en de bemoeilijkte val van 

Aristoteles slechts verschillende interpretaties zijn van de ondubbelzinnige gegevens die door 

observatie worden verschaft. '2 In hoofdstuk 10 van SSR merkt Kuhn op dat 'de historicus die 

wetenschappelijke prestaties uit het verleden overziet, geneigd is te zeggen dat wanneer 

paradigma's veranderen, de wereld meeverandert'.3 Deze uitspraak staat niet op zichzelf:4 op 

p. 150 van SSR noemt Kuhn het als 'het meest fundamentele aspect van de incommensurabiliteit 

van concurrerende paradigma's' dat 'de voorstanders van verschillende paradigma's hun werk 

in verschillende werelden doen', een formulering die ook al vragen oproept omdat Kuhn er 

direct aan toevoegt dat dit gebeurt 'op een manier die ik niet verder kan expliciteren'.5 

Op dit punt gekomen wordt het verschillende critici te bar. In veel publicaties over Kuhn wordt 

reeds in de beschrijving van zijn ideeën veel nadruk gelegd op het onvoorstelbare en contra-

1 SSR p l 2 1 . 
2SSR pi 19; zie §2.5. 
3SSR plll. 
4 Ook op pi 17, 118, 135 en 150 van SSR komt de formulering terug dat we na een paradigmawisseling in een 
'nieuwe wereld' leven. 
5 Op de zin dat 'voorstanders van concurrerende paradigma' s hun werk doen in verschillende werelden' laat Kuhn 
de volgende passage volgen: 'De ene wereld bevat lichamen die in hun valbeweging beperkt worden, de andere 
slingers die hun beweging steeds weer herhalen. In de ene wereld zijn oplossingen verbindingen, in de andere 
mengsels. De ene wereld is niet, de andere wel ingebed in een gekromde ruimte. Omdat ze in verschillende 
werelden werken, zien de twee groepen wetenschappers verschillende dingen als ze vanaf dezelfde plaats in dezelfde 
richting kijken. Maar dat betekent niet dat ze kunnen zien wat ze maar willen. Beide kijken naar de wereld en 
datgene waar ze naar kijken is niet veranderd. Maar op sommige terreinen zien ze andere dingen en ze zien die in 
andere relaties tot elkaar. Daarom kan een wet, die volgens de ene groep wetenschappers niet eens bewezen kan 
worden, bij gelegenheid aan een andere groep intuïtief duidelijk zijn. En dat is ook de reden waarom een van beide 
groepen een soort bekering moet hebben meegemaakt die we verandering van paradigma hebben genoemd, voordat 
er goed gecommuniceerd kan worden. Juist omdat het een overgang is tussen 'incommensurables', kan de 
overgang tussen concurrerende paradigma' s niet stap voor stap plaatsvinden, onder leiding van logica en neutrale 
ervaring.' (SSR pl50). 
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intuïtieve van de 'verandering van de wereld'. Bij de overgang naar het heliocentrische 

wereldbeeld is de aarde niet van de ene op de andere dag rond geworden en om de zon gaan 

draaien! Veel critici wekken de indruk dat het vanzelfsprekend mogelijk is om los van de 

theorieën van Copernicus of Ptolemeus eenvoudig de blik naar buiten te richten en te zien hoe 

de aarde zich in werkelijkheid gedraagt. Volgens Kuhn moeten mensen die dit 'realistische' 

standpunt verdedigen een beroep doen op ongeconceptualiseerde gegevens over observaties, en 

hij ontkent niet alleen dat deze feitelijk voorhanden zijn, maar ook dat ze überhaupt mogelijk 

zijn. Het idee dat wat wij ervaring noemen, door concepten wordt omgrensd is niet van Kuhn 

of Feyerabend afkomstig, maar was reeds uitgesproken door Wittgenstein6, Whorf7 e.v.a. 

Kuhns contra-intuïtieve formuleringen zorgen er echter voor dat er bij de meeste critici een 

alarmlampje blijft branden. De redenering leidt in hun ogen tot absurde conclusies, dus moet er 

iets niet kloppen. Voor Kuhn en Feyerabend was dit alles kennelijk ook niet zo eenvoudig, 

want beiden zijn tot het eind van hun leven doorgegaan met het nuanceren van hun visie op dit 

probleem.8 Hieronder ga ik nader in op de ontwikkeling van Kuhns ideeën dienaangaande. 

Deze § biedt geen 'brede' behandeling van de relatie tussen begrippen en ervaring: ik beperk me 

tot de geschriften van Kuhn en de relatie van dit thema met incommensurabiliteit. 

Alvorens in te gaan op Kuhns uitlatingen over de 'verandering van de wereld' is het van belang 

op te merken dat de term 'wereld' ook in de alledaagse taal op verschillende wijzen gebruikt 

wordt. Allereerst in de zin van 'de werkelijkheid zoals geconceptualiseerd in een bepaalde 

gemeenschap of tijdperk', als een aangeleerde en gedeelde samenhang van betekenissen en 

verwijzingen. Vergelijk zegswijzen als: 'wereld van de Eskimo', 'wereld van de Renaissance', 

'leefwereld', 'moderne wereld', 'wereld van tegenwoordig' enz. Zo opgevat is het begrijpelijk 

dat voor een wetenschapper 'the world of his research' afwijkt van 'the world he had inhabited 

before'9 en dat Paracelsus in een andere wereld leefde dan wij.10 Een ander gebruik van de term 

'wereld' is dat in de zin van 'het universum als geheel'. Daarvan is sprake in bepaalde fysische 

theorieën en in of metafysische 'kosmologieën' of ontologieën. De wereld in deze zin wordt 

vaak voorgesteld als een mega-object, waarvan bijvoorbeeld het ontstaan of de bouw wordt 

beschreven. Historici spreken meestal over de leefwereld, fysici over het 'meta-object'. Bij 

Kuhn, zowel historicus als fysicus, lijken beide betekenissen af en toe door elkaar te lopen. 

De relatie tussen de leefwereld en de voorstellingen van dit mega-object is bijzonder boeiend: zij 

beïnvloeden elkaar, en kunnen allebei als 'deel' van de ander worden gedacht. Immers, 

universele theorieën pretenderen enerzijds dat de 'leefwereld' een klein domein is binnen het 

mega-object. Anderzijds kunnen (metafysische denksystemen worden opgevat als explicaties 

van wat 'binnen de heersende ervaringswereld van een bepaald tijdperk of een bepaalde 

cultuur'11 als 'bestaand', 'bestaanbaar', 'werkelijk' etc. geldt. 

6 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen //XI pl93. 
7 Benjamin Lee Whorf: Language, Thought and Reality Cambridge 1956 [M.I. T. Press]. 
8 Zie voor Feyerabends laatste gedachten over dit thema §13 4 
9SSR p i 12. 
10 Ian Hacking: Representing and Intervening Cambridge 1983 [Cambridge U P ] p71. 
11 O. D. Duintjer: Rondom metafysica Meppel 1988 [Boom] p7. 
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Kuhns visie in 'The Structure of Scientific Revolutions' 

Kuhns uitspraak: 'Op een manier die ik niet verder kan expliceren doen de voorstanders van 

verschillende paradigma's hun werk in verschillende werelden'12 is duister. Dat geldt ook voor 

een van de openingszinnen van het hoofdstuk 'Revolutions as changes in world view': 'though 

the world does not change with a change of paradigm, the scientist afterwards works in a 

different world'.13 Kuhn lijkt zich in SSR bewust te zijn van het vage en onbevredigende van 

deze op het eerste gezicht contradictoire formulering. Hij stelt dat 'we must learn to make sense 

of statements that at least resemble these'14, maar dat 'het kentheoretische paradigma daartoe 

nog niet voorhanden is'.15 Van belang is overigens dat er is SSR ook een meer genuanceerde 

formulering staat: 'the world of his research will seem, here and there, incommensurable with 

the one he had inhabited before.'16 

De contradictie in de uitspraak dat 'de wereld verandert hoewel ze niet verandert' kan worden 

vermeden door aan te nemen dat Kuhn hier opzettelijk één term in twee betekenissen gebruikt. 

Kuhn heeft in later werk inderdaad getracht om twee betekenissen van 'wereld' te onder

scheiden, en in zijn dissertatie over Kuhn geeft Paul Hoyningen-Huene hiervan een 

reconstructie.17 

Volgens Hoyningen-Huene is er in SSR sprake van twee betekenissen van 'wereld'. Hij meent 

op basis van verschillende passages uit het boek een onderscheid te kunnen maken tussen (I) de 

wereld waarin de wetenschappers werken18, die met een paradigmawisseling meeverandert en 

(II) de 'natuur' die niet meeverandert bij een paradigmawisseling. 

De wereld waarin de wetenschappers werken (I) is een 'percieved world'19; een wereld die 

conceptueel en perceptueel altijd al op een bepaalde manier is ingedeeld.20 Hoyningen-Huene 

noemt dit de 'subject' zijde van de wereld.21 Deze is een product van de wisselwerking van 

enerzijds paradigma's en anderzijds de natuur. Wat Hoyningen-Huene met Kuhn 'nature' 

noemt (II), is de veronderstelde 'object' zijde van de wereld. Deze blijft zelf onberoerd door 

paradigma-wisselingen, maar wordt altijd via een paradigma bezien.22 Hoyningen-Huene stelt 

dat het criterium dat het mogelijk maakt om de werelden I en II te onderscheiden, er bij Kuhn in 

gelegen zou zijn dat de wereld in de eerste zin met en door een paradigmawisseling kan 

veranderen en in de tweede zin niet. Er zouden bovendien meerdere werelden I kunnen zijn; er 

12 SSR pl50. 
13 SSR plll, pl21. 
l* SSR pl21. 
15 SSR p l21. Dit is een opmerkelijke uitspraak, niet alleen omdat Kuhn de term 'paradigma' hier ineens op de 
filosofie blijkt toe te passen, maar vooral omdat hij in feite voorbijgaat aan de continentale fenomenologische en 
hermeneutische traditie. Zie over de verwantschap tussen Kuhns opvattingen en denkers uit de continentale traditie 
o.m. K. A. Bril: Westerse denkstructuren Amsterdam 1986 [VU uitgeverij] en: Richard Bernstein: Beyond 
Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics and Praxis Philadelphia 1983 [University of Pennsylvania 
Press]. 
16 SSR p i 12. 
17 Als beschrijving van de ontwikkeling van zijn opvattingen kent Kuhn zelf aan dit boek veel waarde toe. 
('Preface',in: Hoyningen-Huene: Op. cit. pi). 
ls SSR pi, p i 17, p l21 ,p l34 . 
19 SSR pl2S. 
20 SSR p l29 . 
21 Hoyningen-Huene: Op. cit.pll. 
22 SSR p79, p53. 
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is slechts één wereld II.23 

Bij dit onderscheid wil ik enkele kanttekeningen plaatsen. Allereerst stemt deze 'reconstructie' 

niet overeen met alle opmerkingen van Kuhn over dit onderwerp, want op sommige plaatsen in 

SSR gebruikt hij de door Hoyningen-Huene onderscheiden termen 'world' en 'nature' als vol

strekt synoniem door elkaar,24 en op enkele andere plaatsen neemt hij zelfs stelling tegen elk 

onderscheid tussen 'world' en 'world-view'.25 

Bovendien is het door Hoyningen-Huene aan Kuhns werk ontleende onderscheid inhoudelijk te 

bekritiseren op grond van argumenten, die reeds in SSR te vinden zijn. Als er van de 

hypothetische 'nature' geen kennis mogelijk is, zijn er geen redenen om nog te beweren, zoals 

Hoyningen-Huene doet, dat deze 'nature' onveranderlijk zou zijn of één, of dat het bestaan 

ervan noodzakelijk is. Integendeel, volgens de denkwijze die in de fysica ondermeer heeft 

geleid tot het schrappen van de ethertheorie, zou een dergelijke hypothese eenvoudig overbodig 

zijn. 

Kuhn merkt in SSR op dat hij het 'kentheoretisch gezichtspunt dat de afgelopen drie eeuwen in 

de westerse filosofie domineerde'26 'wegens het ontbreken van een uitgewerkt alternatief ook 

niet geheel kan verlaten.'27 Daarom zou het m.i. in een dergelijke situatie voor de hand liggen 

om juist op zoek te gaan naar een 'alternatief'. De 'reconstructie' van Hoyningen-Huene is nog 

geen alternatief maar eerder een herformulering van het gezichtspunt waarvan Kuhn opmerkt 

dat het tekort schiet. 

Een m.i. nog onbevredigender manier om het idee van twee 'werelden' te interpreteren is 

voorgesteld door Howard Sankey.28 Sankey meent dat Kuhns uitspraken over 'world changes' 

niet letterlijk maar metaforisch zijn bedoeld. Om dit te beargumenteren valt Sankey terug op een 

realisme dat hij weliswaar zelf aanhangt, maar waarvan Kuhn zich juist distantieerde.29 Binnen 

dit realisme kan er uiteraard maar één wereld zijn, die 'mind-independent' is. Hoyningen-

Huene stelt terecht dat als één van beide werelden al een metafoor zou zijn, dat niet de 

'perceived world' is maar de hypothetische 'object-side' die achter de fenomenale wereld 

verscholen zou zijn.30 

Kuhns latere preciseringen 

In latere opstellen komt Kuhn op deze problemen terug. In zijn in 1969 geschreven 'Postscript' 

bij een nieuwe editie van The Structure of Scientific Revolutions en in het later gepubliceerde, 

maar eveneens in 1969 geschreven artikel 'Second thoughts on paradigms' signaleert Kuhn dat 

hij door het gebruik van wendingen als 'de wereld verandert' onduidelijk is geweest. Hij 

probeert zijn standpunt met een nieuwe terminologie te verhelderen. 

2 3 Hoyningen-Huene: Op. cit. p46. 
2 4 Bijv. SSR p41. 
2SSSRpl25, pl70, p206. 
2 6 SSR pl26; bedoeld wordt kennelijk het empirisme in de Angelsaksische landen 
2 7 SSR p l26 . 
2 8 Howard Sankey: The Incommensurability Thesis Aldershot 1994 [Avebury] pl87. 
29 Vergelijk: 'Ik geloof dat er geen van elke theorie onafhankelijke mogelijkheid is om zinswendingen als 
'werkelijk bestaan' te reconstrueren; het idee dat de ontologie van een theorie en haar 'reële' tegenhanger in de 
natuur met elkaar corresponderen lijkt me nu een principiële misvatting te zijn.' (SSR p206). 
3 0 Paul Hoyningen-Huene, Eric Oberheim & Hanne Andersen: 'On incommensurability' Studies in the History 
and Philosophy of Science vol. 27, 1, 1996 pl37; SSR p43. 
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In plaats van te zeggen dat aanhangers van verschillende paradigma's in verschillende werelden 

leven, en dat revoluties deze werelden veranderen, zegt Kuhn nu dat verschillende mensen bij 

overeenkomstige 'stimuli' soms andere 'data' kunnen ontvangen.31 'De wereld' in de zin van 

de 'data world'32 verandert daarmee bij een paradigmawisseling, omdat de gegeven wereld geen 

wereld van stimuli is, maar een wereld van 'objects of our sensations'.33 

In het Postscript bij SSR schrijft Kuhn: 'Individuen die in verschillende maatschappij en 

grootgebracht zijn, gedragen zich bij sommige gelegenheden alsof ze verschillende dingen zien. 

(...) Laten we ons realiseren dat twee groepen, waarvan de leden na ontvangst van dezelfde 

stimuli systematisch verschillende gewaarwordingen hebben, in zekere zin in verschillende 

werelden leven. We poneren het bestaan van stimuli om onze waarnemingen van de wereld te 

verklaren en we poneren hun onveranderlijkheid om individueel en sociaal solipsisme te 

vermijden. Beide hypothesen accepteer ik zonder enig voorbehoud. Maar onze wereld wordt 

niet in eerst instantie bevolkt door stimuli maar door de objecten van onze gewaarwording erl 

die kunnen verschillen van persoon tot persoon of van groep tot groep. Waarbij natuurlijk wel 

bedacht moet worden dat we bij individuen die tot dezelfde groep behoren en dus opvoeding, 

taal, ervaring en cultuur gemeen hebben, goede reden hebben te veronderstellen dat hun 

gewaarwordingen dezelfde zijn. Hoe kunnen we anders de volledigheid van hun communicatie 

en de sterke overeenkomsten tussen hun reacties op hun omgeving verklaren? Ze moeten de 

dingen zien en de stimuli verwerken op sterk analoge wijze. Maar daar waar de differentiatie en 

specialisatie van groepen begint beschikken we niet over vergelijkbaar bewijsmateriaal voor de 

onveranderlijkheid van de gewaarwordingen. Ik vermoed dat alleen bekrompenheid ons ertoe 

brengt te veronderstellen dat de weg van stimuli naar gewaarwording voor de leden van alle 

groepen dezelfde is.'34 In The Essential Tension noemt Kuhn de 'objects of our sensations' 

waarvan in dit citaat sprake is 'data'.35 

Kuhns oorspronkelijke uitspraken over dit probleem waren ietwat verwarrend maar de nieuwe 

voorstelling maakt de zaak niet helderder. Deze nieuwe terminologie sluit inderdaad aan op het 

onderscheid 'world' versus 'nature', dat Hoyningen-Huene uit SSR destilleerde. Wat aan

vankelijk de hypothetische natuur (wereld II) is, wordt nu een gepostuleerde wereld van 

stimuli, en de mogelijke verscheidenheid van fenomenale werelden (werelden I) komt nu terug 

in de meerduidige relatie tussen stimuli en 'data'. 

De twee bezwaren die hiervoor zijn geopperd, gaan echter ook tegen deze formulering op. Ten 

eerste is Kuhn wederom niet consistent in zijn beschrijving, en ten tweede is het onderscheid 

nog steeds inhoudelijk bekritiseerbaar. 

Wat het eerste punt betreft: af en toe gebruikt Kuhn de term 'stimuli ' ook voor stimuli in natuur

wetenschappelijke zin.36 Deze zijn echter de theoretische onderbouwing van een fysiologisch 

paradigma; ze zijn in een bepaald historisch ontwikkelingsproces ontstaan en zouden daarmee 

3 1£Tp309. 
3 2 S 5 Ä p l 9 3 . 
3 3 £Tp309. 
34 SSR pl93. 
3 5 £Tp309. 
36 Paul Hoyningen-Huene: Die Wissenschafistheorie Thomas S. Kuhns, Braunschweig 1989 [Vieweg] p55. 
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niet tot de wereld van stimuli (II), maar tot de wereld van wat Kuhn 'data' noemt (de 

geconceptualiseerde wereld) moeten behoren (I).37 Ook Kuhns gebruik van de term 'data' is 

verwarrend: in de empiristische traditie wordt de term 'data' evenals de term 'stimuli' gebruikt 

voor het hypothetische gegevene-zonder-enige-conceptualisering ('sense-data'). 

Wat het tweede punt betreft: de stimulus is, evenals de hypothetische 'nature' volgens 

Hoyningen-Huene iets bepaalds, maar voor ons onbepaalbaars.38 Waarop zouden we ons 

echter kunnen baseren als we zeggen dat iets 'onbepaalbaars' toch eigenlijk 'bepaald' is? We 

kunnen de bezwaren uit de vorige § herhalen. Als we geen kennis kunnen hebben van de 

wereld-zoals-zij-is en de stimuli die zij ons levert, kunnen we evenmin ergens op baseren dat zij 

onveranderlijk of ondubbelzinnig zou zijn. Hoyningen-Huene lijkt de 'hypothetische natuur' 

(II) op te vatten als iets dat tegelijkertijd de status van een fysische entiteit ('stimulus', 

'hypothetische oorzaak') en van het Kantiaans Ding an sich lijkt te hebben: een mega-object dat 

niet gekend kan worden. 

De moeite die Kuhn doet om de consequenties van zijn uitspraak dat 'de wereld' na een 

paradigmawisseling niet meer dezelfde is af te zwakken door tevens te beweren dat hij 'zonder 

enig voorbehoud'39een wereld van eenduidige stimuli veronderstelt, lijkt een poging om de 

radicale consequenties van zijn eigen theorie binnen een vertrouwder raamwerk te wringen. 

Kuhns bezwaar dat die twijfel aan de eenduidigheid van stimuli tot 'individueel en sociaal 

solipsisme' zou leiden40, gaat niet op. Solipsisme zou alleen kunnen volgen indien de 

werkelijkheid waarin wij leven, zich uitsluitend zou tonen via ons paradigma. En in dat geval 

zouden er ook geen anomalieën voor kunnen komen. 

Kuhns mening dat het kentheoretisch gezichtspunt om over 'world-changes' te spreken nog niet 

bestaat41 lijkt evenmin juist. Maar al zou het waar zijn is het geen argument om dan maar op de 

opvatting terug te vallen waarvan men zojuist heeft getoond dat zij tekort schiet. 

Kuhn komt na de in 1969 geschreven opstellen nog slechts incidenteel op deze problemen 

terug. In zijn laatste publicaties lijkt hij met een 'verandering van wereld' met name te doelen op 

een 'verandering van lexicon'.42 Feyerabend stelde dat hij na lezing van het proefschrift van 

Hoyningen-Huene ontdekte dat zijn recente opvattingen (het 'kosmologisch' relativisme43) 

sterke overeenkomst vertoonden met die van Kuhn.44 Hij wijst er in de laatste editie van AM op 

dat het verwoorden van dergelijke ideeën om nieuwe wijzen van uitdrukken vraagt. Nog steeds 

wordt er serieus nagedacht over vragen die in een volgens hem een ontoereikende taal gesteld 

3 7 Hoyningen-Huene: Op. cit. p55. ; De discussie zou 'vereenvoudigd' kunnen worden door de 'stimuli' in beide 
betekenissen te laten samenvallen. Dan krijgt men echter een theorie van fysicalistisch-fenomenalistische 
signatuur, volgens welke er 'stimuli' zouden bestaan die onze zintuigen prikkelen en die door waarnemers op 
verschillende wijze geïnterpreteerd kunnen worden. Met dergelijke formuleringen vallen we geheel terug op het 
reeds in SSR bekritiseerde model van de hypothetische sense-data. Zie SSR p l21, pl25, pl70, pl93, p206. 
3 8 Hoyningen-Huene: Op. cit. p55. 
3 9 S S i ? p l 9 1 . 
4 0 5 S R p l 9 3 . 
4 1 SSR pl50. 
4 2 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes - Thomas Kuhn and the Nature of Science Cambridge 
1993 [MIT Press] p319. Zie §3.7. 
4 3 Zie §1.3.4. 
4 4 AM /7p230. 
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zijn, zoals 'levert dit onderzoek een ontdekking of een uitvinding' of 'hoe objectief is dit 

onderzoeksresultaat', formuleringen waarin bij die termen behorende oude voorstellingen het 

begrijpen van nieuwe inzichten in de weg kunnen staan.45 M.i. bedient ook de studie van 

Hoyningen-Huene zich van zo'n ontoereikende terminologie, als die auteur spreekt van 

'objektseitige' en 'subjektseitige' momenten in een kenproces46, of wanneer hij 'die Unter

scheidung von "Welt an sich" und "Erscheinungswelt'" ' als 'fundamentaler Ausgangspunkt 

für Kuhns Wirklichkeitsverständnis' bestempelt.47 

Terug naar de wereld 

Hieronder volgen enkele voor eigen rekening geformuleerde aanwijzingen om aan te geven dat 

erkenning van incommensurabiliteit niet leidt tot een absurde voorstellingen van een 

'veranderende wereld'. Een 'nieuwe terminologie', zoals Feyerabend ons aanraadt, staat mij 

niet ter beschikking. Ik zal met opzet juist zoveel mogelijk de termen uit SSR aanhouden. 

'Wereld' en 'werkelijkheid' vat ik op als zaken waarvan kennis mogelijk is (dus - in termen van 

Hoyningen-Huene - als 'Erscheinungswelt' en niet als 'Welt an sich'). 'Leren kennen', 'te 

weten komen' zie ik als een regelgeleide, aan maatstaven gebonden activiteit - hetgeen ik bij 

deze gelegenheid zal uitdrukken in de these dat kennis 'paradigmagebonden' is.48 Deze these 

leidt m.i. tot ongerijmde voorstellingen als ze niet vergezeld gaat met de thesen van de 

verbondenheid van verschillende paradigma's en van de eindigheid van zulke paradigma's. 

Wat betreft de verbondenheid van paradigma's: Kuhn schrijft hier weinig over ('outside the 

laboratory everyday affairs usually continue as before'49), maar impliceert wel het bestaan van 

een wijdere leefwereld buiten de paradigma's. Er is een 'platform', een 'marktplein' om elkaar 

te ontmoeten, ook al slaagt men er niet in 'geheel contact te maken met eikaars gezichtspunt'.50 

In zijn laatste publicaties legt Feyerabend sterke accenten op deze verbondenheid: 'The idea that 

comprehensive ways of thinking, acting, perceiving (...) are closed frameworks with fixed 

rules creates an unbridgeable gulf between situations which, though different in surprising 

4 5AM///pXII . 
4 6 Hoyningen-Huene: Op. cit. p55. 
47 Hoyningen-Huene: Op. cit. p257; vergelijk het oordeel van Joseph Margolis: 'Hoyningen-Huene, I think, is 
too much disposed to commit the early Kuhn to Kantian noumena and to intrude here and there occasionally 
arbitrary readings in phenomenological [fenomenalistische] terms.' (J. Margolis: 'The meaning of Thomas Kuhns 
"different worlds'", in: Kostas Gavroglu, John Stachel & Marx Wartofsky (eds): Science, Mind and Art Dordrecht 
1995 [Kluwer Academic Publishers] pl46. Van belang is natuurlijk wel dat Kuhn aan H. H s samenvatting van 
zijn ideeën meer gezag toekent dan aan zijn eigen pogingen om deze te beschrijven. (Paul Hoyningen-Huene: Op. 
cit. pi) 
4 8 'Paradigma-gebonden' zou hier minimaal opgevat kunnen worden als: onder invloed van de 'idiosyncratic 
conceptual and perceptual guidance of some point of view' (Feyerabend: 'Realism and the historicity of 
knowledge' Journal of Philosophy 1989 p404). Of dit nieuwe termen noodzakelijk maakt, zoals Feyerabend 
suggereert (AM Hl pXII) zou ik niet durven zeggen. Er is wel een type taalgebruik dat hier spaak loopt. Gebruik 
van de termen 'werkelijkheid' of 'wereld' voor iets dat geheel onafhankelijk is van, of liever geen enkele relatie 
heeft met onze maatstaven wordt inderdaad onmogelijk. Dit noemt men vaak 'realistisch' taalgebruik, al is het 
menselijkerwijze volkomen irreëel. 
4 9 SSR plU. 
50 SSR pl48; In veel gevallen kan die gemeenschappelijke ruimte betrekkelijk eenvoudig aangewezen worden. 
Men spreekt over rationale en irrationale getallen bij de bepaling van de afmetingen van een geometrische vorm. 
Aristotelici en aanhangers van Copernicus zijn elkaar tegengekomen in universitaire disputen over astronomie. 
Acupunctuur en chirurgie ontmoeten elkaar bij een zieke of in een ziekenhuis. De meeste betrokken partijen uit de 
voorbeelden van hoofdstuk 2 hebben deel (gehad) aan de dagelijkse omgangstaal en de bijbehorende levensvorm en 
de voortalige ervaringswereld. 
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ways, are yet connected by arguments, allusions, borrowings, analogies, general principles 

(...)'.51 Er is altijd iets buiten het spel dat men speelt. Er is, daar dit voor beide partijen geldt in 

een debat over incommensurabiliteit, dus altijd ruimte voor communicatie. Voor de genoemde 

eindigheid van paradigma's komen m.i. de volgende samenhangende aanwijzingen uit het werk 

van Kuhn naar voren. 

(a) Meervoudigheid van paradigma's - Er bestaan meerdere paradigma's die feitelijk van elkaar 

verschillen (ook t.a.v. 'een zelfde domein'52); er kunnen altijd nog andere mensurae zijn dan 

men in een bepaald geval gebruikt. 

(b) Specificiteit van paradigma's - Het conceptuele kader van de microbiologie heeft geen voor

beeldigheid voor de geologie. Specificiteit is een algemeen kenmerk van maatstaven: zij regelen 

specifieke gedragingen (en andere niet) en hebben een beperkt geldigheidsbereik. Er blijft iets 

'ongeregelds' over: de regels van het voetballen hebben geen invloed op de schaaksport, maar 

'reguleren' ook het gedrag van supporters niet. Paradigma's zijn niet-exclusief geldig: er 

kunnen verschijnselen zijn die zij niet kunnen normeren. 

(c) Bekritiseerbaarheid van paradigma's - Kuhn stelt dat paradigma's functioneren als datgene 

op basis waarvan gedragingen beoordeeld worden.53 Aan de andere kant is het wezenlijk voor 

'wetenschappelijke revoluties' dat paradigma's zelf ook beoordeeld kunnen worden en kunnen 

veranderen, al is dit geen oordeel op grond van een geordend systeem van maatstaven54, 

vandaar dat Kuhn deze criteria soms 'subjectief' noemt55. In SSR volgt dergelijke kritiek met 

name op de confrontatie met anomalieën. De notie 'anomalie' veronderstelt een extra-

paradigmatische realiteit: de fenomenen die 'per ongeluk' worden ontdekt of door een para

digma niet geconceptualiseerd kunnen worden zijn duidelijk meer dan constructs vanuit een 

paradigma. Kuhns theorie laat dus de mogelijkheid open dat er ervaringen zijn van zaken die de 

geconceptualiseerde 'wereld' van de onderzoekers te buiten gaan. Zonder deze 'buiten de 

perken tredende' ervaringen zou het door Kuhn beschreven 'mechanisme' dat van normale 

wetenschap tot revoluties voert niet werken.56 

(d) Contingentie van paradigma's - Zij zijn ontstaan in de loop der geschiedenis, waaruit blijkt 
dat mensheid of kosmos ook zonder die maatstaven hebben gekund en het open is dat er in de 
toekomst andere mensurae ontstaan. 

(e) Tenslotte moet ook gewezen worden op de grondelooslieid van paradigma's. Zij dienen als 

alle regels en maatgevende kaders geleerd, erkend en in acht genomen te worden, maar zij zijn 

'niet zelf-funderend, zelf-rechtvaardigend, zelf-evident'.57 

5 1 AM III p207. 
52 Zie §3.5. 
5 3 Vgl. Duintjer: Op. cit. p28 e.v. 
5 4 Tenzij het gaat om kritiek vanuit een ander paradigma (SSR p77). 
5 5 £Tp325. Een verandering van een belangtijk 'maatgevend kader' houdt in zekere zin ook een verandering van 
onszelf in. (vgl. Duintjer: Op. cit. p38). 
5 6 Zie §1.1.2.; Ook in Feyerabends 'kosmologisch relativisme' (zie §1.3.4.) speelt dit een rol: dit verschilt 
volgens hem van wat men meestal relativisme noemt door 'admitting failure: not every approach succeeds.' (AM 
ƒƒ/ƒ p270). 'People have acted upon the world in many different ways, partly physically, by actually interfering 
with it, partly conceptually, by devising languages and making inferences in them. Some of the actions found a 
response, others never got off the ground.' (Bey. R. p516). 
57 Duintjer: Op. cit. p72-86. 
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Deze aanwijzingen voor de eindigheid van paradigma's hebben m.i. als consequentie (i) dat 

incommensurabiliteit mogelijk is, maar (ii) ze leiden niet tot de these dat als een deel van de 

wereld met andere maatstaven ontsloten wordt, daarmee 'de wereld' verandert, 

(i) Incommensurabiliteit zou niet voor kunnen komen in een situatie waarin van feitelijke 

verscheidenheid van maatstaven geen sprake kan zijn, en evenmin ten aanzien van een maatstaf 

die alles kan normeren, of een paradigma dat bij alles werkt, zoals de volgelingen van 

Pythagoras dat destijds meenden bij 'het getal'.58 

(ii) De these dat we de wereld kennen via eindige filters onzerzijds, impliceert dat de wereld 

altijd nog meer en anders kan zijn dan wij er van kennen. 'De wereld' zou pas veranderen, 

wanneer deze geheel bepaald zou worden door een paradigma. Dit zou hooguit het geval 

kunnen zijn in een dogmatisch systeem (een systeem dat de eindigheid van zijn maatstaven 

ontkent). Dit laatste komt voor bij systemen die (enkele van) de volgende kenmerken vertonen. 

Betreffende aanwijzing (a): de eigen maatstaven zijn vanzelfsprekend 'de' standaard voor 

rationaliteit, wetenschap etc..59 Betreffende aanwijzing (b): men beweert alle relevante 

gedragingen te beschrijven of te verklaren (de norm van 'alles').60 Betreffende aanwijzing (c): 

men ontkent dat er anomalieën zijn die tegen hun (universele) empirische geldigheid kunnen 

worden ingebracht of deze worden op voorhand gebagatelliseerd.61 Betreffende aanwijzingen 

(d) en (e): men beweert dat de theorie zelf in de orde van de kosmos thuishoort.62 Als 'de 

wereld' waarin men onderzoek doet of zelfs leeft uitsluitend gemodelleerd wordt door één 

paradigma, dan leiden veranderingen in dat paradigma tot wijzigingen in de ervaringen van die 

wereld, tot een 'aardverschuiving'.63 Erkennen we de overvloedige rijkdom van de realiteit, die 

Ook spreken van complementariteit zou ten opzichte van 'de maat van alle dingen' geen zin hebben. 
Volgens Feyerabend is dit een kenmerk van theorieën die zich op 'objectiviteit' beroepen. (Zie: TDKp34, 

Erkenntnis för freie Menschen Frankfurt a. M. 1981 [Suhrkamp] p235; Farewell to Reason London 1987 iv'ersol 
p272) 
60 Veel reductionistische theorieën vertonen dit kenmerk: ze hebben een beperkt domein van geldigheid maar 
erkennen dit niet of stellen dat slechts dat beperkte domein relevant is. (Zie §4.1) 
61 Feyerabend: Knowledge without Foundations, Two lectures delivered on the Nellie Heldt lecture fund Oberlin 
1961 [Oberlin College] p45(PP 3 p67). 
62 Dit komt men eerder tegen bij religieuze kosmologieën dan bij wetenschappelijke theorieën (religieuze 
kosmologieën gaan vaak vergezeld van aanbevelingen van hogere wezens) Maar ook bijv. het idee dat 'de natuur 
in de taal van de wiskunde is geschreven' (Galileo), of dat de ontwikkeling van een bepaald type rationaliteit 'bij 
de evolutie hoort' zijn variaties op dit thema. 
63 Het idee dat bij een paradigmaverandering 'de wereld' verandert riep bij Feyerabend, toen hij SSR in manuscript 
las, een zeer kritische reactie op. In een uitgebreide schriftelijke reactie (brieven uit 1960 of 1961), ziet 
Feyerabend in die opvatting een verontrustend dogmatisme. 'And that your point of view (. . .) possesses 
emelements of dogmatism can be seen most clearly from the fact that failure of a paradigm, as you describe it (a 
whole world breaks down; the activity of the whole group undergoes a most acute crisis etc. etc.) is seen as a 
dogmatist would see it: when his absolute truth breaks down, this means, to him, the end of his world. Only for 
a dogmatist can breakdown of a paradigm have such tremendous consequences, as you say breakdown of a 
paradigm has. For only he is not accustomed to the view that anything he believes in may at some time fail and 
that he never possesses the absolute truth.' (Paul Hoynmgen-Huene: Two letters of Paul Feyerabend to Thomas 
S. Kuhn on a draft of The structure of scientific revolutions' Studies in the History and Philosophy of Science 
26-3,1995 p375). 

In 1978 blijkt Feyerabend echter het idee van de 'veranderende wereld' zelf in nog radicalere verwoordingen dan 
Kuhn naar voren te brengen. 'Since Bohr's analysis of the case of Einstein, Podolsky and Rosen we know that 
there are changes which are not results of a causal interaction between object and observer but of a change of the 
very conditions that permit us to speak of objects, situations, events. We appeal to changes of the latter kind 
when saying that a change of universal principles brings about a change of the entire world. Speaking in this 
manner we no longer assume an objective world that remains unaffected by our epistemic activities, except when 
moving within the confines of a particular point of view. We concede that our epistemic activities may have a 
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onze voorstellingen te buiten gaat, dan hoeven we een verandering van die voorstellingen niet 

automatisch te verbinden met de een verandering van de ondubbelzinnige 'wereld'. 

§6.2. Relativistische cliché's 

We hebben gezien dat met name Feyerabend in een bepaalde fase van zijn werk een 

'relativisme' voorstaat, dat hij later afwijst,64 en dat hij later een nieuwe, wat ongebruikelijke 

invulling aan de term geeft.65 Ook Kuhn is voor een 'relativist' uitgemaakt.66 Voor sommige 

auteurs is het feit dat men erkent dat er zoiets als incommensurabiliteit bestaat al een aanduiding 

dat men een 'relativist' is, of vormen de aanwijzingen voor de eindigheid van mensurae uit 

§6.1. samen een relativistisch credo.67 

Behandeling van relativisme zonder duidelijke afbakening van wat daaronder verstaan moet 

worden zou verspilde moeite kunnen zijn. Maar de term wordt zo wijd en zijd en in zoveel 

verschillende betekenissen gebruikt dat het ook de moeite niet loont om haar dan maar in één 

vastomlijnde zin op te vatten: daarmee kunnen allerlei andere invullingen van de term 

buitengesloten worden. Voor een 'brede' behandeling (die waarschijnlijk zal leiden tot het 

onderscheiden van diverse doctrines met dezelfde naam) ontbreekt hier de ruimte. Ik zou dit 

onderwerp daarom het liefste onbesproken laten, ware het niet dat critici van incommen

surabiliteit zich er nogal over lijken op te winden. De ergernis, verontwaardiging, die men in de 

literatuur tegenkomt is m.i. echter vaak niet gericht tegen gedetailleerde beschouwingen over 

relativisme, maar tegen een aantal gemeenplaatsen, cliché's. Dergelijke gemeenplaatsen zijn in 

de tekst hieronder met * gemerkt. Het betreft ongenuanceerde (en kennelijk door een 

reductionisme besmette) uitspraken als 'alles is relatief'*, 'alles is subjectief* etc. In deze § wil 

ik slechts laten zien dat interesse voor- of het beamen van het bestaan van incommensurabiliteit 

niet betekent dat men deze gemeenplaatsen onderschrijft. 

Karl Popper noemt in Conjectures and Refutations het epistemologisch relativisme 'de 

opvatting dat iets als objectieve waarheid niet bestaat'*.68 Om hem meteen al te interrumperen: 

Het gebruik van de term 'objectief' heb ik in dit boek zo veel mogelijk vermeden. Sommige 

auteurs gebruiken de term 'objectief' voor feiten of waarheden die los zouden staan van welke 

mensurae dan ook. Kuhn en Feyerabend hebben deze mythische objectiviteit ontzenuwd.69 De 

decisive influence even upon the most solid piece of cosmological furniture - they may make gods disappear and 
replace them by heaps of atoms in empty space.' (Science in a Free Society London 1978 [New Left Books] 
p70). 
6 4 Zie §1.3.3. 
6 5 Zie §6.1.3. 
6 6 K. Popper: Normal science and its dangers, in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of 
Knowledge Cambridge 1970 [Cambridge U.P.] p55-56; Howard Sankey: Rationality, Relativism and 
Incommensurability, Aldershott 1997 [Ashgate] p42 e.v. 
67 Zelf zou ik een relativisme aanhangen in de zin dat kennis in betrekking staat tot, gerelateerd is aan bepaalde 
maatstaven, een 'these' die nadrukkelijk niet inhoudt dat kennis alleen uit die maatstaven afleidbaar is. 
6 8 Popper: Op. cit. p4. 
69 In TDK stelt een spreker dat het woord ' objectief ' altijd weer opduikt als sommige mensen anderen willen 
onderdrukken maar er geen persoonlijke verantwoording voor willen nemen'(p34). Elders schrijft Feyerabend: 
' Scientists are salesmen of ideas and gadgets, they are not judges of truth and falsehood' (PP 2 p31) en: 'Nu zijn 
de persoonlijke oordelen die de natuurkunde in stand houden vaak zo verborgen en zo automatisch dat alles lijkt te 
bestaan uit berekeningen en experimenten. In feite vermoed ik dat het juist deze gedachteloosheid is die de indruk 
van objectiviteit wekt.' (TDK p35). 
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term 'objectief' kan m.i. beter gereserveerd worden voor kennis die aan bepaalde maatstaven 

voldoet, dan voor kennis die boven alle maatstaven verheven is. Dit betekent niet dat 

'objectiviteit niet bestaat'*, maar dat het objectieve niet vanzelfsprekend gegeven is, dat er 

'regels' voor gevolgd moeten worden om tot dergelijke kennis te komen.70 

Terug naar Popper. Hij schrijft: 'Men kan het geloof in de mogelijkheid van een heerschappij 

van het recht, van gerechtigheid en vrijheid nauwelijks staande houden, wanneer men een 

epistemologie accepteert die stelt dat objectieve feiten niet bestaan, niet alleen in dit bijzondere 

geval, maar in geen enkel geval* en dat de rechter geen feitelijke fout kan hebben gemaakt, 

omdat hij over feiten evenmin gelijk als ongelijk kan hebben.'*.71 

Al deel ik Poppers afkeer van een autoritaire samenleving, deze passage toont een grove 

simplificatie van de onderhavige problemen. Popper vertekent het standpunt van de 'mensura-

gebondenheid' van kennis en interpreteert het in een onbeargumenteerd 'alles of niets' patroon. 

Als onze kennis aan mensurae gebonden is, betekent dit niet dat men geen gelijk of ongelijk kan 

hebben.* Het 'gelijk' van een rechter bestaat juist binnen een wereld van in acht genomen en 

erkende mensurae. Er is in de rechtspraak reeds een 'kader' gegeven om feiten te beoordelen: 

een complex stelsel van wetten en regels. Dat het in beginsel ook wel anders zou kunnen, dat er 

wetswijzigingen mogelijk zijn, dat er verschillende interpretaties kunnen bestaan van een 

toedracht etc. doet daar niets aan af. Gebondenheid aan maatstaven heeft niets te maken met 

willekeur.72 

Als 'objectieve feiten' niet bestaan*, wordt ons door Popper echter een dreigend nihilisme 

voorgeschoteld. Dit 'alles of niets' patroon duikt in de literatuur herhaaldelijk op. Wat niet 

'objectief' blijkt te zijn, zou meteen maar 'subjectief* zijn (in de zin van volstrekt particulier). 

Als we het bestaan van vaste, onbetwijfelbare kennis, methoden, uitgangspunten etc. 

betwijfelen zouden we meteen maar beweren dat op het punt van kennis, methoden en uitgangs

punten alles evenveel waard zou zijn*.73 Het 'nihilistische' alternatief wordt zó 

afschrikwekkend voorgesteld dat we wel bij de vertrouwde objectieve waarheid zullen blijven. 

Maar dit 'alles of niets'patroon berust op onbegrip omtrent de interactie tussen kennis en 

maatstaven. Dat alle kaders evenveel waard zijn* kan men alleen zeggen wanneer men zelf de 

illusie heeft dat men boven die kaders staat. Voor mensen die bij welk concreet probleem dan 

ook betrokken zijn is de conclusie (van buitenstaanders) dat 'elke oplossing evenveel waard 

Deze regels hebben te maken met o.m. herhaalbaarheid en controleerbaarheid van observaties, met logische 
consistentie van theorieën en vooral grenzen aan de invloed van waarnemers op waargenomen systemen. 
'Objectiviteit' is m.i. geen resultante van het volgen van ondubbelzinnige en eenduidige regels, maar van enkele 
verwante mensurae die in sommige gevallen tot verschillende, botsende eisen aan theorieën kunnen leiden SSR 
pl98-199; ET p338. Zie §3.9. 
71 Popper: Op. cit. p5. 

Als wat we menen te weten aan mensurae gebonden is, als die mensurae op zich zouden kunnen worden 
gewijzigd, en als feiten van daaruit altijd nog anders zouden kunnen worden geïnterpreteerd dan dit vanuit deze 
gevestigde maatstaven gebeurt - dan nog kan men die 'veranderbaarheid' nooit absoluut en totaal doorvoeren. Men 
kan niet aan alles tegelijk twijfelen, alle bestaande mensurae eventjes wegdenken en eigenmachtig door andere 
maatstaven vervangen. 

3 Slogans van Feyerabend als 'anything goes' hebben er m.i. aan bijgedragen dat men zijn opvattingen 
simplistischer heeft opgevat dan ze bedoeld waren (critici die deze letterlijk namen hebben weliswaar AM ni et 
goed gelezen, maar kunnen aanvoeren dat een boek waarin dergelijke dingen worden gezegd niet serieus gelezen 
behoeft te worden). 
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is'* bijna altijd onbruikbaar, absurd of kwetsend. Wellicht zijn er 'nihilisten' die de opvattingen 

huldigen die Popper aan zijn tegenstanders toeschrijft, maar deze opvattingen volgen op geen 

enkele wijze uit 'de incommensurabiliteitsthese'. (Kuhn en Feyerabend distantiëren zich 

opmerkelijk genoeg in de jaren negentig beiden van het 'relativistische' postmodernisme)74. 

Stereotype denkwijzen zijn echter niet alleen te vinden bij de tegenstanders van 'relativisme'; de 

klaarblijkelijke voorstanders geven soms aanleiding tot het ontstaan van ongenuanceerde 

slogans. Denk aan de misverstanden rond 'anything goes'75 of aan Feyerabends boektitel 

Farewell to Reason waarin niemand kan horen of 'reason' al of niet 'met een grote R' wordt 

uitgesproken.76 

Volgens Richard Rorty is 'de kentheorie' op zoek naar de termen waarin alle rationele disputen 

vertaald zouden moeten kunnen worden om overeenstemming mogelijk te maken.77 Rorty acht 

een 'kentheorie' met dergelijke pretenties onmogelijk. Zo valt voor Rorty het doek voor de 

'philosophy as the mirror of nature'78 en daarmee voor de héle kentheorie: de ruimte die zij 

openlaat moet niet worden opgevuld.79 Degelijke uitlatingen vinden we ook bij Feyerabend.80 

Dit is helaas weer de 'een of geen' denktrant. Als er geen absolute standaards zijn, is kentheorie 

onmogelijk* of zinloos* en als kentheorie onmogelijk is moeten we ermee ophouden. Als de 

grote verhalen 'niet meer' gefundeerd kunnen worden, dan hebben zij ook maar meteen 

afgedaan.* Of: als sociale, politieke of psychologische factoren de wetenschapsbeoefening 

ingrijpend beïnvloeden, dan is wetenschappelijke kennis dus 'niets anders dan' een 'socio-

politieke constructie'.*81 

Naar mijn gevoel dreigt ook hier een ondoordachte 'alles of niets' houding. 82 Kennis van de 

wereld heeft geen betrekking op iets dat benaderbaar is zonder enige mensurae, maar dit 

impliceert niet dat onze kennis geheel en al gedetermineerd wordt door onze eigen regels. Die 

laatste mening laat geen ruimte meer voor de weerbarstigheid van de natuur. Als 

wetenschappelijke overtuigingen geheel kunnen worden verklaard uit doelen, belangen en 

7 4 Kuhn: 'Incommensurability is needed, that is, to defend notions like truth and knowledge from, for example, 
the excesses of post-modernist movements like the strong program' (The road since "Structure"', in: A. Fine, M. 
Forbes, L. Wessels (ed.): PSA 1990. Proceedings of the 1990 Biennial Meeting of the Philosophy of Science 
Association vol, 2 East Lansing 1991 [Philosophy of Science Association] p4); Feyerabend: AM// /p l3 . 
7 5 §1.3.2. 
7 6 Farewell to Reason plO, pi7. 
7 7 Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature Oxford 1980 [Basil Blackwell] p318. 
7 8 We hoeven met de aanvaarding van de maatstaf-gebondenheid van kennis het 'verouderd-moderne' idee dat 
kennis de werkelijkheid spiegelt niet bij het oud vuil te zetten. Zolang we een 'spiegeling' niet opvatten als een 
passief gebeuren, waarin de Werkelijkheid Zelf Zich Ons Toont Zoals Zij Eigenlijk Is, maar als een door 
mensurae begeleide respons van de natuur, is er ruimte voor een representatiemodel, temidden van andere 
modellen. Het zou zeker niet in strijd hoeven te zijn met Rorty's pragmatische uitgangspunten om te stellen dat 
het idee van 'philosophy as a mirror of nature' in bepaalde situaties uitstekend voldoet. 
7 9 Rorty: Op. cit. p314. 
8 0 AM// /p269. 
81 Rudy Kousbroek: Wat ik hoor is onoprechtheid' Cultureel supplement NRC-Handelsblad 20-11-1998 p4. 
82 Helaas gaat dan het verkondigde 'einde van de grote verhalen' de grenzen van wat de moeite van het kennen en 
het handelen waard is bepalen. Met name het advies om onbeantwoordbare 'grote' vragen (bijv. omtrent het 
lichaam-geest probleem) links te laten liggen (zie §4.3), lijkt me ietwat hoogmoedig. Waarom zouden mensen die 
met vragen over leven en dood, lichaam en geest, causaliteit te maken krijgen, niet over antwoorden en 
benaderingen mogen denken of speculeren? Waarom zouden we de grote vragen niet kunnen overdenken zonder tot 
grove simplificaties en nutteloze abstracties te vervallen? Of de Grote Verhalen van de oude metafysica volgens 
'postmodernen' nu wel of niet meer 'kunnen' maakt weinig uit: waarover men niet kan zwijgen, daarover gaat 
men spreken. 
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vooroordelen van de wetenschappers, verdwijnt elke grond om de wetenschappelijke 

overtuigingen te bekritiseren op basis van hun confrontatie met de responsen van wat men 

onderzoekt, verrassende onderzoeksresultaten of anomalieën.83 Die mening verraadt bovendien 

een reductionistische denkgewoonte, waarbij men de maatstaven de rol laat spelen van een 

'onderliggend causaal mechanisme', dat onze kennis kan 'verklaren'. Dat het in een nieuw 

paradigma doorgaans dikwijls wel mogelijk is om een benadering voor de anomalieën te vinden 

betekent dat de werkelijkheid niet voor alle benaderingen even 'recalcitrant' is.84 Het is mogelijk 

dat een gebied dat niet ontsloten wordt door de ene benadering, wel toegankelijk is voor de 

andere, dat de anomalieën van de ene theorie vertrouwd zijn binnen de andere, of daar zelfs het 

uitgangspunt van vormen. 

Filosofie heeft op allerlei wijzen te maken met onderzoek van 'criteria' (in de kennisleer, de 

ethiek, de ontologie, de esthetica etc.)85 Als al dat onderzoek uiteindelijk maar om één vraag zou 

draaien (Het Fundament, De Maat van Alle Dingen), dan betekent incommensurabiliteit het 

'failliet' van deze onderneming. Maar niemand hoeft filosofie op te vatten als een quiz met één 

juist antwoord. Niet de getallen, de moleculen, de atomen, de elementen, de structuren, de 

mensen of de Goden zijn de maat van alle dingen: er is geen maat van alle dingen. De wereld is 

te rijk, te ruim, te open, diep en grondeloos om uitputtend te worden gewogen. 

§ 6.3 De oplossing 

Er wordt dikwijls gesuggereerd dat incommensurabiliteit een probleem is, dat opgelost zou 

moeten worden. Of men stelt, dat het probleem 'onoplosbaar' is.86 We herinneren ons de 

ergernis van Feyerabend, dat er steeds meer over incommensurabiliteit wordt gesproken op een 

wijze waardoor 'de nadruk komt te liggen op problemen, men erbij blijft staan, er theorieën 

over opstelt in plaats van eruit te komen.'87 

Nu zijn er weinig termen in de filosofie, die zo dwingen tot een locale interpretatie als 

'probleem': een probleem voor wie, wanneer, in welk opzicht? De verschillen, die we 

incommensurabiliteit noemen, manifesteren zich meestal reeds als meningsverschil over wat 

83 AM UI p269; Vgl.: 'Different forms of life and knowledge are possible because reality permits and even 
encourages them and not because 'truth' and 'reality' are relative notions. '(Bey. R p516). 
^ In een derde dialoog in Three Dialogues on Knowledge wordt dit aldus verwoord: 'Verschillende 'levensvormen' 
ondergaan een verschillend lot wanneer zij in dezelfde omgeving worden geplaatst, en sommige daarvan vergaat 
het slecht in de ogen van hun eigen beoefenaars. Daaruit blijkt dat er zoiets als een weerstand in de wereld bestaat. 
Maar - en hiermee kom ik bij een zeer belangrijk punt dat is benadrukt door Niels Bohr - de weerstand is veel 
zwakker dan wordt aangenomen door de professionele realisten van vandaag' (TDKpl52-l53). Ook Hoyningen-
Huene stelt dat de wereld volgens Kuhn 'eine gewisse Widerständigkeit' biedt, die het onmogelijk maakt om 'ihr 
jedes beliebige Netz von Ähnlichkeitsrelationen aufzuprägen' (p259). 
8 5 Duintjer: Op. cit. pl6. 
86 "When incommensurable language games come into dispute over a given case, (Lyotard) says there is a 
différend, an irresolvable conflict between them.' James Williams: Lyotard Cambridge 1998 [Polity Press] p28. 
De frase 'incommensurable language games' is mi. niet gelukkig (zie §0. 1) en 'conflict' dient hier niet opgevat 
te worden als logische tegenspraak (zie §3.3). 
87 TDKpl55; Feyerabend lijkt incommensurabiliteit voornamelijk als een theoretisch probleem te beschouwen, 
dat de wetenschapspraktijk niet hindert. 'Incommensurability is a difficulty for philosophers, not for scientists' 
(Farewell to Reason p272) - deze bewering stemt niet geheel overeen met de in AM\ gegeven voorbeelden. 
Vergelijk: 'Incommensurability is a difficulty for some rather simpleminded philosophical views (on explanation, 
verisimilitude, progress in terms of content increase); it shows that these views fail when applied to scientific 
practice; it does not create any difficulty for scientific practice itself' (PP 1 &2 pXII). 
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precies het probleem is en wat als een oplossing zou tellen. Gaat men vervolgens de vraag 

stellen of incommensurabiliteit zelf een probleem is, dan beland men op een 'meta'niveau. Is 

het een probleem dat er in vrijwel elke sfeer van leven verschillende maatstaven zijn, en situaties 

waarin mensen die verschillende maatstaven volgen elkaar tegenkomen? Hoe men dit ook wil 

noemen -problematisch of niet - een feit is dat een mens niet anders kan dan daarin te leven en 

zijn weg te vinden. Incommensurabiliteit hoort bij menszijn in meervoud.88 Ik zal verder niet 

over 'het problematisch-zijn' daarvan uitweiden, maar samenvattend enkele in dit boek reeds ter 

sprake gekomen strategieën noemen, om met de incommensurabiliteit die men geconstateerd 

heeft om te gaan. 

Allereerst een m.i. dubieuze reactie, die ik alleen vermeld omdat zij zoveel voorkomt: het 

negeren van incommensurabiliteit. Men weigert andere maatstaven, gezichtspunten, concepten, 

benaderingen etc. dan de eigene te erkennen of zelfs maar te gedogen. En men gaat er 

bovendien toe over om het-probleem-van-de-afwijkende-maatstaven 'op te lossen'. Soms 

bestaat de oplossing er uit, dat Hippasus van Metapontum weer in zee wordt geworpen89, maar 

meestal wordt de ene partij gedwongen de maatstaven, gezichtspunten of concepten van de 

ander over te nemen. Dit kan met enig geweld gebeuren (gedreig met ontslag, excommunicatie 

etc), maar ook met 'retorische trucs' (standpunten verdraaien, bespottelijk maken, negeren). In 

bepaalde gevallen is het slechts één van beide partijen die de maatstaven van de ander weigert te 

erkennen; in andere gevallen lijkt de verhouding in dit opzicht 'symmetrisch' te zijn. Strijders 

voor een andere maatschappelijke orde zijn 'tegen de wet' en daarmee te beschouwen als 

criminelen - wetshandhavers collaboreren met een misdadig regime en dienen als verdedigers 

van onrecht bestreden te worden. 

Een reactie die minder uit dogmatisme voortkomt zou men kunnen omschrijven als het 

'heropenen' van het onderzoek. Men probeert het debat waarin langs elkaar heen werd gepraat 

weer commensurabel te maken door de partijen overeen te laten komen welke punten zij als 

beslissend zullen laten tellen (bijv. voor de vraag wie er gelijk heeft). Deze strategie zal alleen 

werken als men beide visies (ten aanzien van het in geding zijnde punten) in feite ten onrechte 

incommensurabel heeft genoemd.90 Dat is mogelijk: mensen zijn vaak niet goed op de hoogte 

van eikaars standaarden en concepten, en zouden zich dus kunnen vergissen. 

Een volgend scenario is er één waarin incommensurabiliteit wèl erkend wordt. Maar die 

erkenning wordt hier niet benut om 'contact te leggen', maar juist om 'contact te verbreken'. 

Feyerabends behandeling van het lichaam-geestprobleem in de jaren zestig was gebaseerd op de 

opvatting dat de taal om daarover in dualistische of mentalistische termen te spreken 

incommensurabel was met die in materialistische termen. Daar leidde hij uit af dat die menta

listische taal eenvoudig niets te betekenen heeft als het gaat om 'weerlegging' van het 

8 8 Richard Bernstein (The New Constellation - The Ethical-Political Horizons of Modernity/Poslmodernily 
Cambridge 1991 [Polity Press] p66) noemt dit een 'Aufgabe'. 'It makes no sense to even speak of a 'final 
solution' to this problem' (p75). 
8 9 §0.31. 
9 0 Als het zo is dat twee partijen (of derden) op basis van een vergelijking reeds tot de terechte conclusie zijn 
gekomen dat er incommensurabiliteit optreedt, dan zijn er geen gemeenschappelijke criteria voor de oplossing 
(zolang beide partijen aan hun mensurae vasthouden) - tenzij men op zoek gaat naar andere mensurae dan die 
waarom het in het debat oorspronkelijk te doen was. 
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materialisme. Later stelt hij tevens dat 'gnostici' het materialisme en alles wat er uit voortkomt 

(medisch handelen etc.) kunnen verwerpen 'omdat de hele materiële werkelijkheid schijn is'.91 

Bezwaren tegen deze strategie zijn hierboven al besproken.92 Kennelijk heeft Feyerabend in zijn 

recente kritiek op filosofen die stellen dat incommensurabiliteit de mensen veroordeelt om 

blijvend langs elkaar heen te praten zijn eigen oudere geschriften op het oog.93 Het is van 

belang er op te wijzen, dat dergelijke situaties wel daadwerkelijk voorkomen94, maar dat deze 

'afsluitende' tactiek niet de enige manier is om met incommensurabiliteit om te gaan. 

De diagnose 'incommensurabiliteit' wil niet zeggen dat degene die dit constateert erop uit is om 

verder overleg te belemmeren of beweert dat er geen enkele overeenstemming mogelijk is 

tussen de betrokken partijen. We hebben gezien dat spreken over incommensurabiliteit een 

gemeenschappelijke ruimte veronderstelt, waarbinnen in ieder geval contact en communicatie 

mogelijk zijn.95Niet alleen in praktische zin is er steeds iets gemeenschappelijks: het behoort 

ook tot de lexicale vereisten om het woord incommensurabiliteit alleen al van stal te halen. Er is 

bij incommensurabiliteit, als men de term 'correct' gebruikt, in ieder geval sprake van een 

situatie waarin twee zaken op zo'n wijze samen worden bezien dat hun niet-samen-met-een-

bepaalde-gegeven-maatstaf-meetbaar-zijn van belang is en al of niet zou kunnen blijken. 

Voor zover ik zelf de term 'oplossing' in verband zou willen brengen met incommensurabiliteit, 

duidt deze voor mij op een attitude. Het idee dat wat we zien en doen met onze mensurae 

samenhangt, en dat er ook andere zinnige mensurae zijn, is iets wat op verschillende wijzen 

beleefd kan worden. Als intellectueel 'weetje' is het misschien zo vanzelfsprekend dat wie erop 

wijst een open deur lijkt in te trappen - al zijn er vele voorbeelden te geven waarin die deur 

potdicht blijft, uit enthousiasme over- of gewenning aan de eigen maatstaven, waarden, 

concepten. Maar het gaat hier niet alleen om een 'weetje' - het betreft ook een basishouding, die 

bepaalt hoe men met kennis omgaat: het inzicht dat de werkelijkheid meer is dan wat we er van 

denken, dat we daarom altijd iets kunnen leren van 'andersdenkenden' of van de 'weerbarstige' 

verschijnselen. 

De 'complementariteit' waarover Bohr schrijft96 is m.i. een uitvloeisel van een dergelijke 

attitude. In geval van wezenlijke verschillen in benaderingswijzen, gezichtspunten of maat

staven streeft Bohr niet naar 'their mutual dissolution or reduction'97, maar tracht hij na te gaan 

of beide benaderingswijzen etc. elkaar kunnen aanvullen. Als men de eigen benaderingen als 

beperkt kan blijven zien, is het in beginsel mogelijk dat andere benaderingen complementair 

blijken te zijn en tot verruiming van inzicht leiden. 

Tenslotte is het ook mogelijk dat er nieuwe benaderingswijzen worden gevonden, in het licht 

91 Erkenntnis für freie Menschen pl81 
92 §4.3. 
93 TDKpI55; zie ook: 'Intellectuals and the facts of live' Common Knowledge 1994 Vol. 3 no 1 p7. 
9 4 Harold I. Brown: 'Incommensurability' Inquiry 26,1983 p22. 
9 5 Vgl. Charles Taylor: 'Our resources for arbitration are greater than they are normally supposed to be in moral 
philosphy, and they lie partly in our sense of our lives as a whole, the lives we are leading'. ('Leading a life', in: 
Ruth Chang (ed.) Incommensurability, lncomparability and Practical Reason Cambridge 1997 [Harvard UP.] 
pl83). 
96 §4.2. 
97 Gerald Holton: Thematic Origins of Scientific Thought Revised edition, Cambridge 1988 [Harvard U.P.] 
pl38. 
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waarvan de incommensurabiliteit van twee oudere theorieën etc. plotseling niet meer van belang 

is. Als men oprecht 'creatief' is, ontstaat iets wat van te voren niet te voorspellen was uit 

afzonderlijke 'invloeden'.98 Wie daarvoor een recept gaat schrijven moet commensurabiliteit 

vooronderstellen." Er is kunstenaars vaak weinig aan gelegen de oude invloeden die men 

integreert, op zich zelf tot hun recht te laten komen. Het gaat integendeel om het spelen van een 

spel waarvan de regels spelenderwijs veranderen. 'We used to play a lot of polka's and 

mazurka's (...) Just for fun, we started to play them in 4/4.'100 Soms kan een op voorhand 

wellicht onvoorstelbaar compromis gevonden worden. Muziek waarin het er nu juist niet om 

gaat om 'zuivere' tonen voort te brengen kan versmelten met muziek waarin dat nu juist centraal 

staat (de 'cross-over' van Europese en Polynesische muziekculturen in bijvoorbeeld Hawaiian-

style, reggae etc). 

'Inperkingen' zijn omgeven door buiten de perken tredende ervaringen en vermoedens: het 

leven, denken, spreken, spelen etc. van mensen kan verder reiken dan de beperkingen die 

filosofen aan hun 'levensvormen' toekennen. Kaders kunnen zich wijzigen, manieren van leven 

ontwikkelen zich, mensen raken ook met elkaar aan de praat over dingen die niet direct in hun 

kraam te pas komen. 

Met een variatie op de bekende uitspraak van Aristoteles101 zou ik willen zeggen dat het de leek 
zou verwonderen als allerlei aspecten van ons leven niet commensurabel zijn, en het 'de kenner' 
zou verbazen als dit wel zo was. 

9 8 In dit verband gebruikt Henri Bergson de term incommensurabel. (H. Bergson: L'Evolution créatrice (Paris 
1966 [Presses Universitaires de France] p29). 
" R o r t y : Op. cit. p321. 
100 Joe Venuti, in: Richard Hadlock: Jazz Masters of the Twenties New York 1988 [Da Capo]. 
101 Zie §2.1. 
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H. van Dongen 
Geen gemene maat ['No common measure'] 
- over incomtnensurabiliteit [on incommensurability] 

SUMMARY1 

0. Introduction 

1. Incommensurability in Kuhn and Fey er abend 

2. Examples 

In this book, I adhere to the lexical definition of incommensurable: 'having no common 

measure'.2 In mathematics, the term pertains to measuring e.g. the side of a square in 

comparison to the diagonal. In philosophical debates, incommensurability concerns the 

mensurae in the broad sense of 'that with which something is compared or evaluated'. This 

includes a vast range of rules, values and regulative points of view, concepts, examples, 

practices, procedures, that can be connected to all sorts of matters, discourses, theories, 

propositions, etc. 

Two things, propositions, theories, discourses etc. are incommensurable when a specific 

measure (concept, rule, unit of measurement etc.) connected to the first turns out to be 

inapplicable to the measuring, understanding or evaluation of the second, while conversely a 

different measure (concept, etc.) belonging to the second in its turn is of no use in measuring, 

understanding, or evaluating the first. 

The philosophical controversies about incommensurability often concern mensurae in the sense 

of concepts: these stipulate how something is to be named and how it should be interpreted and 

understood in observation. Speaking of 'no common measure' does not imply that every 

common measure for these matters is lacking in every possible situation. The term 

incommensurability is usually applied to situations in which specific measures or concepts are 

at issue, with a common context in which both states of affairs are considered in such a manner 

that their (in)commensurability can come to light and moreover is relevant. 

In philosophy, the term incommensurability became well-known especially through the work of 

Thomas S. Kuhn and Paul K. Feyerabend. In Chapter 1, I discuss the development of their 

ideas, in Chapter 2 the examples given in their work. Kuhn speaks of 'incommensurable 

paradigms'. I consider this formulation hazy. It is not the paradigms (the measures) that are 

incommensurable (they are simply different), but the propositions that have to be understood 

and formulated in terms of the paradigms. 

In his writings, Feyerabend often acts as a critic of his own older views. His 'historical' 

approach of incommensurability in Against Method is a reaction to his older view in which in

commensurability stems from an abstract theory of meaning. In his last writings, he rejects his 

1 Translated by Philbert Schogt. 
2 Thomas Mautner: A dictionary of philosophy Oxford 1996 (Blackwell Reference) p206). 
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older view that the meaning of terms can only be determined within closed 'frameworks'.3 

3. Demarcation of incommensurability with respect to other concepts 

In Chapter 3 I take a closer look at the meaning of incommensurability by investigating the 

relationship of this concept to others that are often equated to it or distinguished from it. 

The use of measures, of whatever nature, implies that something is being compared (measuring 

or regulating is comparing to a measure or a rule). It is incorrect simply to equate 

incommensurability to incomparability. This could lead to a 'refutation', for how can we know 

that theories are incomparable, if we haven't first compared them? This criticism is correct but 

irrelevant, because incommensurability is not 'complete incomparability' but an incomparability 

according to a specific common measure. There remain countless other possible measures, with 

which the two matters perhaps can both be evaluated. 

If we look at some of the cited examples of incommensurability, contradictions seem to arise. 

Thus, in the system of Copernicus, the earth moves, in the system of Ptolemy the earth does 

not move. However, 'earth' in one system means something different than in the other. With 

Copernicus 'earth' is used in the meaning of one of the moving planets, while with Ptolemy the 

earth was the constant background against which the motion or immobility of objects could be 

observed. Seeing as propositions can only be contradictory if they concern the same matter in 

the same 'sense', incommensurabilty does not entail contradiction.4 

In publications in philosophy and philosophy of science, the terms incompatibility and 

inconsistency denote logical contradiction, but they are occasionally used by Kuhn and 

Feyerabend as synonyms for incommensurability. This usage merely causes confusion. 

Incommensurability is not a complete difference of meaning. A number of authors argue that if 

incommensurable theories do not contradict each other in any way, it is not clear why there is 

disagreement between the adherents of these theories. This criticism assumes that adherents of 

incommensurability adhere to a contextual or holistic theory of meaning, according to which the 

meaning of each term in a scientific theory is a function of its surrounding theoretical context. 

As a consequence, with every change of the theory, the reference of all the terms that it contains 

would shift. If this were so, then incommensurable theories would not merely make use of 

several terms that have a different meaning, but the theories as a whole would be expressed in 

'languages with no common meaning'5, and sure enough no overlap or conflict would be 

possible. In his first essay on incommensurability from 1962, Feyerabend puts forward such a 

theory of meaning. In §3.5, objections to this theory are discussed. The fact that Feyerabend 

later abandoned this theory of meaning and that Kuhn was never a proponent, does not prevent 

some critics from considering this theory of meaning and 'the incommensurability thesis' as 

Siamese twins. Incommensurability however is 'local' and does not have to be 'contagious': it 

occurs in situations in which the (im)possibility of the exchange of concepts between two 

theories is of importance. Part of this situation or context will be terms that are used in the same 

3 Paul Feyerabend: Ambiguità e armonia Lezioni trentine a cura di Francesca Castellani, Roma 1996 (Laterza) pi 17 
4 Aristotle: Metaph. IV, 3, 1005b 19. 
5 Howard Sankey: The Incommensurability Thesis Aldershot 1994 [Avebury] p2. 
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meaning in both theories. 

Initially, Kuhn treats the differences in the 'languages' belonging to certain paradigms as 

merely one of the aspects of incommensurability. After SSR, incommensurability becomes 

more and more equated to untranslatability. Opponents such as Putnam and Davidson use this 

equality to refute incommensurability. For it is inconsistent first to attribute untranslatable ideas 

to others and subsequently to describe these at length. This argument does not hold: the 

language in which translation is not possible, 'a small subgroup of (usually interdefined) terms 

and sentences containing them'6, is not the same language as the one in which the argument of 

untranslatability is set forth. 

Kuhn's analogy between languages of theories and natural languages leads to misunder

standings. In an essay from 1983, he distinguishes between 'translating in a narrow or 

technical sense' (the replacement of single words or word-groups) and an 'interpretative 

moment'. Incommensurability would arise when translations in the narrow sense are 

impossible. However, the two 'moments' that Kuhn distinguishes in every process of 

translation coincide when translating between natural languages: one-to-one translating is no 

'moment' in any translation process, and besides, not a 'moment' goes by that a translator can 

make do without interpretation. It is furthermore an oversimplification just to speak of 

translatability, as Kuhn does. Translating is never simply possible or not: there are degrees, 

there are more and less successful translations (if necessary, gestures, technical aids or 

drawings can help us). 

In his last publications, Kuhn once again lets go of his translation model. Now he speaks of 

'lexical taxonomy': the classification into kinds implicit in a certain use of language. Central in a 

taxonomie classification is the 'no-overlap' principle. Two different 'kind-terms' share no 

reference (unless they are related as species to genus). This means that when one kind-term 

changes in meaning, the meaning of other terms in the lexicon also shifts. In a scientific 

revolution, the taxonomie classification changes, and kind-terms from older systems can no 

longer be imported into the new one. Thus the kind-term 'planet' from Ptolemy's system no 

longer fits into the Copernican system, because its members would be derived from three 

different Copernican categories. Kuhn does not provide arguments why there might not be 

incommensurabilty between measure-guided activities other than those connected to taxonomie 

classifications. 

4. Irreducibilty and complementarity 

Reductionism can be seen as an attempt to replace a certain mensura with which experiences are 

normally considered by a different one, for example by claiming that mental phenomena are 

nothing but physical ones. 

Mental concepts may be of no use on a physical level, according to opponents of reduction, but 

physical concepts are of use on a psychological level, according to supporters. Because 

6 Thomas Kuhn: 'Commensurability, comparability, communicability' In: P.D. Asquith and T. Nickles (ed.) PSA 
1982. Proceedings of the 1982 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association East Lansing 1983 
[Philosophy of Science Association] p671. 
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incommensurability of two approaches must entail that mutually no common concepts can be 

proposed, the claim that physical phenomena are also 'a measure for mental phenomena' would 

thus imply commensurability. This can be refuted by pointing out that 1) terms describing 

physical processes (for example 'particles') acquire a different meaning as soon as they are 

applied to an other 'area' and 2) a neutral description of the 'physical basis' of e.g. mental 

processes is not possible. 

Often, the impression is created that the factual corroboration of reductionism is at most 

'temporarily not yet available'. But if we present incommensurability as a fundamental 

objection to claims of reductionism, then factual corroboration will never come about. The 

practical attitude of occasionally considering a phenomenon as if it were something else is not 

affected by this criticism. 

As an alternative attitude, complementarity will be investigated, in which different approaches 

not only 'co-exist peacefully', but can also be shown to be indispensable for each other. The 

contrast reductionism-complementarity is then briefly illustrated by the mind-body problem 

(§4.3). In a number of influential articles on the mind-body problem, Feyerabend calls mind 

and matter incommensurable (and thus irreducible to each other). He uses this as an argument 

for materialism. Arguments that make use of mentalistic terms can in no way contribute to 

refuting materialism, because they employ a terminology incommensurable to it. 

Feyerabend's thesis of the incommensurability of the physicalistic and mentalistic approach can 

with equal right be used to support a mentalistic approach. But more importantly, incom

mensurability does not force us to make such a choice at all. Choosing would amount to our 

acting as if we could reduce the one to the other, while we have come to see that such a 

reduction is not possible precisely because of incommensurability. We shall have to try to 

maintain both perspectives, which is possible because there is no contradiction between both 

incommensurable approaches. Thus there is no formal reason why they might not supplement 

each other, like the two complementary conceptualizations of light. 

5. Incommensurabilty and parapsychology 

The path of incommensurability crosses all sorts of other paths, some of which have hardly 

been explored while others suffer from traffic jams. An area that has been studied too little by 

philosophers is discussed in Chapter 5. Here, I look into mensurae that come into play when 

certain human experiences are called 'paranormal'. Scientific research into these phenomena is 

an example of a terrain where incommensurability is often overlooked, both by people with a 

positive as well as those with a negative attitude towards such research. 

I hope to make it plausible that reflecting on the mensurae concerned in debates on paranormal 

phenomena is of value, not only inside parapsychology (for comparing hypotheses), but also 

for the relationship between parapsychology and other sciences. The problems of interpretation 

in parapsychology not only remind us that there still are large blanks on the 'map' of scientific 

knowledge, but above all that it would benefit philosophical and scientific orientation if we 

stopped striving to depict reality on one single map. 
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6. Three 'alarm bells' 

(§6.1 'Different worlds') In SSR, Kuhn seems aware that expressions like 'though the world 

does not change with a paradigm, the scientist afterwards works in a different world'7 are 

vague and unsatisfactory. In §6.1 I show that Kuhn does not arrive at an unequivocal 

description of what he means with such statements and that in later attempts to be more precise 

he remains ambiguous. I also criticize Hoyningen-Huene's 'reconstruction' of Kuhn's point of 

view. Hoyningen-Huene makes an indefensible distinction between an 'Erscheinungswelt' and 

something that seems to have the status both of a knowable physical entity (stimulus, 

hypothetical cause) and at the same time of the unknowable Kantian Ding an sich. I provide 

arguments against Kuhn's idea that doubting the unequivocal ness of stimuli would lead to 

'indiviudal and social solipsism'. I arrive at an alternative interpretation on the basis of several 

indications in Kuhn's work that paradigms are finite. Paradigms are: 

- multiple (there exist paradigms that differ from each other - also with respect to 'a same 

domain' - and there can always be other mensurae than those used in a particular case.) 

- specific (this is a general characteristic of measures: they regulate certain activities and not 

others and have a limited range of validity.) 

- criticizable (besides paradigms functioning as the basis on which activity can be evaluated, 

they themselves may also be criticized and can change. In SSR, such criticism follows in 

particular from the confrontation with anomalies. Kuhn's theory thus leaves open the 

possibility that there are experiences of matters that lie outside the conceptualized 'world' of the 

researchers.) 

- contingent (they have evolved in the course of history, showing that humanity or cosmos 

could also exist without them and that in the future other mensurae may come into being) 

- groundless (they must be learned, recognized and complied with, but they are not self-

justifying or self-evident.8 ) 

In my view, these indications for the finiteness of paradigms result in (i) incommensurability 

being possible, but (ii) they do not lead to the thesis that if a part of the world were unravelled 

with other measures, the 'world' would change. The thesis that we know the world through 

our own finite filters implies that the world can always be more and different than what we 

know of it. 'The world' would only change with a paradigm-shiftt if it were wholly determined 

by a paradigm. At most this would appear to be so from within a dogmatic system (a system 

denying the finiteness of its measures). 

(§6.2 'Relativism') For some authors, the fact that one recognizes that something like incom

mensurability exists indicates that one is a 'relativist'. In §6.2, I briefly show that acknow

ledging the finiteness of measures does not mean subscribing to relativistic platitudes. 

(§6.3 'The solution') It is often suggested that incommensurability is a problem that ought to be 

solved. Or it is posited that the problem is 'unsolvable'. The differences that we call 

7 S 5 f i p l l l , p l2 l . 
8O.D. Duintjer: Rondom regels Meppel 1977 (Boom) p72-86. 
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incommensurability usually already manifest themselves as a difference in opinion on what the 

problem exactly entails and what would count as a solution. By subsequently asking if 

incommensurability itself is a problem, one has come to a 'meta'-level. Is it a problem that in 

practically every sphere of life there are various measures, and situations in which people 

following different measures meet each other? Whether or not one wants to call it problematic, 

the fact is that man simply cannot help but live and find his way within this state of affairs. In 

so far as I myself would like to connect the term 'solution' to incommensurability, I see it as 

indicating an attitude. The realization that one's own measures are not exclusively valid or 

sanctifying can be seen as an incentive to further investigate one's measures or those of others. 
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Dit boek gaat over 'gebruiksmogelijkheden' van een filosofische vakterm: 

incommensurabiliteit. Van Dale omschrijft de betekenis daarvan ondermeer 

met 'geen gemene maat hebbende' - daaraan is de titel ontleend. Het woord 

komt oorspronkelijk uit de wiskunde, waar het gebruikt wordt voor de 

onderlinge onmeetbaarheid van de zijde en de diagonaal van een vierkant. 

In de (wetenschaps)filosofie (Kuhn, Feyerabend) wordt met de term sinds 

de jaren zestig o.m. geduid op het ontbreken van relevante gemeenschap

pelijke maatstaven en concepten bij het onderling vergelijken van theorieën. 

Deze stelling heeft felle discussies losgemaakt, waarbij zich twee stromin

gen aftekenen. Tegenstanders houden haar voor inconsistent, of menen dat 

zij de deur opent naar irrationaliteit en relativisme. Door andere filosofen 

lijkt zij als een vanzelfsprekendheid te worden binnengehaald. Feyerabend 

is, daartegen agerend, later juist een tegenstander geworden: hij noemde het 

zelfs 'misdadig' om met incommensurabiliteit het onbegrip tussen verschil

lende culturen te verklaren. 

In dit boek wordt onderzocht wat er nu precies bejubeld of verguisd wordt 

wanneer men over incommensurabiliteit schrijft. Het begrip incommen-

surabel wordt vergeleken met andere concepten als 'onmeetbaar', 'onver

gelijkbaar', 'logisch strijdig', 'incompatibel', 'onverenigbaar', 'onvertaal

baar'. Diverse 'weerleggingen' van incommensurabiliteit lijken gebaseerd te 

zijn op een vertekende weergave van het begrip. Aan de andere kant gaat 

men in de bijval voor het concept soms op de loop met een aantal gemeen

plaatsen, die op zijn minst genuanceerd zouden moeten worden. 

Ofschoon in feite een vraag naar de betekenis van een filosofische term, 

raakt dit onderzoek aan enkele eeuwenoude filosofische vragen, zoals die 

naar de invloed van concepten op kennis, en de vraag naar de relatie tussen 

lichaam en geest. Ook wordt incommensurabiliteit in dit boek in verband 

gebracht met het onderzoek naar 'paranormale' verschijnselen. 

Filosofie heeft op allerlei wijzen te maken met onderzoek van 'criteria ' 

(in de kennisleer, de ethiek, de ontologie, de esthetica etc). Als al dat onder

zoek uiteindelijk maar om één vraag zou draaien (Het Fundament, De Maat 

van Alle Dingen), dan betekent incommensurabiliteit het 'failliet' van deze 

onderneming. Maar niemand hoeft filosofie, op te vatten als een quiz met 

één juist antwoord. Niet de getallen, de moleculen, de atomen, de elemen

ten, de structuren, de mensen of de Goden zijn de maat van alle dingen: 

er is geen maat van alle dingen. De wereld is te rijk, te ruim, te open, 

diep en grondeloos om uitputtend te worden gewogen. (pI69) 
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