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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). 


