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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. 



47 

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. 
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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. 
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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). 


