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Hoofdstuk 2 

VOORBEELDEN 

In het vorige hoofdstuk zijn de opvattingen van Kuhn en Feyerabend over incommensurabiliteit 

besproken. Op enkele plaatsen is een uitspraak van een van beiden aangehaald die als 'definitie' 

kon worden gelezen. Feyerabend verwacht dat zijn lezers meer aan voorbeelden zullen hebben 

dan aan definities.1 Uit de geschiedenis van de wetenschap geeft hij verschillende illustraties 

van incommensurabele zaken: de relativiteitstheorie versus de klassieke mechanica, de 

quantumtheorie versus de klassieke mechanica, de impulstheorie versus de mechanica van 

Newton.2 Hij stelt daarbij echter dat in elk afzonderlijk geval van een omwenteling in de 

wetenschap (of in situaties buiten de wetenschappen) nagegaan moet worden of er werkelijk 

sprake is van incommensurabiliteit.3 Kuhn behandelt in SSR incommensurabiliteit eerder als 

een algemeen kenmerk van een paradigmaverandering, zodat elk voorbeeld van een paradigma

wisseling dat in zijn boek beschreven wordt, ook een voorbeeld van incommensurabiliteit zou 

zijn. 

Hieronder worden voorbeelden van incommensurabiliteit uit het werk van Kuhn en Feyerabend 

kort besproken. De betrokken relata worden steeds aangeduid als [A] en [B]. De achtergronden 

van een aantal voorbeelden moet ik bij de lezer bekend veronderstellen: zo zal ik niet uitleggen 

wat de astronomie van Copernicus of de Relativiteitstheorie inhoudt. Vanzelfsprekend 

behandelt dit hoofdstuk niet alle mogelijke of in de literatuur gegeven voorbeelden. Ik heb 

getracht zo divers mogelijke voorbeelden te kiezen, die niet alleen ontleend zijn aan de 

wetenschapsgeschiedenis. 

Incommensurabiliteit is zoals we gezien hebben een aanduiding voor een relatie tussen twee 

zaken, waarbij een specifieke maatstaf (concept, regel, meeteenheid etc.) die verbonden is met 

de eerste zaak niet toepasbaar blijkt te zijn voor het meten, begrijpen of beoordelen van de 

tweede, terwijl andersom een andere welbepaalde maatstaf (concept etc.) behorend bij de 

tweede zaak, weer niet bruikbaar blijkt te zijn voor het meten, begrijpen of beoordelen van de 

eerste. Hoe kunnen de twee relata worden aangeduid? Sommige auteurs spreken van incom

mensurabele 'kaders'.4 Die aanduiding is verwarrend omdat zij incommensurabiliteit betrekt op 

de relatie tussen maatstaven in plaats van op de relatie tussen te meten of te beoordelen zaken 

(de 'onderhorigen' van een kader of regelpatroon).5 Bovendien spreekt uit de voorbeelden een 

groot schaalverschil: zowel twee getallen uit een kleine berekening (bijv. 2 en V2) als twee 

1 AM / p225 . 
2 AM I p276; de meest uitgewerkte voorbeelden die Feyerabend geeft komen niet uit de wetenschapsgeschiedenis, 
maar betreffen het onderwerp van §2.8 van dit boek. 
3 AM Ip211. 
4 AM I p27l; AM II p2lZ. 
5 Zie §0. 1 ; De fundamentele onderscheiding tussen wat zich binnen een kader (framework) bevindt en de 
formulering van dat kader in termen van regels, vinden we in het artikel van Carnap 'Empiricism, Semantics, and 
Ontology', herdrukt, in: Meaning and Necessicy, Chicago 1958 [Phoenix]. Zoals we gezien hebben speelt dit 
onderscheid bij Kuhns paradigmabegrip geen rol (§1.1). 
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totale concepties van de 'kosmos' zouden incommensurabel kunnen zijn. Zowel voor getallen 

als voor concepties van de kosmos lijkt me de term 'kader' inadaequaat: in het eerste geval is 

deze veel te ruim, in het tweede geval te krap. 

Feyerabend noemt in de eerste edities van AM zeer uiteenlopende zaken (zienswijzen, 

theorieën, kaders, kosmossen, manieren van uitdrukken) als relata.6 Deze opsomming zou 

uitgebreid kunnen worden met andere aanduidingen van een complex van onderling 

samenhangende maatstaven, zoals: 'Lebensform' (Wittgenstein), 'Sprachspiel' (Wittgenstein, 

Lyotard), 'linguistic framework' (Carnap), 'metafysica' (Whorf), 'categorial framework' 

(Körner), 'episteme' (Foucault), 'paradigma' (Kuhn), 'traditie' (Feyerabend), 'denkraam' 

(Toonder), 'style of reasoning' (Hacking), een 'presentieveld', 'gezichtsveld', 'toegangsweg', 

'conceptueel schema'7, een regelpatroon, een regulatief of maatgevend kader, referentiekader, 

praxis, sociale levensvorm, 'way of life'.8 M.i. is deze grote diversiteit in aanduidingen een 

gevolg van het feit dat op alle terreinen van het leven mensurae voorkomen: als regelpatronen 

die pas na diepgaand zelfonderzoek zichtbaar worden, maar ook als willekeurige afspraken. 

§ 2.1 Zijde en diagonaal van een vierkant 

De oorspronkelijke, geometrische betekenis van incommensurabiliteit (betreffende [A] de zijde 

en [B] de diagonaal van een vierkant of [A] de schuine zijde en [B] één der rechthoekszij den 

van een gelijkbenige rechthoekige driehoek) wordt zowel door Kuhn, Feyerabend als anderen 

af en toe als voorbeeld gebruikt.9 

De moderne termen '(ir)rationeel', '(ir)rationaal' en '(in)commensurabel' zijn van Latijnse 

oorsprong, maar de concepten komen uit de Griekse cultuur en werden waarschijnlijk rond 430 

v. Chr. bij Griekse geleerden bekend.10 Zo wordt van Democritus (460-370) door Diogenes 

Laertius een boektitel gemeld 'over irrationele lijnen en lichamen' (Fiept, aXoycov Ypa[i,|i.cov 

Kai vaaxpœv, Peri alogoon grammoon kai nastroon). Dit boek is verloren gegaan.11 

6 AM I p269 ; AM II p215. 
7 Deze vier termen zijn ontleend aan: O. D. Duintjer: 'Moeilijkheden en mogelijkheden bij een verscheidenheid 
van filosofieën' Wijsgerig perspectief1967 p264. 
8 De zeven laatstgenoemde termen zijn ontleend aan: O. D. Duintjer: Rondom regels. Wijsgerige gedachten 
omtrent regel-geleid gedrag Meppel 1977 [Boom] pl4. 
9 Thomas S. Kuhn: 'Theory-change as structure change: comment on the Sneed formalism' Erkenntnis 10 1976 
pl90-191 ; Paul Feyerabend: Ambiguità e armonia Lezioni trentine a cura di Francesca Castellani, Roma 1996 
[Laterza] p i 12; Michael Stocker: 'Abstract and concrete value: plurality, conflict and maximalization', in: Ruth 
Chang (ed.) Incommensurability, Incomparabilily and Practical Reason Cambridge 1997 [Harvard U.P.] p203. 
10 Als W. R. Knorr de geschiedenis van het begrip 'incommensurabel' beschrijft gebruikt hij 'incommensurabel' 
als equivalent van het Griekse asummetra. Knorr ontleent de volgende definitie aan de Elementen X, def. 1-4: 
'Two magnitudes are 'commensurable' (summetra) with each other if they have a common measure which divides 
each an exact integral number of times. If they have no common measure, they are ' incommensurable' 
(asummetra) with each other.' In de Elementen X, 5-8 wordt aangetoond dat commensurabele grootten de waarden 
van gehele getallen hebben, en incommensurabele grootten niet. 'For instance, lines which we may designate as, 
respectively, 1 and 2 units long are commensurable in length; those represented by 1 and V2 are incommensurable 
in length, but commensurable in square (for the squares have the ratio 1:2); those represented by 1 and 1+V2 are 
incommensurable both in length and in square.' O^übur Richard Knorr The Evolution of The Euclidean 
Elements: A Study of The Theory of Incommensurable Magnitudes and its Significance for Early Greek 
Geometry Dordrecht 1975 [D- Reidel] pl5). 
11 Knorr, op. cit. p55; David Fowler: The Mathematics of Plato's Academy - a New Reconstruction Oxford 1987 
[Clarendon Press] p294. 
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De oudste expliciete verwijzingen naar incommensurabiliteit zijn te vinden bij Plato.12 

Aristoteles vermeldt de incommensurabiliteit van zijde en diagonaal van een vierkant in zijn 

werk meer dan dertig keer13, waaronder een veelgeciteerde passage uit zijn Metaphysics waarin 

hij stelt dat het de beginner verwondert dat zijde en diagonaal van een vierkant niet commen-

surabel zijn, terwijl het de meetkundige zou verbazen als dit wel zo was.14 Bronnen over de 

ontdekking van het principe door de Pythagoreeërs dateren van vele eeuwen later.15 

Hieronder geef ik een schets van de wijze waarop incommensurabiliteit optreedt in een 

eenvoudige meetkundige figuur.16 Laten we aannemen dat de diagonaal van een vierkant AC 

commensurabel is met de zijde AB. De lengte van de diagonaal noemen we a, die van de zijde 

b. De verhouding van diagonaal en zijde (a:b) moet uitgedrukt worden in de kleinst mogelijke 

lengte eenheden (hele getallen). 

De diagonaal a is groter dan de zijde b. Dus is a noodzakelijkerwijs groter dan 1. Volgens de 

'stelling van Pythagoras' geldt: AC2 = 2AB2- In dit geval dus: 

a2 = 2b2. 

Daarmee is a2 (omdat het gelijk moet zijn aan twee maal een ander getal) een even getal. En als 

a2 een even getal is, is ook a een even getal. 

Omdat a.b een ratio is met de kleinst mogelijke gehele getallen, kan b geen even getal meer zijn, 

want als beide getallen nog deelbaar zijn door 2 betreft het niet de kleinst mogelijke getallen. 

Dus is b noodzakelijkerwijs een oneven getal. 

We hebben dus gevonden dat a even moet zijn en b oneven. Als we nu een waarde aannemen 
voor het even getal a, bijv. de waarde 2c, en deze invullen in de 'stelling van Pythagoras' (a2 = 
2b2) krijgen we: 

4c2 = 2b2. 

Beide leden van de vergelijking zijn deelbaar door 2, dus dit is gelijk aan 

2c2 = b2. 

Omdat b2 gelijk is aan twee maal een ander getal (2xc2) is b2 (en daarmee b) even. 

We hebben echter zojuist gevonden dat b noodzakelijkerwijs oneven is. Dit is een contradictie. 

Een gemeenschappelijke lengte-eenheid voor AB en AC leidt zo tot een ongerijmde conclusie. 

Er is dus geen lijnstuk te vinden, hoe klein ook, waaruit zowel de lengte van a als de lengte van 

b is opgebouwd. De aanname dat de lengte van lijnen altijd kan worden uitgedrukt in gehele 

getallen is niet juist. 

Dit bewijs is opgenomen in Euclides' tiende boek17, maar het wordt ook al aangeduid bij 

Aristoteles in zijn Analytica Priora ,18 Historici van de wiskunde lijken het eens te zijn over het 

12 Theaetetus 147D-148B, Staal VII 543d, Staal VIU 546b-d, Parmenides 140b-d, Grote Hippias 303 b-c Wetten 
Vu 817c-820e. 
13 David Fowler geeft een lijst van deze vermeldingen in The Mathematics of Plato 's Academy - a New 
Reconstruction Oxford 1987 [Clarendon Press] p295. 
14 Met. 983a 12-20. 
15 Zie §0.2. 
16 Overgenomen uit: Thomas L. Heath: A Manual of Greek Mathematics Oxford 1931 [Clarendon Press] p55; 
ook weergegeven in: Paul Feyerabend: Ambiguità e armonia pi 12). Mijn weergave van het bewijs wijkt door de 
amathematische formulering uiteraard af van de bondige behandeling in de Elementen. 
17 X, 117. 
18 41a 23-30, 50a 35-38. 
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feit dat de passage in Euclides' Elementen later is ingevoegd en geen deel uit heeft gemaakt van 

de eerste versies van deze tekst. Over de oorsprong van het bewijs lopen de meningen echter 

uiteen. Knorr en Fowler stellen dat het waarschijnlijk door een latere commentator op 

Aristoleles is ingevoegd19, terwijl Seidenberg van mening is dat aan de structuur van het 

argument te zien is dat het uit de Pythagorese sfeer stamt, daar de ongelijkheid van even en 

oneven aansluit bij de Pythagorese symboliek van mannelijk en vrouwelijk, licht en donker 

etc.20 

Door de logische structuur van de argumentatie en de onontkoombaarheid van de conclusie 

wijkt dit voorbeeld af van alle andere voorbeelden van incommensurabiliteit. Door eerst te 

specificeren hoe een 'gemeenschappelijke maat' er uit zou moeten zien (een verhouding van de 

kleinst mogelijke gehele getallen) en vervolgens aan te tonen dat dit tot een ongerijmde 

conclusie leidt, kan met stelligheid worden beweerd dat er 'geen enkele gemeenschappelijke 

maat bestaat'.21 Ten aanzien van empirische kwesties is zoiets niet mogelijk omdat er geen 

overeenstemming hoeft te bestaan over axioma's en interpretatie van begrippen. Incommen

surabiliteit is daarmee één van de termen, die in de wiskunde in een veel striktere betekenis 

gebruikt kunnen worden dan in de filosofie (evenals 'bewijs', 'stelling', 'gegeven'). 

Een ander punt waarop het geometrische gebruik verschilt van de hierna volgende voorbeelden 

is dat er geen verschil gemaakt wordt tussen een zaak en een daarmee intrinsiek verbonden 

maatstaf. Als we de in §0.1 gegeven omschrijvingen volgen zijn de relata van incommen

surabiliteit de te meten of gemeten zaken, en niet de mensurae zelf. In het lijnstuk b vallen de 

zaak en de maatstaf echter samen, en in dit voorbeeld is incommensurabiliteit dus ook een 

aanduiding van de relatie tussen de mensurae. Pas in latere ontwikkelingen in de wiskunde 

wordt hier een scheiding aangebracht, in de zin dat als maatsysteem gerefereerd kan worden aan 

hetzij 'rationele' getallen (voor de zijde van het vierkant), hetzij 'irrationele' getallen (voor de 

diagonaal). Terwijl men de onuitdrukbare waarden in de Oudheid niet als getal beschouwde, 

werden zij vanaf de zestiende eeuw als een nieuwe numerieke entiteit gezien.22 Een theorie over 

irrationele getallen wordt in de negentiende eeuw opgesteld door Dedekind.23 

Een opmerking over het gebruik van de term 'irrationeel'. Een ratio is een getal dat een 

verhouding uitdrukt tussen twee lengten (m/n) die ten opzichte van elkaar gemeten kunnen 

worden. 'Irrationeel' kan gebruikt worden als een synoniem van incommensurabel, maar 

betekent ook 'onredelijk'.24 Reeds het Griekse 'aA-oyoa' ('alogos') kende beide betekenis-

19 Fowler Op. cit. p300, Knorr Op. cit. p228 e.v. 
20 A. Seidenberg, The ritual origin of counting', Archive for the History of Exact Sciences II (1962) ppl^tO. 
21 In het Dictionary of the History of Ideas wordt geopperd dat de Stelling van de incommensurabiliteit een van de 
eerste, zo niet de eerste geometrische Stelling was waarbij de methode van het 'bewijs uit het ongerijmde' werd 
gebruikt. ( 'Relativity of standards of mathematical rigor', in: Philip P. Wiener (ed.): Dictionary of the History of 
Ideas Vol. IV New York 1973 [Charles Scribner's Sons] pl72). 
22 Enciclopediafilosofica Venezia, 1957 [Instituto per la Collaborazione Culturale] pl314). 
2 3 Paul Feyerabend: Ambiguilà e armonia pi 15. 
2 4 Om deze dubbelzinnigheid te voorkomen wordt in Nederlandstalige wiskundige literatuur soms een onderscheid 
gemaakt tussen 'irrationeel' en 'irrationaal' (waarbij de laatste term synoniem is met incommensurabel en de 
eerste met onredelijk) (C. H. van Os: Getal en kosmos Amsterdam 1947 [Meulenhoff] p271). Deze 
onderscheiding valt echter in andere talen weg en heeft ook in het Nederlands weinig navolging gevonden. 
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sen.25 Het lijkt mij dat we met het oog op mogelijke verwarring, de term 'irrationeel' in die 
laatste zin zoveel mogelijk uit de buurt moeten houden van het debat over incommensurabiliteit 
in de filosofie.26 

§ 2.2 Visuele 'Gestalten' 

De veranderingen van een 'visuele Gestalt' zoals die bijv. optreden wanneer men naar het 

bekende plaatje kijkt dat met dezelfde lijnen zowel een eend [A] als een konijn of haas [B] 

voorstelt27, ziet Kuhn als 'prototypes' van omvorming van de wereld van de wetenschappers na 

een wetenschappelijke revolutie.28 'Wat eenden waren in de wereld van de wetenschapper' 

worden volgens Kuhn 'bij een paradigmawisseling konijnen'.29 

figuur 1 

Ook Feyerabend geeft dergelijke voorbeelden. Het verschijnsel kan men volgens hem 

'terugvinden in elke afbeelding waarin enig perspectief voorkomt. Men kan het lijnenpatroon en 

de driedimensionale illusie via de omweg van het geheugen met elkaar vergelijken, maar dan 

ondertussen niet meer op hetzelfde plaatje letten.'30 

2 5 H. Diels Vorsokratiker: De betekenis 'onredelijk' of 'onbegrijpelijk' komt voor bij o.m: Parmenides (28A45) 
en Heraclitus (22A16). (Knorr: Op. cit. p55). 
26 Waar kritiek opduikt als 'incommensurabiliteit opent de deur voor irrationaliteit' zullen we natuurlijk moeten 
kijken naar de argumenten die daarvoor naar voren zijn gebracht. Het gebruik van het woord inrationeel dienen we 
m.i. te vermijden. Desgewenst zou men de volgende onderscheiding kunnen aanbrengen: 
- (Irrationaliteit3 is synoniem met (in)commensurabiliteit en kan niet als kritiekpunt naar voren worden gebracht. 
- (Irrationaliteit" betekent (on)redelijkheid, in een vage en ongespecificeerde zin. Het rationele is 'deugdelijk' 
'verdedigbaar', 'doordacht' etc. 

- Rationaliteit0 is redelijkheid volgens welbepaalde criteria. Deze criteria verschillen per filosofische gerichtheid en 
zijn nog altijd het onderwerp van discussies. Zonder er inhoudelijk iets over te zeggen kunnen we stellen dat waar 
maatstaven bestaan, het mogelijk is dat iets niet aan deze maatstaven voldoet. Wanneer er echter sprake is van 
gedragingen die gebaseerd zijn op het erkennen en in acht nemen van bepaalde maatstaven houdt dit bovendien de 
mogelijkheid open dat er ook nog andere maatstaven bestaan, waarmee andere gedragingen, theorieën etc. 
verbonden zijn. Deze andere gedragingen zijn dan niet irrationeel (in de zin dat ze de 'geldige maatstaven' voor 
rationaliteit niet halen), maar rationeel volgens andere criteria. Als men dat 'irrationeel' noemt, kan men 
tegenwerpen dat iemand incommensurabiliteit over het hoofd ziet, wellicht omdat hij zijn eigen maatstaven als 
vanzelfsprekend beschouwt. Ian Hacking wijst erop dat dergelijk criteria niet altijd expliciteerbare regels zijn, en 
dat zij vaak het karakter hebben van een 'style of reasoning'. Zie o.m.i. Hacking: 'Language, truth and reason' 
in: M. Hollis & S. Lukes (eds): Rationality and Relativism Oxford 198 [Oxford U.P.]. 
27 De figuur is ontleend aan Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen IIXI pl94. 

SSR p l l l ; In zijn latere werk heeft Kuhn dit voorbeeld van een individuele Gestalt-switch bekritiseerd, omdat 
paradigmawisselingen betrekking hebben op 'communities' en een 'gestalt-switch' op de perceptie van eeiï 
individu. ('Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Die Wissenschaflstheorie Thomas S. Kuhns. Braunschweig 1989 
[Vieweg] p3); 'Response to commentators', in: S. Allen (ed.) Possible worlds in Humanities. Arts and Sciences 
Berlin 1989 [De Gruyter] p50-51.) 
29 SSR pill. 
3 0 AM I p226. 



72 

ŒZ 
Œ 

figuur 2 

Een tekening als fig. (uit AM) gaat nog iets verder. De middelste cylinder verdwijnt in het niets 

als we in de buurt komen van het gevorkte voorwerp. Volgens Feyerabend 'kan zelfs ons 

geheugen niet tegelijkertijd beide alternatieven bevatten'.31 

Deze eenvoudige figuurtjes vallen qua effect op de waarnemer in het niet bij het complexe 

grafische werk van M.C. Escher, die dikwijls hetzelfde principe gebruikt. Al deze visuele 

voorbeelden hebben echter iets misleidends, zodra we er teveel kenmerken van 

incommensurabiliteit in willen terugzien. Ten eerste voltrekt de 'omschakeling' van de ene 

interpretatie naar de andere zich letterlijk in een oogwenk. Ook al gebruikt Kuhn af en toe de 

metafoor van 'bekering' tot een nieuw paradigma, bij andere voorbeelden die we zullen 

bespreken, kan het een worsteling vanjaren vergen om te leren dat men zaken die men gewoon 

is op een bepaalde wijze te interpreteren, ook nog anders kan zien. 

Ten tweede is het bij deze voorbeelden van een 'Gestalt-switch' eenvoudig om 'achter' de twee 

interpretaties om een object aan te wijzen dat die beide interpretaties mogelijk maakt: een 

voorstelling van lijnen op papier, een ets van Escher etc. In andere gevallen is het niet mogelijk 

'achter' de twee beschrijvingen nog een stand van zaken te beschrijven, zonder een van de twee 

interpretaties te gebruiken.32 Bij een wetenschappelijke omwenteling bezit de wetenschapper 

volgens Kuhn geen vergelijkingsobject buiten wat hij waarneemt33. 

Ten derde hebben deze voorbeelden van een 'Gestalt-switch' iets bedachts. Figuren als de 

eend-haas of verschillende voorstellingen van Escher zijn er op ontworpen om complementaire 

waarnemingen mogelijk te maken. Gevallen van incommensurabiliteit uit het dagelijks leven of 

de wetenschap zijn niet bedacht om ons voorstellingsvermogen te prikkelen; er is bovendien 

niets dat ons garandeert dat de twee interpretaties tezamen een 'geheel' vormen, elkaar kunnen 

'aanvullen' of dat het aantal interpretaties tot twee gelijkwaardige duidingen beperkt blijft. 

Tenslotte is het natuurlijk niet zo dat elke omschakeling naar een andere, incommensurabele, 

theorie inhoudt dat er veranderingen plaats vinden in de visuele perceptie van objecten. Bij de 

overgang van het geocentrische naar het heliocentrische wereldbeeld bijvoorbeeld bleven vele 

visuele percepties onveranderd.34 

§ 2.3 Bewustzijnstoestanden 

Kuhn en Feyerabend nemen beiden af en toe psychologische processen als voorbeeld van 

3 1AM/p226e.v. 
3 2 SSR p l4 
3 3 SSR p i 14. 
3 4 Harold I. Brown: 'Incommensurability' Inquiry 26, 1983 pl9-20. 
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incommensurabiliteit of voeren die aan ter verduidelijking daarvan. Het meest bekend zijn 

Kuhns uitlatingen over 'bekering'-achtige ervaringen van wetenschappers35 ('een relatief 

plotselinge en ongestructureerde gebeurtenis als een flits van intuïtie'36) waarna onderzoekers 

beweren dat hen 'de schellen van de ogen zijn gevallen'.37 Feyerabend gebruikt ook het 

voorbeeld van de verschillende stadia die volgens J. Piaget de waarneming van een kind 

doorloopt (waarin een kind bijv. leert dat zijn nabeelden niet tot de buitenwereld behoren). 

Feyerabend vraagt zich af of het niet realistisch zou zijn om aan te nemen dat de 

waarnemingswereld van volwassenen nog altijd vatbaar kan zijn voor zulke fundamentele 

wijzigingen ('entailing incommensurability'), en ook, of dit niet zou moeten worden 

aangemoedigd, 'lest we remain forever excluded from what may be a higher state of knowledge 

and of consciousness'.38 

Een ander voorbeeld van Feyerabend is de relatie tussen 'dromen' [A] en 'waken' [B]. In zijn 

autobiografie vermeldt hij dat hij in 1952, ten huize van Elizabeth Anscombe te Oxford een 

voordracht hield over veranderingen in de wetenschap. 'I explained my views on scientific 

change to Geach, L. L. Hart, and von Wright. Major discoveries, I said, are not like the 

discovery of America, where the general nature of the discovered object is already known. 

Rather, they are like recognizing that one has been dreaming. Today there is a technical term for 

such changes - incommensurability. I didn't use the term and saw no need for a special word -

the matter seemed obvious. '39 

Feyerabend heeft dit punt ook in latere publicaties genoemd. In Science in a Free Society 

schrijft hij bij de behandeling van incommensurabiliteit dat het hierbij gaat op twee theorieën, 
die eikaars principes opheffen 'zoals de principes van het dromen worden opgeheven door het 
waken'.40 

Dit voorbeeld kan misleidend zijn. Dikwijls gebruikt men 'dromen' (in tegenstelling met 

'wakker' of 'waakzaam' zijn) voor een niet-aangepast-zijn-aan-de-realiteit. Feyerabend blijkt 

echter de principiële gelijkwaardigheid op het oog te hebben van het waken en andere 

bewustzijnstoestanden als visioenen, dromen en trancetoestanden.41 

In een slotpassage in zijn boek Erkenntnisßr freie Menschen wordt in een discussieverslag aan 

35SSRpl5l. 
36 SSR pl22. 
3755Äpl21. 
3 8 'Consolations for the specialist' (in: I. Lakatos en A. Musgrave (eds.): Criticism and the Growth of 
Knowledge Cambridge 1974 [Cambridge U.P.] p224. 
3 9 Killing Time Chicago 1995 [University of Chicago Press] p92. 
4 0 Science in a Free Society London 1978 [New Left Books] p70; M.i. dienen we niet te vervallen in te simpele 
typeringen van het onderscheid tussen waken en slapen. Beide toestanden kunnen elkaar in onze beleving 
doordringen: voor wie bijv. een nachtmerrie heeft, die hem de hele verdere dag bijblijft, gaat het verhaal over 
'opgeheven' principes niet meer op. Tussen dromen en waken bestaat een continuïteit: elementen uit het 
waakleven treden op in de droom en vice versa. Opmerkelijk zijn ook meldingen van mogelijke 'tussenvormen' 
tussen dromen en waken, zoals de hallucinaties bij het ontwaken (hypnagogische toetanden) en lucide dromen 
(dromen waarin men de reflexiviteit van het 'waakbewustzijn' ervaart en men weet heeft van het feit dat men 
droomt. (Hein van Dongen & Hans Gerding: Het voertuig van de ziel Deventer 1993 [Ankh-Hermes] pl43-144). 
41 Deze gedachte is ook uitgewerkt door de psycholoog Charles Tart: States of consciousness and state-specific 
sciences Science Vol. 176 (June 12, 1972). Tart gebruikt de term 'incommensurabel' niet, maar de voorbeelden 
die hij geeft van een 'paradigm clash between 'straight' and 'hip' wijzen er wel op: een proefpersoon heeft LSD 
gebruikt en vertelt de onderzoeker dat 'you and I, we are all one, there are no seperate selves'. De onderzoeker 
meldt vervolgens dat deze proefpersoon lijdt aan een 'confused sense of identity and distorted thinking process'. 
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'PKF' de vraag gesteld of de 'meervoudigheid' van incommensurabele wereldbeelden waarin 

de hedendaagse mens zich geplaatst weet, tot een psychologische meervoudigheid of 

gespletenheid leidt. PKF komt niet echt toe aan het geven van een antwoord. Na te hebben 

opgemerkt dat 'wir eigentlich alle immer Doppelagenten' zijn ('außer wir identifizierens uns so 

mit einer bestimmten Lehre, daß der Rest unserer Seele einfach abstirbt') arriveert de taxi die hij 

heeft besteld en eindigt het verslag.« Opvallend is dat Ian Hacking sommige gevallen van 

incommensurabiliteit (die voortkomen uit 'different styles of reasoning') aanduidt met de 

psychologische term 'dissociatie'.43 

§ 2.4 Astronomische theorieën van Ptolemaeus en Copernicus 

De verhouding tussen de theorie over de 'planeten' in de middeleeuwse theorie [A] en de 

theorieën na Copernicus [B] wordt door Kuhn incommensurabel genoemd44; Feyerabend 

ontkent (zonder argumenten) dat er hier sprake is van incommensurabiliteit.45 Kuhn staat 

verscheidene keren stil bij de veranderingen in de betekenis van begrippen en hun onderlinge 

indeling die na de Copernicaanse wending optrad. Voor deze overgang waren de zon en de man 

planeten en de aarde niet; daarna was de aarde een planeet, de zon een ster, en de maan een 

satelliet.46 Later, bij Newton, verdwijnt volgen astronomische processen geheel dezelfde 

'natuurwetten' als het ondermaanse gebeuren; terwijl ooit het 'astrale' een hoger, etherisch 

domein van de werkelijkheid was. 

§ 2.5 Theorieën van Aristoteles en Galilei omtrent de pendel 

Kuhn beschrijft dit voorbeeld als volgt: 'Sinds de grijze oudheid hebben velen een of ander 

zwaar lichaam heen en weer zien slingeren aan het einde van een draad of ketting tot het 

tenslotte tot rust kwam. Voor de Aristotelici, die geloofden dat een zwaar lichaam naar zijn 

natuur van een hogere positie naar een ruststand in een lagere positie wordt bewogen, was het 

heen het weer zwaaien gewoon een bemoeilijkte valbeweging. In bedwang gehouden door de 

ketting kon het zwaaiende lichaam pas in de laagste positie tot rust komen na enige tijd heen en 

weer te hebben bewogen. Toen Galilei daarentegen naar het heen en weer zwaaiend lichaam 

keek, zag hij een slinger, een lichaam dat er bijna in slaagde om dezelfde beweging een 

oneindig aantal keren te herhalen.'.47 Kuhn noemt dit ook dertig jaar later nog als een voorbeeld 

van 'no shared metric'.48 

Howard Sankey merkt hierbij op dat zowel Aristoteles als Galileo gewoon een bewegende steen 

aan een touwtje zagen, als ze naar een bewegende steen aan een touwtje keken.49 Deze zoals hij 

^Erkenntnis für freie Menschen Frankfurt 1981 [Suhrkamp] p300. 
* Ian Hacking: Representing and Intervening Cambridge 1983 [Cambridge U P ] p71. Zie §2.12. 

4 5 AM / p i 14. 
4 6 'What are scientific revolutions?', in: L. Kruger, L. J. Daston, and M. Heidelberger (eds)The Probabilistic 
Revolution, Vol. I Cambridge 1987 [MIT Press] p8 
41SSR pi 18-119. 

To^H^t'' ^ P a U l H O r W i c h ( e d } W0rld ChangeS - nomas Kuhn and 'he Nature of Science Cambridge 1993 [MIT Press] p3. 
4 9 Howard Sankey: The Incommensurability Thesis Aldershot 1994 [Avebury] pl88. 
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het noemt 'metalinguïstische beschrijving' neemt de incommensurabiliteit niet weg en mist de 

'verklarende' mogelijkheden van de andere beschrijvingen. Het verschil tussen de oneindige 

beweging en een geremde val treedt immers niet alleen op bij stenen aan touwtjes, maar ook bij 

alle andere gevallen van een of ander zwaar lichaam dat heen en weer slingert aan het einde van 

een draad of ketting. 

§ 2.6 Klassieke mechanica en relativiteitstheorie 

Een voorbeeld van incommensurabiliteit bij een wetenschappelijke revolutie volgens zowel 

Kuhn50, Feyerabend51 als anderen52 vormt de overgang van de klassieke mechanica [A] naar de 

relativiteitstheorie [B]. Op het eerste gezicht lijkt de relativiteitstheorie de klassieke mechanica te 

omvatten: laatstgenoemde zou uit de relativiteitstheorie afgeleid kunnen worden en wordt 

daarom wel beschouwd als een grensgeval van die theorie. Deze asymmetrische, maar logisch 

compatibele relatie werd wel voorgesteld als een ideaalmodel voor de verhouding tussen een 

theorie en haar meer complete opvolger. Deze afleidbaarheid van de oudere, minder complete 

theorie uit de nieuwere steunt immers de opvatting van de wetenschapsgeschiedenis als 

cumulatief lineair proces.53 

Kuhn stelt echter dat een afleiding van de Newtoniaanse fysica uit die van Einstein formeel niet 

mogelijk is. Beide theorieën gebruiken weliswaar dezelfde termen, maar deze dragen in beide 

theorieën een andere betekenis. Zo is 'massa' in de klassieke mechanica een constante eigen

schap van lichamen; in de relativiteitstheorie is massa afhankelijk van de snelheid van een 

lichaam op een bepaald ogenblik. Alleen als we een 'vertaling' van Newton maken vanuit de 

theorie van Einstein kunnen we achteraf een verzoening aanbrengen, die afziet van de conflicten 

zoals die er vanuit de oude theorie uitzien.54 Feyerabend voegt hieraan toe dat het misschien zo 

mag lijken dat de berekeningen uit de relativiteitstheorie tot dezelfde 'getallen' leiden als die uit 

de klassieke fysica, maar 'that does not make the concepts more simular'.55 

§ 2.7 Klassieke fysica en quantumtheorie 

Kuhn bespreekt de overgang van de klassieke fysica [A] naar de quantumfysica [B] als een 

voorbeeld van een paradigmaverandering, maar brengt haar niet expliciet ter sprake in verband 

met incommensurabiliteit.56 Feyerabend noemt deze overgang wel expliciet als voorbeeld van 

een overgang tussen incommensurabele theorieën.57 De klassieke fysica is 'jener Physik, die 

50SSR pl02-103. 
5 ' PP 1 p81-82; Science in a Free Society pi02-103; 'Consolations for the specialist' p220. 

Ian Hacking: Why Does Language Matter to Philosophy, Cambridge 1975 [Cambridge UP.] pl25; een zeer 
gedetailleerde behandeling is te vinden in: Harold I. Brown: Incommensurability Inquiry 26, 1983 pl2-18; zie 
voor een verdediging van de commensurabiliteit van beide theorieën: David Pearce: Roads to Commensur'abilitv 
Dordrecht 1987 [Reidel] pl99 e.v. 
5 3AW/pl71-189. 
54SSR pi02-103. 
5 5 'Consolations for the specialist' p221. 
5 6 SSR p48, 49-50, 83-84, 89, 95, 108, 154. 
57 Paul Feyerabend: Kuhns ' Struktur wissenschaftlicher Revolutionen' - En Trostbüchlein für Spezialisten?, in. 
Der wissenschaßstheoretische realismus und die Autorität der Wissenschaften Braunschweig 1978 [Vieweg] pl83' 
AM I p276; Science in a Free Society p68. 
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die Welt als eine vom Subjekt unabhängige Wesenheit auffaßt und die die letzten Prinzipien 

dieser Welt zu erforschen trachtet.'58 De principes van de quantumfysica heffen volgens Feyer-

abend de principes van de klassieke fysica (te weten het principe van het determinisme en het 

principe dat de realiteit onafhankelijk is van de waarnemers) op.59 

Ter verduidelijking het volgende. Een astronoom kan een planeet in haar baan waarnemen 

zonder dat hij de kans loopt dat juist door zijn observatie de baan van deze planeet zou 

veranderen. De baan is dus bestudeerbaar met de methode van onderzoekers die toekijken bij 

wat er gebeurt, onderzoekers die een proces waarnemen dat zich ook zou voltrekken als zij het 

niet zouden observeren. Deze stand van zaken is niet over te dragen op de bewegingen van de 

elementaire 'deeltjes' die de quantumfysica onderzoekt. De waarneming beïnvloedt in de micro

fysica de waar te nemen werkelijkheid.60 Een consequentie hiervan is dat een 'reductie' van 

grootschalige fysische processen tot nog objectievere microfysische 'bouwstenen' niet mogelijk 

is, omdat de microfysische structuur juist minder objectief is dan de macrofysische structuur.61 

Het is in dit voorbeeld niet duidelijk of het nog gaat om de relatie tussen 'komende' en 'gaande' 

benaderingen, omdat de quantumfysica de bestaande theorieën over 'macrofysische' processen 

niet heeft vervangen, en de klassieke fysica nog steeds gebruikt wordt. 

§ 2.8 Het mensbeeld in het werk van Homerus en dat uit de klassieke periode 
in de geschiedenis van Griekenland 
Het meest uitgewerkte voorbeeld in Against Method is een bespreking van beeldende 

kunstvormen en de poëzie ten tijde van Homerus, met aansluitend een vergelijking tussen de 

kosmologie die daaruit naar voren komt ['A'] en die uit de klassieke periode ['B']: Plato, 

Aristoteles, hun directe voorgangers en tijdgenoten). Feyerabend steunt hierbij o.a. op werk 

van classici als Bruno Snell en E.R. Dodds.62 

Als we afgaan op het mensbeeld dat spreekt uit het werk van Homerus (ca. 800 v. Chr.), moet 

er in het oude Griekenland een tijd zijn geweest, waarin men het begrip 'innerlijk leven' niet 

kende en waarin men zichzelf, zowel mentaal als lichamelijk, niet als eenheid beleefde. Voor het 

menselijk lichaam als aparte entiteit bestaat bij Homerus nog geen apart woord. Waar wij de 

uitdrukking 'lichaam' zouden gebruiken, noemt Homerus in de Ilias en de Odyssee de in de 

handeling betrokken organen. Het menselijk lichaam is daarin een som van organen en geen 

eenheid. Deze verzameling organen wordt af en toe bewogen door krachten uit de buitenwereld 

en niet door een met een lichaam verbonden autonoom 'ik'. Ook mentale gebeurtenissen als 

dromen, herinneringen en woede-uitbarstingen zijn invloeden uit de buitenwereld, die de mens 

5 8 Paul K. Feyerabend: 'Naturphilosophie', in: Alwin Diemer & Ivo Frenzel (Hrsg.) Philosophie - Fisher 
Lexicon Frankfurt a. M. 1958 [Fisher Bücherei] p217-218. 
59 Zie voor een bespreking van de quantumfysica door Feyerabend: 'PP I p207-333; 'Naturphilosophie', in: 
Alwin Diemer & Ivo Frenzel (Hrsg.) Philosophie - Fisher Lexicon Frankfurt a. M. 1958 [Fisher Bücherei] p220. 

Pascual Jordan: Verdrängung und Komplementarität Hamburg 1951 [Stromverlag] p67e.v. 
61 Zie §4.1. 
62 AM/p238 e.V.; Bruno Snell: The Discovery of the Mind in Greek Philosophy and Literature New York 1982 
[Dover] (de vertaling van Die Entdeckung des Geistes) en het eerste hoofdstuk van E. R. Dodds: The Greeks and 
the Irrational Berkeley 1951 [University of California Press]; zie voor een korte weergave van Feyerabend van dit 
geval: 'Kuhns "Struktur wissenschaftlicher Revolutionen" - Ein Trostbüchlein für Spezialisten?' pl92 e.v. 
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besturen. Zo 'heeft' men geen dromen maar men 'ziet' ze naderbij komen en weer weggaan. 

Deze mentale gebeurtenissen worden toegeschreven aan goden of aan onbepaalde demonen. 

Nergens vindt men beschrijvingen van een ziel of persoonlijkheid met eigen gevoelens, ideeën 

en bedoelingen. Het woord psyche wordt bij Homerus alleen gebruikt voor de schim die de 

mens verlaat bij het sterven. Waarschijnlijk werd het als een levenbrengend beginsel opgevat, 

verwant aan de adem. De term 'soma' (later: lichaam) wordt bij Homerus alleen gebruikt voor 

'lijk'. 

Tussen 800 en 500 voor Christus vindt in de Griekse cultuur een veranderingsproces plaats dat 

door de classicus Bruno Snell als Die Entdeckung des Geistes werd aangeduid. De literatuur 

getuigt van belangstelling voor het individu. Er blijkt een besef te ontstaan van het eigene van 

zowel de persoonlijkheid als het lichaam. Het lichaam wordt als een eenheid gezien, en de ziel 

heeft 'eigen' gevoelens, ideeën en bedoelingen. De in die tijd toenemende interesse voor het 

leven na de dood van het lichaam is er volgens Dodds waarschijnlijk de oorzaak van geweest 

dat de woorden 'soma' en 'psyche' gebruikt gingen worden voor de levende mens en dat er een 

onderscheid gemaakt werd tussen de mentale en de stoffelijke werkelijkheid. Het idee ontstaat 

dat de psyche het lichaam bewoont, dat de eigenschappen van de individuele ziel niet 

samenvallen met die van het lichaam en dat zij deze 'kerker' na de dood kan verlaten. 

Feyerabend schrijft over deze ontwikkeling: 'Nergens in A vindt men of vermeldt men zoiets 

als een 'Ik', terwijl het in B nu juist doorslaggevend wordt. Men kan gerust aannemen, dat een 

aantal opvallende kenmerken van B zoals aspecten, schijn, tweeslachtige gevoelens, 

voortkomen uit een aanzienlijke toename van het zelfbewustzijn (..waarbij..) gevoelens worden 

losgekoppeld van sociale situaties die hecht en duidelijk in elkaar zaten.'63 

§ 2.9 Wetenschappelijke theorieën en 'common sense' inzichten 

Na de behandeling van incommensurabiliteit in het opstel 'Explanation, Reduction and 

Empiricism' (1962) schrijft Feyerabend dat het met de omgangstaal verbonden (impliciete) 

wereldbeeld incommensurabel is met wetenschappelijke theorieën. In deze tijd verbindt 

Feyerabend hieraan de consequentie dat de omgangstaal vervangen moet worden door 

wetenschappelijke beschrijvingen, in ieder geval binnen de wetenschap, maar wellicht later ook 

in het dagelijks leven. 'Languages such as the 'everyday language', that notorious abstraction 

of contemporary linguistic philosophy, (..must...) either be abandoned and replaced by the 

language of the new and better theories even in the most common situations, or be completely 

separated from these theories (which would lead to a situation where it is possible to believe in 

various kinds of 'truth').64 

Hoewel Feyerabend ook in zijn latere werk wijst op bezwaren tegen het achteloos door elkaar 

gebruiken van termen uit verschillende kaders, zou hij wetenschappelijke theorieën dan 

63 AMI p265 e.v. 
MPP1 p78; Ook andere filosofen hebben de 'dagelijkse taal' beschouwd als een obtakel voor een 
gedragswetenschap: dit obstakel zou bij voorkeur vervangen moeten worden door een materialistische, 
fysiologische beschrijving (Zie: Donald Davidson: 'The very idea of a conceptual scheme' in Inquiries into Truth 
and Interpretation Oxford 1984 [Clarendon] pl88). 



78 

waarschijnlijk niet meer 'new and better' noemen. In zijn latere werk bekritiseert hij juist het 

idee dat wetenschap zondermeer superieur zou zijn aan andere vormen van kennis.65 

§ 2.10 Materialisme en dualisme van lichaam en geest 
Op p.276-277 van de eerste editie van Against Method neemt Feyerabend in een korte 

opsomming van incommensurabele zaken ook het daar niet verder uitgewerkte voorbeeld 

'materialism vs. mind-body dualism' op.66 Ook zegt hij dat onzorgvuldigheid op dit punt kan 

leiden tot 'belachelijke uitspraken' als 'zodra iemand bezeten is van de duivel, kan men een 

bepaald type hersenactiviteit constateren'.67 Deze opmerkingen lijken te verwijzen naar enkele 

opstellen van Feyerabend uit de jaren zestig, waar hij incommensurabiliteit betrekt in een 

pleidooi voor materialisme.68 Hij noemde de talen waarin over de 'mind' [A] gesproken wordt 

en die waarin over 'materie' [B] gesproken wordt in deze artikelen incommensurabel. Dit 

onderwerp wordt verder besproken in §4.3. 

§ 2.11 Alchemie en hedendaagse chemie 

Eén van de laatste passages waarin Feyerabend de term incommensurabiliteit noemt, betreft de 

correspondentie van de in alchemie geïnteresseerde fysicus Wolfgang Pauli met de psychiater 

CG. Jung. Feyerabend schrijft: 'Long and detailed descriptions of dreams are used to explote 

ideas incommensurable with science [alchemistische motieven] but eventually to be united with 

it'.69 

Anders dan de magie van 'vreemde volkeren' heeft alchemie een historische verbinding met 

moderne chemie. Maar de alchemie, die in de Renaissance in hoog aanzien stond70, wordt 

tegenwoordig niet meer beoefend, en vrijwel alle probleemstellingen van alchemisten zijn in de 

moderne chemie onverwoordbaar. Er is wellicht nog enige overeenkomst tussen de fysische 

vragen van beide disciplines, maar de fysische aspecten vormen slechts een deel van de alche

mistische werkelijkheid. Zij is tevens als een voorloper van de psychologie te beschouwen.71 

Men zag de schepping als een 'emanatie', als een afdaling vanuit de geestelijke wereld, waarbij 

de geest de zijnswijze van de materie heeft aangenomen. A. Jaffé schrijft: 'In het christendom 

wordt de veronderstelling gehuldigd, dat het de mens is die verlost moet worden. In het 

alchemistische 'opus' daarentegen is het de stof ofwel de geest in de stof, de in de duisternissen 

der werelden der natuur gevangen geest, die dient te worden verlost. '72 

6 5 Alan Chalmers schrijft: 'Verder verwerpt hij, gezien zijn incommensurabiliteitsthese, het idee dat er ooit een 
beslissend argument kan zijn ten gunste van de wetenschap boven andere vormen van kennis die ermee 
incommensurabel is.' A. Chalmers: Wat heet wetenschap Meppel 1981 [Boom] pl71. 
6 6 De incommensurabiliteit wordt in dit verband ook ter sprake gebracht door: J. D. Rabb: 'Incommensurable 
paradigms and psycho-metaphysical explanation' Inquiryll no. 2 1978 p209. 
6 7 AM 1 p276. 
6 8 PP 1 pl63, p90 e.V., p 161. Der wissenschafistheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften 
Braunschweig 1978 [Vieweg] pl9-20. 
6 9 Paul Feyerabend: 'Atoms and consciousness' Common Knowledge vol. 1, no 1.1991 p30. 
7 0 Het aantal boeken over alchemie lag rond 1600 op 150 titels per jaar (jaarlijks tussen de 75. 000 en 120. 000 
exemplaren), wat voor die üjd bijzonder veel was. (J. Wichmann: Renaissance van de esoterie Utrecht 1991[Het 
spectrum] p60). 
7 1 Allison Coudert: Alchemie Deventer 1984 [Ankh-Hermes] pl48 e.v. 
7 2 A. Jaffé: Jung over parapsychologie en alchemie Rotterdam 1969 [Lemniscaat] p70. 
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Ook andere auteurs wijzen op de incommensurabiliteit van hedendaagse wetenschap en 

'magisch' denken.73 In Representing and Intervening staat Ian Hacking stil bij het voorbeeld 

van de zestiende-eeuwse alchemist Paracelsus. 'Numerous Paracelsan statements are not among 

our candidates for truth-or-falsehood.'74 'His style of reasoning is alien. (...) Paracelsus's 

discourse is incommensurable with ours, because there is no way to match what he wanted to 

say against anything we want to say. We can express him in English, but we cannot assert or 

deny what is being said. At best one can start talking his way only if one becomes alienated or 

dissociated from the thought of our own time.'75 Hacking duidt deze verregaande vorm van 

incommensurabiliteit aan met de term 'dissociatie', daarmee duidend op de barrière tussen de 

cognitieve wereld van Paracelsus en die van ons. Het zou boeiend zijn na te gaan hoeverre de 

vergelijking tussen psychologische dissociatie en incommensurabiliteit verder doorgevoerd kan 

worden. Bij dissociatie is meestal sprake van een verdringingsproces en van een amnetische 

barrière.76 Heeft het zin om te zeggen dat we Paracelsus' ideeën zelfs niet kunnen onthouden, 

omdat we er 'niets van willen weten' - omdat deze kennis onze huidige levensvorm zou onder

mijnen? 

Er zijn in de huidige westerse samenleving overigens tal van theorieën en levensvormen die 

meer continuïteit vertonen met alchemie en Renaissance-hermétisme dan de huidige natuur

wetenschappen: astrologie77, natuurgeneeswijzen, esoterische vormen van Christendom, 

'Jungiaanse' psychologie. 

§ 2.12. Acupunctuur en westerse medische wetenschap 

Een aantal voorbeelden die ik niet in het werk van Kuhn en Feyerabend, maar elders aantrof, 

wil ik hier nog noemen. Ian Hacking noemt in zijn boek Why Does Language Matter to 

Philosophy als 'incommensurable theories "in the same domain'" de westerse medische weten

schap [A] en de acupunctuur [B]. Hij schrijft: 'Contemporary Chinese acupuncture enables 

Chinese surgeons to perform a wide range of operations on fully conscious patients who are 

actually able to guide the scalpel of the surgeon and yet feel little discomfort. Western surgeons 

use total anaesthetics for the same operations. At present, acupuncture theory makes hardly any 

sense at all in Western medical theory. A few of its phenomena are beginning to be 'explained' 

but its concepts cannot even be expressed.'78 

Ook andere 'alternatieve' of 'complementaire' therapieën worden door verschillende auteurs als 

voorbeeld genoemd, zoals de Ayurvedische behandeling.79 Feyerabend wijst er op enkele 

plaatsen op dat vergelijkend onderzoek tussen bijv. acupunctuur en de westerse geneeskunde 

73 Stanley Jeyaraja Tambiah: Magie, Science, Religion and the Scope of Rationality Cambridge 1990 
[Cambridge UP.] 
7 4 Ian Hacking: Representing and Intervening Cambridge 1983 [Cambridge U P1 p71 
7 5 Op. cit. p7'1. " 
7 6 Zie: Ernest Hilgard: Divided Consciousness. New York 1986 [Wiley]. 
7 7 In een handleiding over astrologie lezen we: 'astronomie en astrologie met elkaar vergelijken is net zoiets als 
zeggen dat citroenen wel heel vreemde sinaasappels zijn' (Henk Berkien, Wim Kramer, Dirk Wiggerink' Intuïtieve 
astrologie Utrecht 1986 [Bruna] pl2). 
7 8 Ian Hacking Why Does Language Matter to Philosophy, Cambridge 1975 [Cambridge U.P.] pl24. 
7 9 Stanley Jeyaraja Tambiah: Magic, Science, Religion, and the Scope of Rationality Cambridge 1990 
[Cambridge U.P.] p 133-135. 
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niet eenvoudig is.80 In hoofdstuk vijf zal dieper worden ingegaan op onderzoek naar enkele 

controversiële 'onverklaarbare' verschijnselen. 

§ 2.13 Andere voorbeelden 

Wolfgang Wieland stelt in zijn boek over Die aristotelische Physik (1962) dat indien 

verschillende filosofen ogenschijnlijk verschillende of zelfs contradictoire dingen beweren over 

dezelfde problemen, dit zou kunnen komen doordat zij antwoord geven op 'inkommensurabele 

Fragen'. Daarom kan men de 'Antworten nicht ohne weiteres aneinander messen'.81 Incom-

mensurabiliteit dus, tussen de filosofieën van denkers uit verschillende tijden. De Italiaanse 

filosoof Sergio Benvenuto noemt de 'taal' van verschillende kunststromingen incommen-

surabel.82, en Steve Lukes spreekt van de incommensurabiliteit van het sacrale en het profane.83 

In de inleiding stelde ik dat de term incommensurabiliteit in de ethiek niet vaak voorkomt. In de 

'Oxford companion to philosophy' wordt erop gewezen dat het klassieke utilitarisme alle 

morele waarden reduceerbaar acht tot 'happiness'. De auteur vervolgt: 'If, however, there is not 

just one ultimate value, then in some cases it may be impossible to weigh the competing claims 

of, say, 'justice' against those of 'friendship', or the claims of 'honesty' against those of 

'utility'. If these values are incommensurable, it may then be an illusion to suppose that there is 

always such a thing as 'the right thing to do'. Indeed, there may be situations of 'moral 

tragedy' where there is no action open to us which would not be morally wrong.'84 Recentelijk 

hebben enkele ethici de utilitaristische ethiek bekritiseerd met gebruikmaking van de notie 

incommensurabiliteit.85 Ook Alasdair Maclntyre schrijft in Whose Justice? Which Rationality 

over incommensurabiliteit tussen verschillende opvattingen over ethiek.86 

In het boek Onze tijd en zijn toekomst van Carl Gustav Jung staan passages over de relatie 

tussen de 'causaal-mechanistische' en de 'verstehende' wetenschap. Jung: 'Indien ik een 

individueel mens wil begrijpen moet ik alle wetenschappelijke kennis over de gemiddelde mens 

Feyerabend stelt dat gezondheid en ziekte cultuurafhankelijke concepten zijn (goedwerkende lichaamsmachine 
hier, harmonieus leven elders) [ÂMII p258]. Als alternatieve geneeskunde al wordt onderzocht, wordt zij, zo 
schrijft hij, slechts getoetst aan de reguliere geneeskunst. Dan komt de wetenschap zelf natuurlijk als winnaar uit 
de strijd. Er wordt als argument gegeven dat de wetenschap deze positie ' boven de partijen' verdient, op basis van 
haar resultaten. Met deze tegenwerping gaat men volgens F. uit van wat aangetoond zou moeten worden: dat de 
wetenschappelijke prestaties inderdaad superieur zijn boven die van andere tradities (PP 2 p29). Daarbij gaan 
degenen die een wetenschappelijke aanpak boven andere verheven achten, er volgens hem bovendien ten onrechte 
van uit dat er zoiets bestaat als een ' wetenschappelijke methode' die succes garandeert (AM III p238 e.V.). 
81 Wolfgang Wieland: Die aristotelische Physik. Untersuchungen über die Grundlegung der Naturwissenschaft und 
die sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles Göttingen 1962 [Vandenhoeck & Ruprecht] 
p30; zie §3.3. 
82 Sergio Benvenuto: ' Paul Feyerabend', Telos 102, 1995pll2. 
8 3 Steve Lukes: ' Comparing the incomparable: trade-offs and sacrifices', in: Ruth Chang (ed.) 
Incommensurability, Incomparability and Practical Reason Cambridge 1997 [Harvard UP.] pl84 e.v. 
8 4 Ted Honderich (ed.): The Oxford Companion to Philosophy Oxford 1995 [Oxford U.P.] p398. 
8 5 John Finnis stelt dat het utilitarisme commensurabiliteit tussen morele opties veronderstelt, en dat aandacht 
voor incommensurabiliteit de naïviteit en de onhoudbaarheid van deze morele theorie aan de dag brengt (John 
Finnis: ' Commensuration and public reason', in: Ruth Chang (ed.) Incommensurability, Incomparability and 
Practical Reason p215 e.v). Michael Stocker concentreert zich meer op het 'niet meetbaar zijn' van 'nut' of 
'geluk' en bekritiseert van daar uit de notie 'maximalization'. Incommensurabiliteit is voor hem een argument 
tegen het ' abstracte' karakter van ethische theorieën (Michel Stocker: ' Abstract and concrete value: plurality, 
conflict and maximization', in: Op. cit. pl96 e.v.). 
8 6 Alasdair Maclntyre: Whose Justice? What Rationality? Notre Dame 1988 [University of Notre dame Press]. 
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terzijde kunnen leggen en van iedere theorie afzien om voor mezelf een nieuwe en 

onbevooroordeelde probleemstelling mogelijk te maken'.87 Jung merkt vervolgens op dat 

hetgeen voor het wetenschappelijk verklaren 'de principiële waarde vertegenwoordigt, voor het 

begrijpen het specifiek waardeloze is'.88 

87 C. G. Jung: Onze lijd en zijn toekomst Amsterdam 1958 [L. J. Veen] pl2. 
8 8 Hier wordt aangegeven dat twee verschillende benaderingen ' principes' kunnen hebben, die elkaar ' opheffen' : 
een omschrijving die Feyerabend geeft van incommensurabiliteit, maar waarvoor hij weinig uitgewerkte voor
beelden biedt. Feyerabend maakt deze opmerkingen na een bespreking van het in §2.8 gegeven voorbeeld (AMI 
p269). 




