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Hoofdstuk 3 

AFBAKENING VAN INCOMMENSURABILITES 
TEN OPZICHTE VAN ANDERE BEGRIPPEN 

Dit hoofdstuk vormt een nadere studie naar de betekenis van 'incommensurabiliteit', door een 

onderzoek van de relatie van dit concept tot andere begrippen, die er in de literatuur soms mee 

gelijkgesteld of van onderscheiden worden. Uitgangspunt bij deze vergelijking vormen de in 

hoofdstuk 2 behandelde voorbeelden en de omschrijving uit §0.1. 

§ 3.1 Onmeetbaarheid 

In enkele lexica duikt bij de uitleg van incommensurabiliteit de term 'onmeetbaar' op.1 Bij het 

gebruik van die term dient te worden aangetekend dat het in de filosofische literatuur veelal 

'meten' betreft in de ruime betekenis van 'beoordelen-naar-een-maatstaf'.2 Het zou onduidelijk 

kunnen zijn wat er dan nog 'onmeetbaar' zou kunnen heten: iets dat bij voorbaat buiten elke 

mogelijke beoordeling valt? 

Iets 'onmeetbaar' noemen is alleen zinvol wanneer de maatstaf waarnaar iets beoordeelt zou 

moeten worden, reeds is geïmpliceerd. Maar dan is 'onmeetbaar', om welke maatstaf het ook 

mag gaan, nog altijd iets anders als onderling onmeetbaar. 

Onmeetbaarheid betreft de relatie tussen één te meten zaak en één maatstaf. De maatstaf en het 

gemetene moeten (in geval van het meten van 'extensiteiten') de te bepalen eigenschap gemeen 

hebben, of (in geval van meten in ruimere zin) in ieder geval een zinvolle relatie hebben. Zo 

niet, dan is een bepaalde maatstaf niet toepasbaar en is een gegeven zaak (met die maatstaf) 

onmeetbaar. Onderlinge onmeetbaarheid treedt op indien twee verschillende zaken ieder afzon

derlijk weliswaar meetbaar of beoordeelbaar zijn, maar niet met een bepaalde gemeen

schappelijke maatstaf. 

Het is voorstelbaar dat onderlinge onmeetbaarheid soms voor onmeetbaarheid wordt aangezien. 

Er zijn situaties waarin men de ene zaak (theorie, bewering, vertoog etc.) tracht te meten, 

begrijpen of te beoordelen met de maatstaf (concept, norm, regel) die verbonden is met een 

andere zaak, en dat deze meting of beoordeling niet met recht mogelijk blijkt te zijn. Dat het in 

zo'n geval niet eenvoudigweg om 'onmeetbaarheid' gaat, komt pas aan het licht wanneer men 

1 Philosophisches Wörterbuch Leipzig 1970 [VEB] In het Frans is er volgens enkele lexica een 'ruim' gebruik 
van de term mogelijk voor iets als 'onmetelijk'. Naast 'onderling niet te vergelijken' vermeldt het Van Dale 
Groot woordenboek Frans-Nederlands ed. 1984 ook de betekenissen 'onmetelijk' (in de zin van 'oneindig, 
onbegrensd en reusachtig') en 'onmeetbaar'. Euroglot Compact 2. 0.4. geeft voor het Frans zelfs alleen 
'onmetelijk'. Het lexicon van André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la Philosophie Paris 1956 
[Société Française de Philosophie - Presses Universitaires de France] p485 vermeldt echter met klem dat 
incommensurabiliteit niet wil zeggen dat er 'geen enkele maat bestaat'. Heinrich Schmidt: Philosophisches 
Wörterbuch Stuttgart 1991 [Alfred Kröner Verlag] vermeldt naast 'mangels eines gemeinsamen Meßstabs nicht 
vergleichbar' ook 'unmeßbar' (p335). 
2 Er wordt hieronder dan ook niet gesproken over 'onmeetbaar' in de zin van: niet-kwantificeerbaar. Evenmin van 
'onmeetbaar' (of liever: 'onmetelijk') in de zin van: iets dat ontzagwekkend veel groter is dan iets anders: de 
onmetelijke sterrenhemel etc. 
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erkent dat de te meten zaak met eigen maatstaven (concepten, regels) verbonden is. Zo is de 

lengte van de diagonaal van een vierkant owmeetbaar zolang deze lengte moet worden uitgedrukt 

in de maat van de zijden.3 Introduceren we een tweede kwantitatieve maatstaf, een 'irrationaal' 

getal, dan is de diagonaal wel meetbaar, maar incommensurabel met de zijde. 

Een ander voorbeeld: als een patiënt met klachten naar een neuroloog wordt doorverwezen en 

deze vervolgens 'niets kan vinden' of 'niets kan meten', is het mogelijk dat de neuro-

psycholoog wel afwijkingen zou kunnen constateren (met gedragstesten en vragenlijsten die 

niet tot de diagnostische middelen van de neuroloog behoren). In zo'n situatie wordt men met 

een oordeel omtrent 'onmeetbaarheid' geconfronteerd, waar het juister zou zijn te spreken over 

de ontoereikendheid van bepaalde maatstaven. De patiënt zal wellicht niet over de 'incom-

mensurabiliteit van fysiologische en psychologische concepten' nadenken, maar zal wel merken 

dat de deskundigen weer eens 'langs elkaar heen praten'.4 Wanneer iets met een bepaalde 

maatstaf onmeetbaar is hoeft dit dus niet te betekenen dat de zaak gesloten is: het kan een 

aansporing vormen om de mogelijke toepasbaarheid van andere maatstaven te overwegen. 

§ 3.2 Onvergelijkbaarheid 

Wanneer we over incommensurabiliteit spreken, is gebruik van het woord 'vergelijken' niet te 

vermijden. Vergelijken is 'het oordelen over de overeenkomsten of verscheidenheden van twee 

naast elkaar geplaatste zaken' {Van Dale). Het gebruik van maatstaven, van welke aard dan ook, 

impliceert dat er iets vergeleken wordt (meten of normeren is vergelijken met een maatstaf of 

norm). 

In een slordige manier van aanduiden wordt incommensurabiliteit gelijkgesteld met 'onver

gelijkbaarheid'. Dit is een voorbeeld van een zegswijze die men terloops kan bezigen, maar die 

men zal willen nuanceren als men er wat langer bij stilstaat - zoals men ook twee zaken 'totaal 

verschillend' kan noemen terwijl er ondertussen heel wat overeenstemming is. In de 

omgangstaal is 'onvergelijkbaar' overigens vaak iets anders dan de negatie van de term 

'vergelijkbaar'. Iets is 'onvergelijkbaar' of 'onvergelijkelijk' als het om iets zeer bijzonders 

gaat. Als men zegt dat 'Mozart onvergelijkbaar is met Salieri' bedoelt men dat uit vergelijking 

van beide componisten volgt dat de één veruit superieur is aan de andere.5 

De gelijkstelling van incommensurabiliteit en onvergelijkbaarheid is ook doorgedrongen in de 

filosofische literatuur6 (en in enkele lexica7) en is dan een bron van veel verwarring. Bij 

3 Met. 983a 12-20. 
4 Zie ook §4.3. 
5 Dit voorbeeld wordt gegeven door: Joseph Raz: 'Incommensurability and agency', in: Ruth Chang (ed.) 
Incommensurability, Incomparability and Practical Reason p273). Het zou geen voorbeeld zijn van 
incommensurabiliteit, omdat blijkbaar de criteria volgens welke men Salieri lager inschat, dezelfde zijn volgens 
welke men Mozart hoger beoordeelt. Wellicht wordt de zaak anders wanneer men Mozart naast Charlie Parker 
stelt. 
6 U. Iibbrecht stelt dat incommensurabiliteit 'de zin van alle comparatio van meet af aan' uitsluit' (U. Libbrecht: 
Inleiding comparatieve filosofie Assen 1995 [Van Gorcum] plO, cursivering HvD). Ruth Chang ziet in het door 
haar geredigeerde boek Incommensurability, Incomparability and Practical Reason p2) incommensurabiliteit als 
een bijzonder geval van onvergelijkbaarheid, waarbij de discussie zou gaan over 'precise measurement of items by 
a single unit of value', een omschrijving die m.i. onnodig verengt is en weinig meer te maken heeft met de 
filosofische controversen omtrent incommensurabiliteit. Deze omschrijving dwingt Chang bovendien 
'incomparability' als 'the more significant notion' op te vatten. Incomparable wordt vervolgens opgevat als 
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verschillende auteurs die de termen als synoniem of zeer verwant beschouwen, vindt men 

daarop gebaseerde kritiek of zelfs pogingen tot weerlegging van incommensurabiliteit.8 

Feyerabend en Kuhn hebben waarschijnlijk zelf tot enige misverstanden aanleiding gegeven,9 

maar hebben ook tegen de gelijkstelling van incommensurabiliteit met onvergelijkbaarheid 

geprotesteerd.10 

Diverse auteurs menen in een gelijkstelling van incommensurabiliteit met onvergelijkbaarheid 

een argument te hebben gevonden om 'de incommensurabiliteitsthese' te weerleggen. Hoe 

kunnen Kuhn en Feyerabend weten dat theorieën onvergelijkbaar zijn, als ze deze theorieën niet 

eerst zelf vergeleken hebben? Deze critici stellen dat het sowieso 'self-refuting' is om bepaalde 

zaken 'onvergelijkbaar' te noemen. Dit is m.i. juist, maar hier irrelevant, omdat incommen

surabiliteit geen 'totale onvergelijkbaarheid' is. 

Als met 'onvergelijkbaarheid' wordt bedoeld dat er geen enkel mogelijk verschil of geen enkele 

mogelijke overeenkomst tussen twee zaken zou kunnen worden geconstateerd, is 'onvergelijk

baarheid' inderdaad 'self-refuting'. Om een verschil te kunnen constateren, dient er al enige 

overeenkomst te zijn (bijv. dat het om twee zaken of concepten gaat, die 'naast elkaar geplaatst' 

zijn). Wie zegt datje 'dit of dat niet kan vergelijken' zal echter (zowel in de omgangstaal, als ten 

aanzien van begripstechnische kwesties) nooit bedoelen dat beide zaken op geen enkele moge

lijke manier naast elkaar geplaatst kunnen worden. We zijn altijd wel in staat om maatstaven te 

'neither is at least as good as the other'. Aan deze omschrijving zou m.i. ten minste moeten worden toegevoegd, 
dat het verschil in waarde niet kan worden bepaald met een specifieke gemeenschappelijke maatstaf. Ook drie 
andere auteurs in deze bundel gebruiken de omschrijving 'Call two goods incommensurable if neither one is better 
than or equal in value to the other' (Op. cit, p90, pi 10, pl51). 
7 Het Van Dale Grool woordenboek Engels-Nederlands ed. 1984 geeft voor 'incommensurable' ook 
'onvergelijkbaar' of 'onderling onvergelijkbaar'. Het Longman-Penguin English Dictionary ed. 1986 geeft zelfs 
geen verwijzing naar 'meten' maar alleen naar 'vergelijken': 'Incapable of being compared'. Thomas Mautner: A 
Dictionary of Philosophy Oxford 1996 [Blackwell Reference] geeft als vertaling weliswaar 'having no common 
measure', maar voegt toe: Two things are said to be incommensurable if they cannot be compared with one 
another' (p206). In de Oxford Companion to Philosophy wordt incommensurabiliteit verbonden met 'theories 
which, in a radical sense, cannot be compared'; de auteur plaatst op basis van deze omschrijving vraagtekens bij 
'the very intelligibility of this thesis'. (Ted Honderich (ed.): The Oxford Companion to Philosophy Oxford 1995 
[Oxford U.P.] p397). 
8 Volgens U. Libbrecht is de weerlegging van incommensurabiliteit voor de vergelijkende wijsbegeerte 'van 
cruciaal belang, omdat de comparatieve filosofie uitgaat van de overtuiging dat culturen 'wel degelijk kunnen 
worden vergeleken en dat er een ethische noodzaak bestaat dit ook werkelijk te doen' (Op. cit. p27). Libbrecht vat 
incommensurabiliteit echter ten onrechte op als totale onvergelijkbaarheid. (Op. cit. plO). 
9 Het woordgebruik van Feyerabend is op dit punt door de jaren heen niet consequent. In zijn eerste publicatie 
over incommensurabiliteit stelt hij een keer dat 'incommensurable theories may not possess any comparable 
consequences' (PP1 p93). In 1978 stelt hij dat incommensurabiliteit ziet als 'deductive disjointedness and 
nothing else and I never inferred incomparability from it'. (Science in a Free Society London 1968 [New Left 
Books] p68). 
In het artikel 'Consolations for the specialist' (1970) noemt hij commensurabiliteit en vergelijkbaarheid in één 
zinsnede als synoniemen, als hij zegt dat theorieën altijd op verschillende manieren kunnen worden 
geïnterpreteerd: 'they will be commensurable in some interpretations; incomparable in others' ( 'Consolations for 
the specialist' (in: I. Lakatos en A. Musgrave (eds.): Criticism and the Growth of Knowledge Cambridge 1974 
[Cambridge U.P.] p220). In Science in a Free Society wordt de hierboven aangehaalde zin uit 'Consolations for 
the specialist' met een opvallende wijziging overgenomen: 'theories may be interpreted in different ways, they 
may be incommensurable in some interpretations, not incommensurable in others' (p68). 
10 Kuhn: Theory-change as structure change: comment on the Sneed formalism' Erkenntnis 10 1976 pl90-191; 
'Reflections on my critics', in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge 
Cambridge 1970 [Cambridge U.P.] p267; 'Commensurability, comparability, communicability' , in: P. D. 
Asquith and T. Nickles (ed.) PSA 1982. Proceedings of the 1982 Biennial Meeting of the Philosophy of Science 
Association East Lansing 1983 [Philosophy of Science Association] p670; Feyerabend: Science in a Free Society 
London 1978 [New Left Books] p69. 
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vinden om de meest uiteenlopende zaken op overeenkomsten en verschillen te beoordelen. 

Omdat 'vergelijken' dus niets anders kan betekenen dan in bepaalde opzichten vergelijken, geldt 

dit ook voor het vergelijken dat kan leiden tot een oordeel over het al of niet incommensurabel 

zijn van zaken, theorieën, beweringen, vertogen etc. De lexicale omschrijving van incommen

surabel geeft daar een verdere invulling aan: beoordelen op verschillen of overeenkomsten is 

onmogelijk volgens de bepaalde gemeenschappelijke maatstaf die men op het oog heeft. Er 

kunnen talloze andere maatstaven mogelijk blijven waarnaar de twee zaken wel beide beoor

deeld kunnen worden. Voor destructieve gevolgen die incommensurabiliteit zou hebben ('de zin 

van alle comparatio van meet af aan' uitsluiten11) hoeft dus geen vrees te bestaan. 

Incommensurabiliteit en onvergelijkbaarheid kunnen dus slechts verbonden worden als men 

spreekt van 'vergelijken met het oog op- of volgens bepaalde in het geding zijnde mensurae\ 

Zo zou kunnen blijken dat de resultaten van een 'reguliere' therapie, beoordeelt volgens regu

liere criteria, 'niet te vergelijken' zijn met de resultaten van een alternatieve therapie, als men de 

laatste beoordeelt volgens de maatstaven waarmee eerstgenoemde therapie verbonden is. Hier 

valt te denken aan gevallen waarbij wat als positief effect telt in de ene therapie, in de andere 

niet kan worden bepaald, niet ter zake doet of wellicht zelfs als negatief effect beoordeeld 

wordt. In dit geval ontbreken voorde beoordeling door beide partijen gedeelde normen en dan 

kan men de uitdrukking 'niet te vergelijken' vervangen door incommensurabel.12 Ook al zouden 

beide therapieën, wat betreft de beoordeling van hun effecten incommensurabel zijn, in andere 

opzichten en met andere maatstaven, zijn de therapieën wellicht heel goed te vergelijken: qua 

prijs, ouderdom, status, vertrouwdheid etc.13 Sommige maatstaven kunnen volslagen 

onbelangrijk zijn: de ene therapie zou, zoals Feyerabend gekscherend zegt, 'bijvoorbeeld melo

dieuzer kunnen klinken dan de andere, als men haar hardop voorleest met gitaarbegeleiding'.14 

Andere gemeenschappelijke maatstaven zouden alles behalve triviaal zijn. Zij kunnen voort

komen uit overeenkomsten tussen de 'geneeskunden' in alle menselijke culturen, bijv. dat ze 

een positieve invloed trachten uit te oefenen op het welbevinden van de patiënt. 

'Onvergelijkbaar' vraagt dus altijd om een toelichting: in welke opzichten? Als antwoord op 

deze vraag worden in het werk van Kuhn, Feyerabend en hun critici enkele dikwijls gelijk

luidende aanduidingen gegeven, die hieronder nader onderzocht worden. 

§ 3.3 Contradictie 

Als er over een probleem door twee partijen een verschil van mening bestaat, is het een 

beproefde methode om te zoeken naar beweringen waarin beide partijen elkaar rechtstreeks 

11 U. Libbrecht: Op. cit. plO. 
12 Verschillende 'alternatieve' therapieën (w. o. de acupunctuur) gaan er van uit dat de werking van een therapie 
niet losgeweekt kan worden van de persoonlijkheid van zowel de therapeut als de patiënt. Dit betekent dat 
'dubbelblind' effectonderzoek zoals dit in de farmacologie gebruikelijk is, irrelevant is, hetgeen voor tegenstanders 
een reden blijft om te ontkennen dat er 'evidence' is voor de werking van deze therapieën. 
13 Deze andere maatstaven kunnen in de betreffende situatie de incommensurabiliteit niet opheffen. De zijde en de 
diagonaal van een vierkant kunnen onderling gemeten worden, wanneer de maatstelling alleen gebruik maakt van 
de termen 'groter dan' en 'kleiner dan': de diagonaal (V2) is groter dan de zijde (l=Vl). Dit maakt de 
incommensurabiliteit die optreedt zodra de zijde in een rationaal getal wordt uitgedrukt, niet ongedaan 
14 AM /p232. 
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tegenspreken. Volgens de ene partij is de aarde plat, terwijl de tweede partij dit ontkent. Daar 

deze beweringen niet beide waar kunnen zijn, moet in het verloop van verder onderzoek een 

van de twee worden ingetrokken. Zoals we zullen zien, wordt volgens Kuhn, Feyerabend e.a. 

deze wijze van voorstellen problematisch wanneer de vertogen waaraan beide beweringen zijn 

ontleend incommensurabel zijn. 

Kuhn stelt dat incommensurabiliteit de mogelijkheid van logische analyse (waarmee hij 

kennelijk op 'deductieve afleidingen' doelt) beperkt.15 En Feyerabend schrijft: 'Bepaalde 

theorieën zijn op sommige inhoudelijke onderdelen onvergelijkbaar in de zin dat de 

gebruikelijke logische relaties (inclusie, exclusie, overlap) er niet voor gelden.'16 Dergelijke 

formuleringen hebben argwaan opgeroepen bij critici, die er de indruk aan ontleenden als zou 

incommensurabiliteit een principe zijn dat zich aan de regels van de logica onttrekt, dat 

'irrationeel' zou zijn of waarbij formele criteria buiten spel worden gezet. 

In 1962, hetzelfde jaar als de eerste publicaties van Kuhn en Feyerabend over incommensura

biliteit17, merkte Wolfgang Wieland in zijn boek over Die aristotelische Physik op dat 

uitspraken van verschillende filosofen inderdaad vaak regelrecht met elkaar in tegenspraak 

lijken te zijn. Maar die tegenspraak verdwijnt volgens Wieland wanneer men in ogenschouw 

neemt dat die uitspraken deel zijn van de behandeling van sterk uiteenlopende problemen. 'Auf 

verschiedene Fragen werden auch verschiedene Antworten gegeben, und es ist dem sachlichen 

Verständnis wenig dienlich, wenn man Antworten mit einander vergleicht, ohne die 

zugehörigen Fragen zu kennen. Denn es kann sein, daß sich widersprechende Sätze in 

Wahrheit vollkommen inkommensurabel sind, dann nämlich, wenn sie Antwort auf inkom

mensurable Fragen geben wollen.'18 Wieland schrijft verder: 'Wenn (...) auf verschiedene 

Fragen auch immer verschiedene Antworten gegeben werden, so kann man diese Antworten 

nicht ohne weiteres aneinander messen. Die Annahme von Widersprüchen (entsprechend 

natürlich auch die Annahme von Übereinstimmung) setzt immer schon eine bestimmte Art von 

Zusammenhang und eine Kommensurabilität zwischen den entsprechenden Gliedern voraus, 

die in Wirklichkeit vielleicht gar nicht besteht.'19 

Er is sprake van contradictie of tegenspraak van beweringen, indien de waarheid van de ene 

bewering de waarheid van de andere bewering uitsluit. Volgens het principe van de te 

vermijden tegenspraak is van twee beweringen die met elkaar in strijd zijn (elkaar ontkennen of 

opheffen) steeds of de ene of de andere waar. De klassieke formulering van het beginsel van 

niet-tegenspraak is gegeven door Aristoteles: 'dat hetzelfde tegelijk zou zijn en niet zou zijn, is 

onmogelijk bij hetzelfde en onder hetzelfde opzicht'.20 

1555Äp94, pl48. 
16 AM /p223; zie ook: In strijd met de methode. Aanzet tol een anarchistische kennistheorie. Meppel 1977 
[Boom] p283; 'Changing patterns of reconstruction' British Journal for the Philosophy of Science 28 (1977) 
p363). Zie voor een uitermate geringschattend oordeel van Feyerabend over de mogelijkheden van 'logische 
verheldering' van incommensurabiliteit: AM I p252 e.v. 
17 Feyerabend is overigens bekend geweest met dit boek. (PP 3 p202). 
18 Wolfgang Wieland: Die aristotelische Physik. Untersuchungen über die Grundlegung der Naturwissenschaft und 
die sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles Göttingen 1962 [Vandenhoeck & Ruprecht] 
p30. 
19 Op. cit. p47. 
20Metaph. IV, 3, 1005b 19 e.v.; Vgl. W. D. Ross: Aristotle. A Complete Exposition of his Works and 



Als we naar een door Kuhn en Feyerabend genoemd voorbeeld van incommensurabiliteit 

kijken, zoals de in §2.4. genoemde astronomie van Ptolemaeus en die van Copernicus, zien we 

ogenschijnlijk contradicties opdoemen. Zo beweegt in het systeem van Copernicus de aarde, in 

het systeem van Ptolemaeus beweegt de aarde niet. Hier lijkt sprake te zijn van een propositie 

en zijn negatie: een contradictie. 

We kunnen echter alleen van een contradictie spreken als de betekenisinhoud van de termen in 

de redenering identiek is ('bij hetzelfde en onder hetzelfde opzicht'). In dit geval wordt aan deze 

voorwaarde niet voldaan: 'aarde' betekent in het ene systeem iets anders dan in het andere. Bij 

Copernicus wordt 'aarde' in de betekenis gebruikt van één van de bewegende planeten, terwijl 

bij Ptolemeus de aarde de constante achtergrond was van waaruit zoiets als het al of niet 

bewegen van voorwerpen kon worden waargenomen. Dit impliceerde dat er ten aanzien van de 

aarde, als dragende grondslag, geen sprake kon zijn van beweging.21 Kuhn stelt dat de 

argumentatie voor het 'draaien van de aarde' juist vanwege die dagelijkse opvattingen voor veel 

tijdgenoten niet eens zozeer inconsistent was met een theorie, maar eenvoudigweg absurd. 'De 

mensen die Copernicus gek noemden, omdat hij beweerde dat de aarde bewoog (...) hadden 

niet zomaar ongelijk. Een gedeelte van wat ze met 'aarde' bedoelden was een onbeweeglijke 

positie. (...) Copernicus' vernieuwing hield daarom niet zomaar in dat de aarde bewoog. 

Veeleer was het een geheel nieuwe kijk op de problemen van natuur- en sterrenkunde, een kijk 

die noodzakelijkerwijs zowel de betekenis van 'aarde' als van 'beweging' veranderde. Zonder 

die veranderingen was het idee van een bewegende aarde gewoon waanzin.'22 

In een algemene formulering: daar beweringen alleen contradictoir kunnen zijn indien ze 

betrekking hebben op dezelfde zaak in het zelfde opzicht, is er bij incommensurabiliteit geen 

sprake van contradictie.23 Feyerabend noemt twee incommensurabele proposities daarom 

'deduktiv getrennt'24 ('deductively disjoint'25). 

Wanneer zaken terecht als incommensurabel worden bestempeld, worden dus geen formele 

criteria genegeerd. Integendeel, aandacht voor de mogelijkheid van incommensurabiliteit kan 

een formele analyse juist verfijnen, omdat men kan vermijden dat men uitspraken met een 

verschillende betekenisinhoud ten onrechte voor uitspraken over 'dezelfde zaak' en 'in hetzelfde 

opzicht' houdt. 

Hierbij moet evenals in §3.1 opgemerkt worden, dat incommensurabiliteit soms over het hoofd 

wordt gezien omdat men uitgaat van de betekenis van de termen zoals die binnen de ene theorie 

Thought. New York 1959 [Meridian Books] pl53 e.v. 
21 Hier komt nog bij, dat in de notie 'aarde' ook verbonden was met de heilsgeschiedenis, omdat Christus op aarde 
was gekomen. Feyerabend zegt hierover in een interview uit 1992: 'Christ was not a space traveler who got 
crucified in one planet after another. He came only to this one. There was a centered earth in the consciousness of 
many people, which provided some solidity to their lives and to their faith. This is the measure of reality.' 
(Renato Parascandalo & Vittorio Hösle: 'Three interviews with Paul K. Feyerabend' Telos 102, 1995 pl41) 
22SSR pl49-150. 
2 3 Zie o.m.: SSR p98; Paul Feyerabend: 'Kuhns Struktur Wissenschaftlicher Revolutionen', in: Paul K. 
Feyerabend: Der wissenschafistheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften, Braunschweig 1978 
[Vieweg] pl84. 
2 4 Paul Feyerabend: Kuhns 'Struktur wissenschaftlicher Revolutionen' - Ein Trostbüchlein für Spezialisten?', in: 
Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften Braunschweig 1978 [Vieweg] 
pl79. 
2 5 Paul Feyerabend Science in a Free Society London 1978 [New Left Books] p67. 
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gelden en men de afwijkingen daarvan in de tweede theorie niet opmerkt of negeert. Bij 

onderwijs over de geschiedenis van de wetenschappen kan bijv. de uitspraak worden gedaan 

dat volgens de volgelingen van Copernicus de aarde bewoog en volgens de volgelingen van 

Ptolemeaeus niet. Hierbij 'projecteert' men de betekenis die 'aarde' sinds Copernicus heeft 

gekregen in het middeleeuwse systeem, en ontstaat een situatie waarin slechts een van beide 

uitspraken waar kan zijn. De schijn van contradictie die zo wordt gewekt, berust op een 

ontoereikende weergave waarbij een historische omwenteling slechts vanuit het perspectief van 

één partij (meestal de latere 'winnaar') wordt beschreven. 

Ook bij het vergelijken van theorieën die in dezelfde tijd voorkomen op ruwweg hetzelfde of 

een aanverwant gebied kan men incommensurabiliteit over het hoofd zien. Zo kan de indruk 

worden gewekt dat alternatieve therapieën als acupunctuur 'in strijd zijn' met de westerse 

wetenschap. Diverse sceptische verenigingen, zoals in Nederland de 'Vereniging ter bestrijding 

van de kwakzalverij' stellen de situatie ten aanzien van wat zij 'pseudo-wetenschappen' noemen 

dikwijls op een dergelijke wijze voor.26 De schijn van contradictie tussen acupunctuur en 

'reguliere' medische wetenschap zou weggenomen kunnen worden als er rekening mee wordt 

gehouden dat de acupunctuur eigen concepten en standaarden kent, die andere aspecten van 

processen betreffen dan waarvan in de reguliere opvattingen sprake is. Dit houdt de 

mogelijkheid open dat er zou kunnen worden samengewerkt. 

Tenslotte kunnen incommensurabele theorieën wel ieder voor zich consequenties hebben, die 

wanneer men ze naast elkaar stelt strijdig zijn (volgens mijn huisarts moet ik meer melk 

drinken, maar de homeopaat zegt dat ik het nooit moet gebruiken). Zulke consequenties 

betekenen niet dat de theorieën waaruit men ze afleidt elkaar ook logisch tegenspreken (homeo

pathische karakteriseringen van voedingsmiddelen zijn incommensurabel met chemische). 

Kortom: incommensurabiliteit kan aan het licht gebracht worden als men twee theorieën of 

benaderingswijzen beide onderzoekt, en zal verhuld raken als men uitgaat van betekenissen uit 

de ene theorie, terwijl men over de andere oordeelt. In dat laatste geval kan de onjuiste indruk 

ontstaan dat er door twee theorieën contradictoire uitspraken worden gedaan. 

Incommensurabiliteit lijkt een hindernis te vormen voor een bekende strategie om bij het 

vergelijken van theorieën juist te zoeken naar punten waarop zij elkaar rechtstreeks tegen

spreken. Deze strategie bestaat er uit dat men uit twee theorieën tegenstrijdige 'observational 

statements' afleidt en de predicties van de theorieën vervolgens tracht te toetsen. Volgens 

sommige auteurs kan men twee theorieën die incommensurabel worden genoemd, toch 

vergelijken met behulp van een doorslaggevend, cruciaal experiment (bijv. de weerlegging van 

2 6 Volgens een studie van P. Unschuld maakt men zich in het huidige China, waar men beide behandelinsgwijzen 
combineert, daarbij geen zorgen om het feit dat beide theorieën niet onder een noemer kunnen worden gebracht, 
terwijl in het westen vaak de indruk wordt gewekt dat er conflicten bestaan. (P. Unschuld: Epistemological Issues 
and Changing Legitimation: Traditional Chinese Medicine in the 20th Century Cambridge 1992 [Cambridge 
UP.]. Naar aanleiding hiervan merkt de antropoloog Rik Pinxten op: 'Een belangrijk verschil tussen de Chinese 
en de westerse geneeskunde is volgens Unschuld dat de westerse geneeskunde blijft zoeken naar één waarheid, met 
uitsluiting van alle andere. Telkens wanneer er een belangrijk alternatief of een aanvulling op de aanvaarde 
geneeskunde op duikt, verwerpen de medische autoriteiten dit alternatief met hetzelfde argument: het alternatiefis 
niet in overeenstemming of zelfs strijdig met de 'wetenschappelijke' visie die de westerse geneeskunde aanhangt. 
Zo worden al jaren discussies (maar ook juridische processen) gevoerd over homeopathie en acupunctuur.' (R. 
Pinxten: Culturen sterven langzaam - over interculturele communicatie Antwerpen 1994 [Hadewich] p82). 
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de klassieke mechanica door het experiment van Michelson en Morley).27 Feyerabend merkt 

hierbij op dat dit te eenvoudig gesteld is. Als we ons op het standpunt stellen van de 

relativiteitstheorie voeren we experimenten uit die in haar termen gesteld zijn, en die deze 

theorie ondersteunen of weerleggen. Gaan we uit van de klassieke mechanica, dan zijn de 

experimenten in een andere terminologie beschreven en ondermijnen ze of steunen ze deze 

mechanica. Vandaar zijn uitspraak 'incommensurable theories can be refuted by reference to 

their own respective kinds of experience'.28 

Naar de mening van enkele auteurs maakt nadruk op het feit dat incommensurabilia niet 

contradictoir zijn, zichtbaar dat incommensurabiliteit in feite een onzinnig concept is. Zij 

trachten dit duidelijk te maken met vragen als: 'in het verleden hebben Aristotelici en 

volgelingen van Copernicus gedebatteerd over astronomie - hoe beschrijven we de situatie van 

hun ogenschijnlijk botsende meningen, als incommensurabiliteit nu juist inhoudt dat hun 

meningen helemaal niet in tegenspraak zijn en derhalve niet botsen?' Dit komt ter sprake in 

§3.5. 

§ 3.4. Onverenigbaarheid, incompatibiliteit en inconsistentie 

De termen 'onverenigbaar' en incompatibel kunnen in de context van (wetenschaps)filosofische 

publicaties zowel op incommensurabiliteit als op logische contradictie duiden. Aangezien we 

incommensurabiliteit en contradictie steeds duidelijk moeten onderscheiden, dienen we termen 

die op beide concepten kunnen slaan uiteraard voorzichtig te gebruiken. 

Wat betreft de term 'onverenigbaar': de vertaler van Feyerabends Against Method deelt in een 

aan de Nederlandse uitgave toegevoegde 'verantwoording' mee dat hij 'onverenigbaarheid' 

alternerend gebruikt met incommensurabiliteit als vertaling voor 'incommensurability'.29 Dit is 

zoal niet fout dan toch ten minste verwarrend, omdat 'onverenigbaar' in het Nederlands ook 

gebruikt kan worden als aanduiding voor beweringen die elkaar wederzijds uitsluiten.30 

Feyerabend stelt in het door deze vertaler overgezette boek dat incommensurabele concepten 

elkaar juist niet uitsluiten.31 Wie 'onverenigbaar' toch zou willen gebruiken, moet dus 

voortdurend de voetnoot plaatsen dat er niet op contradictie wordt gedoeld.32 

Wat betreft de term 'incompatibel': dit woord betekent 'onbestaanbaar met' of 'onverenigbaar', 

vaak in praktische zin.33 Kuhn gebruikt de termen incompatibel en incommensurabel een enkele 

2 7 AM I p284. 
2 8 'Consolations for the specialist' p226. Feyerabend bekritiseert dus niet het uitvoeren van dergelijke 
experimenten, maar de interpretatie daarvan als een 'onpartijdige rechter'. PP 2 p238) 
2 9 H. A. A. Kray: 'Van de vertaler', in: Paul Feyerabend: In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische 
kennistheorie p375. 
3 0 Ook de titel van deze Nederlandse editie ( In strijd met de methode') suggereert contradictie, waar dit in de 
Engelse editie ('Against method') niet het geval is. De vertaling is hierop terecht bekritiseerd door Stephanie de 
Voogd (Een transparante wereld Amsterdam 1979 [Meulenhoff] p32.) 
3 1 In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische kennistheorie p283. 
3 2 En als men de term zou gebruiken, lijkt het mij niet eens duidelijk of incommensurabilia verenigbaar of 
onverenigbaar zouden moeten heten. In de visie van Niels Bohr over complementariteit (§4.2) is het mogelijk om 
incommensurabilia de ruimte te geven om te coëxisteren en in een theorie 'verenigd' te zijn. 
3 3 De term wordt volgens Van Dale ook in andere omgevingen gebruikt: (1) betreffende ambten: 'Het 
lidmaatschap van de Eerste kamer der Staten Generaal is incompatibel met dat van de Tweede kamer' ; (2) 
betreffende 'incompatibiliteit van humeur', zoals Van Dale weergeeft 'een te grote uiteenlopendheid van 
gestemdheid, van karakter'; (3) betreffende biologische soorten: het verschijnsel dat bepaalde bestuivingen binnen 
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keer naast of door elkaar. Daarbij lijken de termen in enkele gevallen synoniem34, maar op 

andere plaatsen wekt hij de indruk dat incommensurabel een bijzonder geval van incompa-

tibiliteit is.35 Ook Feyerabend gebruikt de term: hij noemt in een inleiding tot zijn verzamelde 

opstellen uit 1980 twee theorieën incommensurabel als beider 'ontologische consequenties 

incompatible zijn.36 De afgelopen jaren is de term incompatibel op het gebied van computers 

voor velen dagelijks spraakgebruik geworden (als software en hardware van verschillende 

systemen niet gecombineerd of uitgewisseld kunnen worden). We zouden ook een kruiskop-

schroevedraaier incompatibel kunnen noemen met een 'gewone' schroevedraaier of een 

imbussleuteltje. Als metafoor is dit misschien geen gek beeld voor incommensurabiliteit: 

denkgereedschap van de ene theorie past niet op de schroeven van de andere. Men kan 

inderdaad niet zondermeer termen uit incommensurabele theorieën uitwisselen. De term 

'incompatibel' vertelt echter niet waaróm dit dan het geval is: door het verschil in maatstaven, 

concepten, standaarden. De reden om de term incompatibel te vermijden als aanduiding van 

incommensurabiliteit is m.i. gelegen in het feit dat de term incompatibel ook gebruikt kan 

worden als synoniem voor contradictoir.37 Dat maakt het gebruik van het woord in samenhang 

met incommensurabiliteit verwarrend.38 

Tenslotte een opmerking over de term 'inconsistent'. Deze term wordt gebruikt voor een 

systeem dat zowel een bewering als zijn ontkenning bevat39, dus waarin contradicties optreden. 

In het artikel 'Explanation, reduction and empiricism' uit 1962, waarin Feyerabend voor het 

eerst de term incommensurabiliteit gebruikt, stelt hij dat incommensurabiliteit optreedt wanneer 

in de ene theorie 'gebruiksregels' gelden voor de begrippen die 'inconsistent' zijn met die van 

de andere theorie.40 Kennelijk bedoelt Feyerabend hier dat de gebruiksregels van bijv. de term 

'massa' in de theorie van Newton verschillen van die bij Einstein, maar dat is nog altijd iets 

anders is dan dat ze elkaar tegenspreken.41 Evenals 'onverenigbaar' en 'incompatibel' is de 

een plantensoort niet tot bevruchting kunnen leiden. 
3 4 'The relation between contemporary Einsteinian dynamics and the older dynamic equations that descend from 
Newton's Principia is fundamentally incompatible' (SSR p98); zie ook: 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) 
World Changes - Thomas Kuhn and the Nature of Science Cambridge 1993 [MIT Press] p317-318. 
3 5 'The normal-scientific tradition that emerges from a scientific revolution is not only incompatible, but often 
actually incommensurable with that which has gone before.'(SSÄpl03) 
3 6 PP 1&2 pXI 
3 7 'Two propositions are compatible if they can both be true together, i.e. they are not mutually inconsistent.' 
(Simon Blackburn: Oxford Dictionary of Philosophy [Oxford U.P.] 1996 p70). Een dergelijk gebruik van het 
woord raakt ook langzamerhand in het Nederlands verbreid. 
3 8 Zo schrijft Richard Bernstein: 'We can say that for Kuhn rival paradigm theories are logically incompatible 
(and therefore, really in conflict with each other) [and] incommensurable (. . .)'. In deze zinsnede kan 'in conflict' 
ook gelezen worden als een aanduiding van contradictie. (Richard Bernstein: Beyond Objectivism and Relativism: 
Science, Hermeneutics and Praxis Philadelphia 1983 [University of Pennsylvania Press] p86). Als deze passage 
zo bedoeld is, betreft het een onjuiste lezing van Kuhn. In de Oxford Companion to Philosophy wordt gesteld dat 
'genuinely incommensurable theories cannot be judged incompatible' - hier wordt 'incompatible' ook gebruikt als 
'contradictoir', maar is de lezing van K&F op dit punt wel juist (Ted Honderich (ed.): The Oxford Companion to 
Philosophy Oxford 1995 [Oxford U.P.] p397). 
3 9 Simon Blackburn: Oxford Dictionary of Philosophy [Oxford U.P.] 1996 p78 
4 0 PP 1 p77. 
4 1 Ook enkele voorstanders van 'incommensurabiliteit' gebruiken een ietwat verwarrende terminologie, die de 
indruk wekt dat incommensurabele taalspelen elkaar tegenspreken. Zo omschrijft James Williams in een recente 
studie over Lyotard 'the 'incommensurability of language games' als 'the way rules from different spheres are 
inconsistent'. (James Williams: Lyotard Cambridge 1998 [Polity Press] p5, p28). 
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term 'inconsistent' dus verwarrend, omdat zij meestal op contradicties betrekking heeft.42 

§3.5. Totaal betekenisverschil 

Aan het slot van §3.3. vermeldde ik dat enkele auteurs stellen dat indien incommensurabele 

theorieën elkaar niet tegenspreken, het niet duidelijk is waarom er meningsverschillen zouden 

zijn tussen de voorstanders van deze theorieën.43 Op de eerste bladzijden van het boek The 

Incommensurability Thesis van Howard Sankey wordt dit probleem aldus verwoord: 'For if 

alternative theories in the same domain are incommensurable, any genuine conflict between 

them appears to be precluded. This stems from the absence of logical conflict between incom

mensurable theories due to their formulation in different, untranslatable languages. If no 

statement of one theory may contradict any statement of a theory with which it is incom

mensurable, then it follows that there is no point of disagreement between the theories. It thus 

becomes unclear why there should be any need to compare or indeed choose between 

incommensurable theories in the first place.'44 

Afgezien van het feit dat er wellicht theorieën te vinden zijn, die zo ver uit elkaar liggen dat 

niemand op het idee komt om ze te vergelijken, is het kenmerkend dat er tussen voorstanders 

van diverse incommensurabel genoemde theorieën juist wèl heftig is gedebatteerd. Zelfs in het 

bovenstaande citaat van Sankey is nog sprake van 'alternative theories in the same domain'.45 

Als de theorieën nergens enig aanrakingspunt vertonen, is die formulering een vergissing. 

Aan bovenstaand citaat wordt echter al duidelijk dat het hier een heel specifieke opvatting van 

incommensurabiliteit betreft, die bovendien niet overeenstemt met die van Kuhn en ook niet met 

die van de latere Feyerabend. Ik beschouw deze opvatting als onhoudbaar. 

De weergave van Sankey impliceert dat voorstanders van wat hij 'de incommensurabiliteits-

these' noemt een opvatting over 'betekenis' huldigen, die wordt aangeduid als 'holistische' of 

'contextuele' betekenisleer. Volgens een dergelijke betekenisleer is de betekenisinhoud van elke 

term in een wetenschappelijke theorie een functie van deze theorie, zodat bij elke verandering 

van de theoretische context de referentie van alle daarin voorkomende termen verschuift.46 Als 

4 2 In het werk van Feyerabend ten tijde van AMI draagt zijn pleidooi voor 'counterinduction' en 'proliferatie' (zie 
§ 1.3.3) aan deze verwarring bij, omdat hij pleit voor het ontwikkelen van theorieën die logisch inconsistent zijn 
met goed geconfirmeerde theorieën, reeds bekende ervaring of geaccepteerde feiten (AMI p36 e.V.). Het naar voren 
schuiven van mogelijk incommensurabele benaderingen zou echter niets te maken nebben met het botweg 
tegenspreken van bestaande kennis, maar met het leren op een geheel andere wijze de daaraan ten grondslag 
liggende ervaring te conceptualiseren. 
4 3 Zeer kort wordt dit argument genoemd, in: Ted Honderich (ed.): The Oxford Companion to Philosophy Oxford 
1995 [Oxford UP.] p397, en meer uitgebreid, in: Howard Sankey: The Incommensurability Thesis Aldershot 
1994 [Avebury]. Het is in de jaren zestig naar voren gebracht door Dudley Snapere, in artikelen herdrukt, in: 
Dudley Shapere: Reason and the Search for KnowledgeDoidrecht 1984 [Reidel] p45, p73. 
4 4 Sankey: Op. cit. p3. Zo ook stelt Elizabeth Anderson dat de keuze tussen incommensurabele alternatieven 
nooit 'difficult, tragic or conflicted' kan zijn, omdat de alternatieven daarvoor te ver van elkaar verwijderd zijn. 
Anderson ziet incommensurabiliteit echter als de hierboven bekritiseerde 'totale onvergelijkbaarheid'. Wanneer 
deze onvergelijkbaarheid nader gespecificeerd zou worden tot bepaalde termen, maatstaven enz. blijft de 
mogelijkheid open dat de context de keuze 'difficult, tragic or conflicted' maakt. (Elizabeth Anderson: 'Practical 
reason and incommensurable goods', in: Ruth Chang (ed.) Incommensurability, Incomparabilily and Practical 
Reason pl08). 
45 Cursivering HvD; Zo ook zegt Feyerabend dat er incommensurabiliteit voorkomt bij theorieën die 'betrekking 
hebben op "het zelfde onderwerp'"(/« strijd met de methode. Aanzei tot een anarchistische kennistheoriep326). 
4 6 John Preston: Feyerabend - Philosophy, Science and Society Cambridge 1997 [Polity Press] pl04 
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dit zo is worden er door incommensurabele theorieën dus niet slechts enkele termen gebruikt die 

een verschillende betekenisinhoud hebben, maar zijn deze theorieën als geheel (in Sankey's 

woorden) 'expressed in different languages'47, 'untranslatable languages'48 en 'languages with 

no common meaning'49, en is er inderdaad geen overlap en conflict mogelijk. 

Feyerabend brengt in zijn eerste opstel over incommensurabiliteit een dergelijke betekenisleer 

naar voren.50 Hij voert deze aan tegen zowel het idee dat de betekenis van wetenschappelijke 

termen onveranderlijk is, als tegen de methodologische eis dat dit zo zou dienen te zijn (en dat 

een nieuwe theorie op het gebied van betekenis alles zo zou moeten laten als het is).51 Maar hij 

ziet hierbij over het hoofd dat er betekenisveranderingen kunnen voorkomen in verschillende 

soorten en maten (waarvan sommige misschien grote gevolgen hebben maar andere niet). 

Bovendien heeft het absurde consequenties om a priori aan te nemen dat bij elke kleine 

wijziging van een theorie alles wat er in termen van die theorie gezegd kan worden een andere 

betekenis krijgt. Stel dat twee onderzoekers op een zeker moment van mening verschillen over 

de bewering p\ de één beweert p en de ander niet-p. Peter Achinstein wijst erop dat de 

contextuele betekenistheorie deze negatie onmogelijk maakt: 'According to this approach, if I 

assert p and you assert not-p, we are not and cannot be disagreeing, because the terms in my 

assertion are p-laden and so mean one thing, whereas those in not-p are not-p-laden and so 

mean another. Not-p, then, is not the negation of p. In short, negation is impossible!'52 

Dat Feyerabend later op deze betekenisleer is teruggekomen (en naar andere formuleringen van 

incommensurabiliteit heeft gezocht)53 en dat Kuhn haar nooit heeft aangehangen, weerhoudt 

sommige critici er niet van deze betekenisleer en 'de incommensurabiliteitsthese' als een 

Siamese tweeling te beschouwen. Dan kan men de weerlegging van incommensurabiliteit 

baseren op een weerlegging van deze betekenisleer'.54 In een later stadium van zijn werk stelt 

Feyerabend dat zulke radicale betekenisverschillen tussen alle termen uit verschillende theorieën 

niet apriori (voor alle onderling verschillende theorieën) kunnen worden aangenomen, maar dat 

deze verschillen daadwerkelijk zullen moeten worden aangetoond.55 

Het verschijnsel incommensurabiliteit, zoals dat in §0.1. is geformuleerd, is niet aan deze 

betekenisleer gebonden: het is er zelfs onverenigbaar mee. Incommensurabiliteit treedt op indien 

de maatstaven voor het gebruik van enkele termen in twee verschillende theorieën, kaders, taal

spelen etc. in die mate verschillen dat onderlinge uitwisseling van de beweringen in die termen 

onmogelijk is. Incommensurabiliteit is 'locaal' en hoeft niet 'besmettelijk' te zijn: verschil in 

4 7 Sankey: Op. cit. p i . 
4 8 Op. cit. p3; het idee dat incommensurabiliteit impliceert dat theorieën 'onvertaalbaar' zijn wordt bekritiseerd in 
§3.6. 
49 Op. cit. p2. 
5 0 PP 1 p31). (Preston: Op. cit. p25 e.V.). 
51 Preston: Op. cit. p36 e.v. 
52 Peter Achinstein: Concepts of Science Baltimore 1968 [John Hopkins U P ] p93 

3 In 1965 nuanceert hij n. a. v. Achinsteins kritiek zijn beschrijving van de betekenisveranderingen die bij 
incommensurabiliteit in het geding zijn. Hij spreekt van een verandering die 'introduces rules which cannot be 
interpreted as attributing specific properties to objects within already existing classes, but which change the 
system of classes itself.' (PP 7p98). 
5 4 Dit is ook de strategie, in Preston: Op. cit. p25 e.v. 
5 5 AM I p271 
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enkele mensurae (standaarden of concepten) impliceert niet dat alle uitspraken van twee 

theorieën niet-samen-normeerbaar zijn. De vloedgolf van betekenisveranderingen overspoelt 

niet alle mogelijke maatstaven en concepten die betrokken kunnen zijn bij het vergelijken van 

theorieën. Er blijven mogelijkheden over voor overlap of tegenspraak tussen elementen die niet 

onder de betreffende mensurae vallen en waartussen dus geen betekenisverschillen hoeven te 

bestaan.36 

Incommensurabiliteit komt aan de orde in een situatie waarin de (on)mogelijkheid van de uit

wisseling van concepten tussen twee theorieën van belang is.57 Deel van die situatie of context 

zullen termen zijn die in beide theorieën in dezelfde betekenis worden genomen58, bijv. termen 

uit de dagelijkse taal, die deelnemers aan twee theorieën verbindt. In zo'n situatie zou men in 

plaats van over 'een geval van (locale) incommensurabiliteit bij het vergelijken van twee 

theorieën' ook eenvoudigweg over 'twee incommensurabele theorieën' blijven spreken. Die 

aanduiding is in feite wat ruw geformuleerd, omdat niet alle beweringen uit de twee theorieën 

incommensurabel behoeven te zijn.59 

§ 3.6 Onvertaalbaarheid 

Incommensurabiliteit wordt met name in het werk van Kuhn in verband gebracht met 

onvertaalbaarheid of onderlinge onvertaalbaarheid.60 Kuhn is hier bovendien steeds meer 

5 6 In §3.6. en §3.7. wordt verder ingegaan op de aard van het betekenisverschil waarbij van incommensurabiliteit 
sprake is. We zullen zien dat Kuhn 'the weasel word meaning' (W. V. Quine: 'Commensurability and the alien 
mind', Common Knowledge 19911 p2) tracht te ' vangen' door zich te richten op de onderlinge onvertaalbaarheid 
van termen uit verschillende theorieën, en later op de verschillen tussen taxonomische begrippen. 
5 7 Spreken over incommensurabiliteit vooronderstelt dat er een context is die minimaal de ruimte laat zaken op 
zo'n wijze te bezien dat hun eventuele 'met-samen-met-deze-maatstaf-meetbaar-zijn' aan het licht kan komen Zie 
§0.1. 
5 8 Thomas Kuhn: Reflections on my critics, in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of 
Knowledge Cambridge 1970 [Cambridge U.P.] p267. 
5 9 Eventueel zou men kunnen afspreken om de aanduiding 'incommensurabele theorieën' te beperken tot die 
gevallen waarin centrale beweringen incommensurabel zijn. In dat geval lijkt me dat men het aan voorstanders van 
elk van beide theorieën over moet laten, wat onder een 'centrale bewering' verstaan wordt. Dit ontslaat ons van de 
noodzaak om ' theoretische verplichtingen' aan te gaan, die bij nader inzien niet waargemaakt kunnen worden. Zo 
heeft F. in de oorspronkelijke editie van Against Method en enkele daarna geschreven opstellen geprobeerd 
incommensurabiliteit te demarceren met een beroep op de notie 'principes van een kader'. Deze poging is in vage 
aanduidingen gestrand, mede omdat F. de mate van abstractie die een dergelijke benadering vereist, steeds meer is 
gaan bekritiseren. 'Onder 'principe' versta ik de grammaticale gewoonte die met de bewering verbonden is' (AMI 
p270). De aanduiding vàt AMI p269 (geciteerd in §1.4) wekt m.i. de indruk dat er 'universele principes' van 
kaders, zegswijzen en dergelijke ontdekt kunnen worden. Als we nader onderzoeken wat F. over dergelijke 
principes te melden heeft dan blijkt dat hij niet alleen steeds dezelfde voorbeelden kiest, maar dat hij zich ook 
verzet tegen nadere precisering. 'Ich würde hinzufugen daß die ' universellen Prinzipien' nicht zu intellektuell 
gedacht werden dürfen, nicht etwa als Prinzipien des Sprachgebrauchs allein, die man aus der Praxis lösen und 
getrennt darstellen konnte.' (' Rückblick', in: Hans Peter Duerr (Hrsg): Versuchungen. Aujsuatze zur Philosophie 
Paul Feyerabends Zweiter Band, Frankfurt 1981 [Suhrkamp] p338) En: 'Zumeist sind jedoch die sinngebenden 
Prinzipien sehr komplex und der Erfassung durch einfache Beschreibungen entzogen. Man muß, ihnen in jedem 
Fall besonders nachspuren' (' Versuch einer realistischen Interpretation der Erfahrung - Nachtrag 1977', in: Der 
wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften Braunschweig 1978 [Vieweg] p27). In 
AM I p269 is echter sprake van beginselen ' waarmee elk onderdeel uit de kosmos (of theorie) en elk feit (begrip) 
wordt opgebouwd' Zonder nadere aanduiding van wat zulke principes zijn kan men hier niet veel verder mee, 
vooral niet als er geen algemene methode zou zijn waarmee ze worden blootgelegd. In de laatste editie van AM, 
waarin F. op verschillende plaatsen ' spijt betuigt' over de aanvankelijk door hem gekozen ' abstracte' benadering, 
is het beroep op deze ' principes' weggelaten. 
6 0 Ook lexica nebben dit kenmerk vermeld: ' In the philosophy of science two theories are said to be 
commensurable if the claims of one can be framed in the language of the other. (Simon Blackburn: Oxford 
Dictionary of Philosophy [Oxford U.P.] 1996 p69). 
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nadruk op gaan leggen. Aanvankelijk behandelt hij de verschillen in de 'talen' die bij bepaalde 

paradigma's horen (bijv. de terminologie van Aristoteles en die van Newton) als slechts één van 

de aspecten van incommensurabiliteit. Na SSR gaat Kuhn zijn beschouwingen echter steeds 

meer inperken tot het aspect van de verandering van de betekenis van concepten en wordt 

incommensurabiliteit steeds meer met onvertaalbaarheid gelijkgesteld.61 

Opmerkelijk is dat Kuhns typering van 'vertaling' in de loop der jaren veranderd is. De 

artikelen uit 1969 en de jaren zeventig relateren onvertaalbaarheid aan het ontbreken van een 

'neutraal intermediair'.62 In de jaren tachtig wordt hierop geen beroep meer gedaan, en gaat het 

onderling vertalen van natuurlijke talen steeds meer de rol van metafoor vervullen. Kuhns 

ideeën gaan in deze fase een sterke overeenkomst vertonen met de 'linguïstische 

relativiteitstheorie' van Benjamin Lee Whorf.63 

In de empiristische traditie werd de betekenis van de termen waarin waarnemingen werden 

beschreven als onafhankelijk van de theorie beschouwd. Ondanks verschillen in de 

terminologie van theorieën zou het vocabulair, waarin ze met waarnemingen verbonden 

worden, identiek zijn. Dit zou het mogelijk maken de empirische consequenties van theorieën 

direct te vergelijken. Kuhn en Feyerabend stelden echter dat de beschrijving van observaties 

afhangt van de theorie in kwestie. Een theorie-onafhankelijke (neutrale) beschrijving van waar

nemingen is niet voorhanden, en vormt dan ook geen gemeenschappelijke mensura bij het 

vergelijken van theorieën.64 

Deze opvattingen houden een breuk in met de empiristische traditie en hebben veel kritiek 

losgemaakt. Critici als Davidson, Putnam en Popper meenden in de opmerkingen van Kuhn 

over onvertaalbaarheid een argument aangereikt te krijgen om diens opvattingen te bekritiseren. 

Als 'de incommensurabiliteitsthese' neer zou komen op het tot 'onderling onvertaalbaar' 

verklaren van verschillende talen, dan kan de stelling weerlegd worden door er op te wijzen dat 

61 'I talk increasingly of incommensurability as untranslatability' zegt Kuhn in een in 1994 gepubliceerd 
interview met Giovanna Borradori (GiovannaBorradori: The American Philosopher pl61) 
6 2 Zie ook §0.32, §1.1. 
63 Benjamin Lee Whorf (1897-1941) verdedigde de opvatting (bekend als de 'Sapir-Whorf-hypothese') dat talen qua 
mogelijkheden gespecialiseerd zijn, waardoor in de ene taal bepaalde dingen gemakkelijker kunnen worden 
verwoord dan in andere. Zo zijn in de Indo-europese talen ' voorwerpen' scheidbaar van hun eigenschappen en hun 
passief of actief gedrag (door middel van de basiseenheden substantief, adjectief en verbum). Deze eenheden vinden 
we reeds terug in Aristoteles' categorieën'substantie' 'attribuut' en'actie'. Indiaanse talen als Nootka (Vancouver 
Island) of Hopi kennen zo' n scheidbaar subject en predikaat niet. In plaats daarvan geven zij een gebeurtenis als 
geheel aan. Volgens Whorf gebruikt men de vorm 'flash (occured)' in plaats van 'it (of "a light") flashed' 
(Geciteerd, in: Ludwig von Bertalanffy: General System Theory New York 1968 [George Brazillier] p223). Whorf 
ziet deze beschrijvingswijze als beter aangepast aan de fysische realiteit dan de westerse talen (George Lakoff: 
Women, Fire and Dangerous Things - What Categories Reveal about the Mind Chicago 1987 [University of 
Chicago Press] p330). Zie voor de invloed van Whorf ook: SSRçVl en AM lil pl64-165, p209-210. Whorf 
gebruikt de term 'incommensurabiliteit' niet, maar spreekt van het al of niet aan elkaar kunnen ' callibreren' van 
talen. (Lakoff p323, Benjamin Lee Whorf: Language, Thought and Reality Cambridge 1956 [MI. T. Press]) 
6 4 Deze ideeën zijn niet exclusief, en ook niet als eerste, door Kuhn en Feyerabend naar voren gebracht. Zo 
publiceerde Kazimierz Ajdukiewicz in de jaren dertig een aantal opstellen in Erkenntnis waarin hij zich bezighoudt 
met het probleem van de vergelijkbaarheid van wereldbeschouwingen die niet over gemeenschappelijke concepten 
beschikken. Hij bestrijdt de opvatting dat er een ' neutraal' intermediair denkbaar is, waarin wereldbeschouwingen 
eerst vertaald en dan vergeleken kunnen worden. Dit zou er namelijk op neerkomen dat men geen enkel 
'conceptueel apparaat' meer in acht zou nemen. (Kazimierz Ajdukiewicz: The Scientific World-perspective and 
Other Essays 1931-1963 (ed. J. Giedymin) Dordrecht 1978 [Reidel] p84.) Als voorloper van zijn ideeën verwijst 
Ajdukiewicz naar Edouard LeRoy. Zowel LeRoy als Ajdukiewicz gebruiken de term ' incommensurabiliteit' niet. 
(Zie: J. Giedymin: Science and Convention: Essays on Henri Poincaré's Philosophy of Science and the 
Conventionalist Tradition Oxford 1982 [Pergamon Press] pXIV). 
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zelfs tussen de meest uiteenlopende talen vertalingen mogelijk zijn.65 

Hilary Putnam vat in Reason, Truth and History incommensurabiliteit zonder meer als 

'onvertaalbaarheid' op. Hij schrijft 'The incommensurability thesis is the thesis that terms used 

in another culture, say, the term 'temperature' as used by a seventeenth-century scientist, 

cannot be equated in meaning or reference with any terms or expressions we possess'.66 Hij 

noemt het inconsistent om bepaalde wetenschappers eerst incommensurabele ideeën toe te 

schrijven en deze vervolgens uitgebreid te beschrijven.67 Als incommensurabiliteit werkelijk zo 

belangrijk was, konden we volgens Putnam überhaupt geen vertaling maken en zouden leden 

van andere culturen (inclusief wetenschappers uit de zeventiende eeuw) slechts beschreven 

kunnen worden als dieren, die op stimuli reageren (ook al presenteren zij ons op het eerste 

gezicht wellicht teksten die 'curiously resemble English or Italian').68 

Donald Davidson maakt in zijn kritiek op 'conceptual incommensurability' gelijkluidende 

opmerkingen. Ook hij stelt in zijn kritiek 'incommensurable' gelijk aan 'not intertranslatable'.69 

'Whorf, -wanting to demonstrate that Hopi incorporates a metaphysics so alien to ours that 

Hopi and English cannot, as he puts it, 'be calibrated', uses English to convey the contents of 

sample Hopi sentences. Kuhn is brilliant at saying what things were like before the revolution, 

using—what else!—our post-revolutionary idiom'.70 

Deze kritiek komt er op neer dat Kuhns werk een contradictie zou bevatten: Kuhns theorie over 

incommensurabiliteit verklaart datgene wat Kuhn als historicus onderzoekt (de communicatie 

tussen wetenschappers uit verschillende paradigma's) voor onmogelijk.71 Hieronder hoop ik 

aannemelijk te maken dat de gelijkstelling van incommensurabiliteit met onvertaalbaarheid waar 

Putnam en Davidson hun kritiek op baseren een minder gelukkige wending is in Kuhns werk. 

Maar los daarvan is ook hun kritiek op de 'onvertaalbaarheidsthese' zelf al onterecht. 

Om met dat laatste te beginnen: het zou inderdaad incoherent zijn als Kuhn en Feyerabend eerst 

termen 'onvertaalbaar' noemen en ze daarna vervolgens toch vertalen. Maar dat zou alleen het 

geval zijn als de taal waarin vertaling niet mogelijk is dezelfde taal is waarin het argument van 

de onvertaalbaarheid wordt uiteengezet. De kritiek van Davidson en Putnam impliceert dat dit 

inderdaad het geval is, maar dit is niet juist. 

De specifieke taal waarvan een theorie zich bedient kan niet gelijkgesteld worden aan de taal 

waarin een wetenschaphistoricus zijn boeken schrijft. De onvertaalbaarheid tussen twee theorie-

talen is een onvertaalbaarheid van subtalen of locale idiomen binnen een ruimere taal. Kuhn 

6 5 Karl Popper: Normal science and its dangers, in: I. Lakatos & A. Musgrave (ed.): Criticism and the Growth of 
Knowledge Cambridge 1974 [Cambridge U.P.] p56 e.v. 
6 6 Hilary Putnam Reason, Truth and History Cambridge 1981 [Cambridge UP.] pi 14. 
67 Op. cit. pi 14. e.v. 
6SOp. cit.pl 15. 
6 9 "Incommensurable" is, of course, Kuhn and Feyerabend's word for 'not intertranslatable'. (Donald Davidson: 
'The very idea of a conceptual scheme' in Inquiries into Truth and Interpretation Oxford 1984 [Clarendon] pl90)). 
7 0 Op. cit. pl84. Whorf claimt overigens niet dat bepaalde Hopi-concepten niet in het Engels vertaald zouden 
kunnen worden, maar dat ze niet volgens linguïstische criteria gebruikt kunnen worden. 
7 1 Overigens anticipeerde Whorf reeds op deze kritiek. Whorf maakte bij zijn beschouwing over het onderling 
'callibreren' van talen een onderscheid tussen gebruiksaspecten, begripsaspecten, en vertaalbaarheidsaspecten. Het 
is mogelijk om een zin die men niet kan vertalen toch te begrijpen, zoals het ook mogelijk is om een zin die men 
wel kan vertalen, toch niet te kunnen gebruiken. (George Lakoff: Women, Fire and Dangerous Things - What 
Categories Reveal about the Mind Chicago 1987 [University of Chicago Press] p323). 

http://cit.pl
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spreekt nergens over de totale onvertaalbaarheid van twee natuurlijke talen. Kuhn beperkt de 
onvertaalbaarheid expliciet tot 'a small subgroup of (usually interdefined) terms and for 
sentences containing them'.72 

Putnam gaat er verder van uit dat onvertaalde talen niet kunnen worden begrepen; hij stelt zelfs 

dat 'als we de geluiden van organismen helemaal niet kunnen interpreteren, we geen grond 

hebben om hen als denkers, sprekers of personen te beschouwen'.73 Hij neemt aan dat 'onver

taalbare' talen niet eens als taal herkend kunnen worden.74 Die aanname is merkwaardig: 

toeristen herkennen de geluiden van de locale bevolking als de plaatselijke taal zonder er veel 

van te begrijpen en zonder te hebben onderzocht of het 'onvertaalde' ook 'onvertaalbaar' is. 

Ook codes kunnen als codes geïdentificeerd worden zonder te worden gebroken, fragmenten 

van een dode taal worden als zodanig reeds herkend alvorens ze vertaald worden.75 

Putnam en Davidson hebben Kuhns opvattingen over het 'vertalen' van theorieën dus onjuist 

geïnterpreteerd: alsof Kuhn het over natuurlijke talen heeft die totaal gescheiden zijn door 

incommensurabiliteit. Maar m.i. werkt ook in het werk van Kuhn de analogie tussen talen van 

theorieën en natuurlijke talen misverstanden omtrent incommensurabiliteit in de hand. 

Een natuurlijke taal is een historisch gegroeide taal, waarvan men meestal als kenmerken geeft 

dat deze (a) door een groep mensen als 'moedertaal' wordt geleerd; (b) dat zij kan worden 

gebruikt om over 'alles' te spreken en (c) dat het gebruik verloopt op een moeiteloze en vaak 

onbewuste wijze. Deze punten geven een onderscheid aan tussen natuurlijke talen en formele 

talen, 'dode talen' of talen die tot een beperkt spraakdomein beperkt blijven, zoals Pidgintalen 

(handel met vreemdelingen), Latijn (kerkelijk en wetenschappelijk gebruik) of theoretisch 

jargon. Dit vermeld ik hier niet zonder reden: m.i. vergeet Kuhn in de loop van zijn 

argumentatie duidelijk voor ogen te houden waarin natuurlijke talen verschillen van 

wetenschappelijke theorieën, mathematische modellen etc.76 

In een opstel uit 1983 maakt Kuhn onderscheid tussen twee heterogene momenten in het 

vertaalproces: een moment van vertaling in enge of technische zin en een interpretatief 

moment.77 Het eerste moment bestaat uit het systematisch vervangen van woorden of 

woordgroepen uit de ene taal door woorden of woordgroepen uit de andere. Hij duidt hier 

kennelijk op woord-voor-woord-vertalingen. Deze zijn volgens Kuhn geen kwestie van het 

afwegen van verschillende criteria: vertaling in deze zin is eenvoudig mogelijk of niet. Bij het 

werk van historici komt het bij vertalingen echter met name aan op het tweede, interpretatieve 

moment.78 Hierbij gaat het om veel meer dan kennis van de twee betrokken talen. Men dient 

zich ook te verdiepen in allerlei aannamen over de wereld die een rol spelen in de taal die men 

72 'Commensurability, comparability, communicability' p671-673. 
73 Hilary Putnam Reason, Truth and History Cambridge 1981 [Cambridge U.P.] pi 15. 
74 Op. ci / .pl 15. 
7 5 Howard Sankey: The Incommensurability Thesis pi 15. 
7 6 Feyerabend stelt in AM dat 'wetenschappelijke theorieën als de bewegingstheorie van Aristoteles, de 
relativiteitstheorie, de quantumtheorie, de klassieke en de moderne kosmologie, in voldoende mate breed, 'diep' en 
complex zijn om net zo benaderd te worden als natuurlijke talen.' (AM lil pl65; zie voor kritiek echter ook AM 
///p210). 
77 Thomas Kuhn: 'Commensurability, comparability, communicability' p671-673. 
7 8 Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p210. 
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wil overzetten.79 Wanneer men daarin is doorgedrongen, blijft het nog volledig open of een 
begrijpelijk gemaakte tekst wel in de enge, technische zin vertaald kan worden in de andere taal 
of niet. 

Voor vertaling in de eerste zin is het volgens Kuhn dus noodzakelijk dat elke term uit de 

brontaal kan worden verbonden met een term in de doeltaal die van gelijke strekking en 

betekenis is. Als een term (bijv. 'aarde') in de ene taal tot andere categorieën behoort dan in de 

andere taal ('centrum van het universum' versus 'planeet'), dan spreekt Kuhn van afwijkingen 

in de 'structuur van het lexicon'.80 Hierdoor is de strekking van twee, op het eerste gezicht 

identieke begrippen niet meer hetzelfde en kan aan de noodzakelijke voorwaarde voor vertaling 

in enge zin niet voldaan worden.81 In dat geval kunnen we de twee talen volgens Kuhn incom-

mensurabel noemen.82 Incommensurabiliteit zou dus een bijzonder geval van onvertaalbaarheid 

zijn. 

Dit twee-fasen model heeft weinig te maken met het vertalen van natuurlijke talen. Het is 

merkwaardig dat Kuhn het eenvoudig substitueren van woorden van de ene taal in de andere als 

'vertaling in "technische" of "enge" zin' aanduidt, want het is in het geheel nog geen vertalen. 

Dergelijke substituties leveren slechts resultaten op als 'I shall it fine find if I a picture with 

signature from the Beatles can get'. De twee 'momenten' in elk vertaalproces die Kuhn onder

scheidt vallen bij het vertalen tussen natuurlijke talen samen: één op één vertalen is geen 

'moment' in enig vertaalproces en een vertaler kan het bovendien geen 'moment' zonder 

interpretatie stellen. Als het criterium om incommensurabiliteit (als 'onvertaalbaarheid') te 

onderscheiden van commensurabiliteit of vertaalbaarheid gelegen zou moeten zijn in het 

mogelijk zijn van 'één op één vertaling', dan blijft er weinig over om nog 'vertaalbaar' te 

noemen en is een geslaagde vertaling een wonder. 

Het is verder nogal simplificerend om, zoals Kuhn doet, te spreken van vertaalbaarheid zonder 

meer. Kuhn heeft aanvankelijk benadrukt dat een vertaling altijd compromissen bevat.83 Hij 

heeft hieruit echter niet de voor de hand liggende conclusie getrokken, dat het niet zinnig is om 

van onvertaalbaarheid in het algemeen te spreken, alsof het om een eenduidige zaak zou gaan. 

Vertaling is nooit zonder meer 'wel of niet mogelijk' zoals Kuhn beweert84: er zijn gradaties, er 

zijn meer of minder geslaagde vertalingen85 en als het nodig is kunnen uiteenlopende zaken als 

7 9 'Commensurability, comparability, communicability' p674-676 
8 0 Op. cit.p682-683. 
81 Op. cit. p673, 676, 680, 683. 
82 Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p211. 
83 Het vertaalproces 'can present grave difficulties to even the most adept bilingual. He must find the best 
available compromises between incompatible objectives. Nuances must be preserved but not at the price of 
sentences so long that communication breaks down. Literalness is desirable but not if it demands introducing too 
many foreign words which must be separately discussed in a glossary or appendix.' (Thomas Kuhn: Reflections 
on my critics, in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge Cambridge 1970 
[Cambridge UP.] p267.) Terzijde: aangezien vertalers doorgaans goed in staat zijn om een afweging te maken 
voor zo' n compromis, en dit juist een van de creatieve elementen van het vertalen is, kunnen we ons afvragen 
waarom Kuhn in deze zin van 'incompatible' spreekt. 
8 4 Thomas Kuhn: 'Commensurability, comparability, communicability' p671-673. 
8 5 Meestal worden aan een natuurlijke taal verschillende 'lagen' onderscheiden: fonetisch; syntactisch, semantisch. 
Vertaling van bijv. een stuk proza of een zin in de alledaagse betekenis van 'vertalen' betreft met name het 
semantische niveau. Klankaspecten kunnen bijv. bij vertaling van poëzie een factor van betekenis zijn, maar ze 
zijn nagenoeg onvertaalbaar: elke 'verwisseling' van woorden, ook al gaat het om synoniemen, heeft een ander 
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gebaren, technische hulpmiddelen of tekeningen ons bijstaan. Vertalingen kunnen lastig, 

onvolledig, omstandig en aprecies zijn - beslissend voor hun waarde zal zijn of ze volledig en 

precies genoeg zijn om in een andere context nog begrijpelijk, toetsbaar of toepasbaar te zijn.86 

De beoordeling hangt bovendien af van het doel waarvoor en de context waarin zo'n vertaalde 

tekst gebruikt zou moeten worden. Een uitspraak van Kuhn als 'if two theories are incommen

surable, they must be stated in mutually untranslatable languages'87 helpt ons dus weinig 

verder. 

Kuhn heeft dus niet alleen een steeds grotere nadruk gelegd op het 'vertalen' van concepten uit 

de ene wetenschappelijke theorie in de andere theorie; hij heeft dit vertaalproces trachten te 

behandelen als een vertaalprobleem tussen natuurlijke talen. Daar waar vertalen (vanwege 

verschillen in aannames over de werkelijkheid) onmogelijk wordt spreekt hij van incommen-

surabiliteit. Zijn weergave van het vertalen is echter simplistisch en inadaequaat. Voor de 

demarcatie van incommensurabiliteit levert zijn schets m.i. geen houvast.88 

In de laatste publicaties van Kuhn laat hij het vertaalmodel weer los. In 1993 schrijft hij: 'I was 

wrong to speak of translation. What I described, I now realize, was language learning, a 

process that need not, and ordinary does not make full translation possible'.89 Men kan de 

andere theoretische taal Ieren door het gebruik daarvan, door het 'native'90 te leren zijn in die 

andere taal, en niet door het voortdurend terug te vertalen.91 Men kan dus, volgens de laatste 

opvattingen van Kuhn leren werken met en denken in de concepten van een andere, incom-

mensurabele theorie. De vraag is nu wat Kuhn als kenmerkend ziet voor incommensurabiliteit, 

nu de kwalificatie 'onderling onvertaalbaar' ongeschikt blijkt te zijn. 

Kuhns zocht een antwoord in het aspect van de in de taal besloten indeling van de realiteit (door 

Kuhn 'structuur van het lexicon' of 'taxonomie' genoemd). Zie hieromtrent §3.7. 

Ook al lopen Kuhns beschouwingen vast in de vertaal metafoor, het is natuurlijk onjuist om het 

effect. Om de syntactische structuur intact te laten moeten bij een vertaling vrijwel altijd andere 
vormmogelijkheden (woordvolgorde, verbuigingen, naamvallen etc.) benut worden dan in het origineel Een 
constructie uit de ene taal is pas onbenoembaar of onvertaalbaar in de andere, niet zozeer als de syntactische vorm 
met gebruikt wordt, maar als de syntaxis geen enkele vorm kent om het betekenisverschil uit te drukken in een 
sociaal acceptabele vorm. Van het 'vertaalbaar' of 'onvertaalbaar' van een specifieke taaluiting kunnen we dus 
spreken wanneer we een idee hebben van het type vertaling dat we wensen. 

6 W. V. Quine: 'Commensurability and the alien mind', Common Knowledge 19911 pi . 
Thomas Kuhn: 'Commensurability, comparability, communicability' p669-670. 
De metafoor van de 'natuurlijke taal' zou ook spaaklopen als ze wordt toegepast ten aanzien van wat Kuhn 

'wetenschappelijke revoluties' noemt. Bij taalveranderingen is er, anders dan bij paradigmawisselingen zoals Kuhn 
die beschrijft vnjwel nooit sprake van discontinuïteit. De taal is niet 'wegens verbouwing gesloten', er zijn met 
namegeen 'crises' of 'revoluties'. Ondanks dat er bij tijd en wijle nog enige heftige discussies worden gevoerd 
over spellmgskwesties gaan de veranderingsprocessen langzaam en onopgemerkt. Anders dan bij paradigma
wisselingen hebben discussies en bewuste reflectie weinig invloed op taalverandering. Zie als inleidende literatuur 
over taalverandering: Jean Aitchison: Language Change: Progress or Decay Bungay 1981 [Fontana]. 
De taaimetafoor kan ook ons denken over de vraag of een conceptueel systeem 'gekozen ' kan worden een bepaalde 
richting op sturen. Linguïsten bestuderen in het algemeen aspecten van conceptuele systemen die men als 'beyond 
any conscious control' beschouwd. Filosofen en sociologen bestuderen vaak een terrein 'where you have some say 
over what your conceptual system is'. (George Lakoff: Women, Fire and Dangerous Things - What Categories 
Reveal about the Mind Chicago 1987 [University of Chicago Press] p325-326). 
8 9 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p324. 
90 Giovanna Borradori: Op. cit. pl65. 
91 Gelijkluidende opmerkingen bij Feyerabend in AM/p250 en 'Putnam on incommensurability', in: Farewell 
to Reason London 1987 [Verso] p267. 
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hele gewicht van incommensurabiliteit aan deze zwakke spijker op te hangen.92 Als het om 

natuurlijke talen gaat noemt Whorf talen in sommige aspecten 'niet onderling callibreerbaar' 

(niet op elkaar af te stellen), maar hij doet dit niet vanwege problemen met de vertaling (hij 

vertaalt vele Hopi-zinnen in het Engels), maar vanwege problemen met het gebruik. We kunnen 

volgens Whorf de Hopi-taal wel begrijpen en vertalen, maar niet volgens linguïstische criteria 

gebruiken: taalgebruik verloopt in linguïstische zin moeiteloos, automatisch en vaak onbewust. 

Zo kan de Hopi-formulering waarin de subject-predikaat verbinding wordt losgelaten wel 

degelijk overgenomen worden in Engelse zinnen (en zal tot poëtisch of wellicht bizar 

taalgebruik leiden), maar gaat geen deel uitmaken van de 'natuurlijke' taal Engels, omdat men 

de taal niet meer moeiteloos kan gebruiken en ook niet met de bij een natuurlijke taal behorende 

souplesse kan 'verstaan'.93 

M.i. levert het dus geen verduidelijking op dat Kuhn het vertalen van concepten uit verschillen

de paradigma's verhaspelt met het vertalen van natuurlijke talen. Ondanks die vermenging heeft 

Kuhn weinig te melden over de interessante relatie tussen de talen binnen wetenschappelijke 

paradigma's en de omgangstaal. In hoeverre voeren wetenschappers de discussies die buiten de 

paradigma's geraken, in 'normale mensentaal'? In hoeverre kan de alledaagse taal de 

verschillende kaders overbruggen? In hoeverre is de relatie tussen de dagelijkse taal en de 

wetenschappelijke taal te vergelijken met die tussen andere typen taalspelen (bijv. met de relatie 

tussen 'beeldtaal', de 'taal van de muziek' en de spreektaal)? 

§ 3.7. Verschil in taxonomie 
In het werk van Kuhn treedt sinds SSR zoals hij zelf zegt een 'considerable narrowing of 

focus' op.94 Hij heeft zich steeds meer geconcentreerd op taalverandering bij wetenschappelijke 

omwentelingen. De laatste stap in dit proces was zijn nadruk op 'taxonomie' (een aan de 

biologie ontleend begrip voor de 'indeling in soorten'). In voorlopige aanduidingen wekt hij de 

indruk er nog niet helemaal 'uit' te zijn en ook niet te veel van zijn inzichten te willen 

prijsgeven.95 

Kuhn spreekt over 'lexicale taxonomie': de indeling in soorten die impliciet is in een bepaald 

taalgebruik. Onze kennis bestaat deels in de vorm van 'rubrieken': namen die zijn gegeven aan 

groepen verschijnselen die voor ons gevoel onderling samenhangen, en die een rol spelen bij 

het onderzoek van die verschijnselen. Zo is het menselijk lichaam 'ingedeeld' volgens een 

92 Davidson schrijft: ' "Incommensurable" is, of course, Kuhn and Feyerabend' s word for "not intertranslatable'". 
(Op. cit. pl90). Hij heeft er echter baat bij om de incommensurabiliteitsthese op een onhoudbare manier op te 
vatten, omdat hij zelf zowel een aanhangers is van het idee van een neutrale-observatietaal (pl84) als van de 
superveniènüe-these (zie §4.1). Als incommensurabiliteit niet onhoudbaar zou blijken, zou zij een ernstig 
bezwaar kunnen zijn tegen beide visies. In het geval van Putnam wijst Rorty erop dat diens 'internalist 
conception of philosophy' sterke gelijkenis heeft met het relativisme dat hij aan Kuhn, Feyerabend en Rorty 
toeschrijft, en dat Putnams afwijzing van incommensurabiliteit daarbij in feite zijn enige argument is. (Richard 
Rorty: Objectivism, Relativism and Truth - Philosophical papers volume 1 Cambridge 1991 [Cambridge U.P.] 
p24). 
93 George Lakoff: Women, Fire and Dangerous Things - What Categories Reveal about the Mind Chicago 1987 
[University of Chicago Press] p328-330. 
9 4 'Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p2. 
9 5 Zie §1.2. 
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rubricering, die het mogelijk maakt 'de bloedsomloop' te onderscheiden van 'het zenuwstelsel' 

en 'de hersenen' van 'de lever'. Een naïeve visie op de waarde van dergelijke indelingen is dat 

de relatie tussen onze termen een weerspiegeling is van de relatie tussen de daarmee corres

ponderende zaken in de werkelijkheid. De categorieën van onze taxonomie zijn dan 'natural 

kinds', die eenvoudigweg 'gegeven' zijn. Sinds de 'Kuhniaanse revolutie' in de wetenschaps

filosofie is duidelijk dat zulke indelingen gebonden zijn aan een bepaald paradigma en dat ze 

kunnen veranderen.96 Met de term incommensurabiliteit gaat Kuhn in zijn latere werk de relatie 

aanduiden tussen verschillende taxonomieën. Geheel nieuw is dit punt dan niet: het is al in SSR 

aan de orde gesteld97, en ook Feyerabend brengt het in de jaren zestig ter sprake. * 

Een voorbeeld van een verandering van zo'n in taal besloten indeling leveren de 

bewegingstheorieën van Aristoteles en Galilei. 'Beweging' is voor Aristoteles verandering van 

kwaliteit. Hij behandelt in de eerste plaats biologische voorbeelden: groei en ontwikkeling. 

Deze volgen een karakteristiek pad, hebben een begin- en een eindpunt en zijn vaak niet 

omkeerbaar. Tegen deze achtergrond wordt vervolgens beweging in de zin van verplaatsing 

behandeld. Aristoteles volgt ook hier het biologische model. De steen die beweegt omdat hij 

van een dak valt, wordt eveneens geacht een karakteristiek pad te volgen, met een begin- en een 

eindpunt. Het beginpunt is de oorspronkelijke plaats van de steen op het dak; de 'natuurlijke 

plaats' van de steen zal het eindpunt van de beweging vormen, waar de steen tot rust komt. Ein

deloze beweging komt niet op aarde, maar slechts in de hemelse sferen voor, en daarvoor 

gelden volgens Aristoteles andere principes dan voor het ondermaanse. De taal van Aristoteles 

heeft dus een andere impliciete taxonomie dan die van de klassieke natuurwetenschap. Er 

worden zaken onder de term 'beweging' verenigd die in de taal van Galilei en Newton worden 

gescheiden, bijvoorbeeld verplaatsing en biologische groei. Het omgekeerde geldt echter ook. 

Galilei en Newton behandelen de beweging van hemellichamen en aardse voorwerpen onder 

één noemer, iets wat voor Aristoteles absurd is.99 

Taxonomieën zijn niet alleen verbanden die we in de natuur aantreffen, maar ordenings

schema's die we aan de natuur opleggen: mensurae. In het boek The Disorder of Things van 

John Dupré wordt dit proces grondig onderzocht. Classificaties komen naar zijn inzicht voort 

uit een consensus om op die verschillen te letten die dienstig zijn aan een bepaald doel.100 Dit 

9 6 Een van de meest radicale verwoordingen van de contingentie van biologische categorieën als soorten en 
organen is die van Henri Bergson, die ontkent dat ze meer zijn dan 'gezichten van de beschouwende geest op een 
ondeelbaar proces' (H. Bergson: L'Evolution créatrice (Paris 1966 [Presses Universitaires de France] p29). 
17 'Objecten die in dezelfde verzameling waren ingedeeld worden na de revolutie in andere verzamelingen ingedeeld 

et vice versa. Denk aan de zon, de maan, Mars en de aarde voor en na Copernicus; of aan de vrije val, de slinger en 
de beweging van de planeten voor en na Galilei; of aan de zouten, legeringen en een mengsel van zwavelpoeder en 
ijzervijlsel voor en na Dalton. Aangezien de meeste objecten (...) in de veranderde verzamelingen bij elkaar 
ingedeeld blijven, worden de namen van de verzamelingen gewoonlijk gehandhaafd.' (SSR p200-201). 
98 Feyerabend maakt in artikel uit 1965 (een reactie op kritiek op zijn eerste opstel over incommensurabiliteit) 
een onderscheid tussen a) veranderingen in theorieën die niet tot wijziging leiden van de 'rules according to which 
objects or events are collected into classes' en b) veranderingen 'which change the system of classes itself' (PP J 
p98). 
9 9 Gerard de Vries: De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie Groningen 1995 
[Wolters-Noordhoff] pl39. 
100 John Dupré: The Disorder of Things - Metaphysical Foundations of the Disunity of Science Cambridge 1993 
[Harvard U.P.] p5. 
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wordt door Dupré met voornamelijk biologische voorbeelden geïllustreerd.101 Ook Kuhn heeft 

zich in zijn laatste jaren uitvoerig met taxonomie beziggehouden, maar hieromtrent zijn alleen 

voorlopige aanduidingen gepubliceerd. 

In het opstel 'What are scientific revolutions' uit 1987 stelt Kuhn dat een wijziging van een 

taxonomisch systeem kenmerkend is voor een wetenschappelijke revolutie, met name die 

wijzigingen waarbij wijzigingen optreden in 'the way in which objects and situations are 

distributed among preexisting categories. '102 Een voorbeeld dat Kuhn geeft betreft de wijziging 

bij de overgang in de astronomie van 'Ptolemeus' naar 'Copernicus'. Voor deze overgang 'the 

sun and moon were planets, the earth was not. After it, the earth was a planet, like Mars and 

Jupiter; the sun was a star; and the moon was a new sort of body, a satellite.'103 

In zijn lezing 'The road since "Structure"' duidt Kuhn een taxonomische indeling aan met de 

term 'lexicon'. Een lexicon is 'the module in which members of a scientific community store 

the community's kind terms'104 Centraal in een taxonomische indeling staat volgens Kuhn het 

'no-overlap' principe.105 Twee verschillende soortnamen 'share no reference' (tenzij ze zich 

verhouden als species tot genus). Dit betekent dat bij de verandering in de betekenis van één 

soortnaam, ook de betekenis van andere termen uit het lexicon verschuift. Dit is in het 

dagelijkse werk van een individuele wetenschapper waarschijnlijk nooit aan de orde. Nieuwe 

proposities kunnen door individuele onderzoekers worden geïntroduceerd of verworpen, 

zonder dat daardoor het lexicon, de taxonomische indeling verandert. Dit is typerend voor wat 

Kuhn 'normale wetenschap' heeft genoemd.106 Verandering van lexicon is volgens Kuhn een 

ingrijpender en noodzakelijkerwijs collectief proces. Kuhn schrijft dat veranderingen van 

taxonomie centraal zijn voor wat hij 'scientific revolutions' noemde. 'After such changes, many 

generalisations that involved the names of older categories are no longer fully expressible'.107 

Zo kan de soortnaam 'planeet' uit het stelsel van Ptolemeus niet geïmporteerd worden in het 

stelsel van Copernicus, omdat deze soort zijn leden uit drie verschillende Copernicaanse 

categorieën zou putten.10S 

Ian Hacking citeert in de bundel World Changes uit Kuhns Shearman Memorial Lectures aan 

het University College in London, getiteld 'The presence of past science'. Hackings exemplaar 

van Kuhns lezing had als kopregel: 'draft: not for distribution, quotation or paraphrase'.109 

Kuhn reageert hierop in enkele bladzijden. Hij geeft toe dat zijn aanduidingen omtrent 'language 

change' tot nu toe te vaag en algemeen waren, en dat hij in de toekomst een schematische 

101 Op. cit. pl37 e.v. 
102 What are Scientific Revolutions?', in: L. Kruger, L. J. Daston, and M. Heidelberger (eds)The Probabilistic 
Revolution, Vol. 1 Cambridge 1987 [MIT Press p20. 
103 Op. cit. p8; Wanneer Kuhn over dergelijke wijzigingen schrijft gebruikt hij uitdrukkingen als 'the Sun was a 
planet, later it was a star', en niet 'while the sun was once classified as a planet, it was later classified as a star'. 
104 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p315. 
105 Op. cit. p318, 319, 323, 330, 335, 336. 
106 T. S. Kuhn: The road since 'Structure', in: A. Fine, M. Forbes, L. Wessels (ed.): PSA 1990. Proceedings of 
the 1990 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association vol, 2 East Lansing 1991 [Philosophy of 
Science Association] p4. 
107 'Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p2 
108 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p314. 
109 Ian Hacking: 'Working in a new world', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p307. 
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theorie wil leveren om daarover te praten.110 Zover is het in dit nawoord nog niet: hij beperkt 

zich tot een korte schets. Daarbij gaat hij uit van het begrip 'soortnaam' ('kind term'). Hij geeft 

daarvan drie kenmerken: (1) ze worden geleerd door ze te gebruiken, (2) ze zijn 'projective': ze 

kunnen toegepast worden op nog niet gevonden voorbeelden, en (3) 'In a sense that I will not 

further explicate here, the expectations acquired in learning a kind term (...) supply the 

individuals who have acquired them with the meaning of the term'.111 

Dit alles verheldert m.i. weinig: (1) en (2) zijn weinig opzienbarend, en zonder verdere 

toelichting helpt de formulering van (3) ons nauwelijks om te begrijpen van wat Kuhn 

vervolgens aan deze 'expectations' ophangt. Wanneer de verwachting omtrent de referenten van 

een soortnaam verandert, wijzigt zich, zo zegt Kuhn, ook de betekenis daarvan. 'Wanneer deze 

verwachtingen 'incompatible' worden, zal de een de term af en toe toepassen op een referent 

waarvan de ander categorisch zal ontkennen dat deze van toepassing is.'112 Een manier om 

hieraan te ontsnappen is om te stellen dat beide partijen hetzelfde woord voor iets anders 

gebruiken. Voor deze 'polysemie' bestaat volgens Kuhn een standaardoplossing: men 

introduceert twee aparte termen om de meerduidige term te vervangen. Men zou de term 'water' 

kunnen vervangen door waterl en water2. Kuhn stelt dat zo'n oplossing een probleem ontmoet 

wanneer men in het gebied komt waar beide elkaar overlappen. Als we een item in dat gebied 

'waterl' noemen wekken we andere verwachtingen dan wanneer we het 'water2' noemen. 

Beide 'sets of expectations' blijven daarmee 'incompatible'.113 Omdat men beide termen niet 

tegelijk kan gebruiken, zal er uiteindelijk binnen één bepaalde gemeenschap één van beide 

overblijven of zullen er twee 'communities' ontstaan in plaats van één.114 

Op deze wijze opgevat is incommensurabiliteit een locaal verschijnsel 'restricted to narrow 

subsets of terms within alternative theories'.115 De kritiek van Shapere en anderen dat 'incom

mensurable theories cannot constitute rivals'116 wordt erdoor gepareerd: er kan voldoende 

'common ground' tussen twee theorieën bestaan om ze als 'concurrenten' te zien. 

Kuhns recente publicaties houden m.i. geen radicale wijziging in ten opzichte van zijn vroegere 

typeringen van incommensurabiliteit. En ook al gebruikt Kuhn een term als 'paradigma' niet 

meer, de term 'lexicon' blijkt dezelfde functie als 'maatgevend kader' te vervullen. Zo zegt 

Kuhn over het 'benaderen van de waarheid' (nu in termen van 'lexica'): 'Each lexicon makes 

possible a corresponding form of life within which the truth or falsity of propositions may be 

both claimed and rationally justified' . l n 'Some ways are better suited to some purposes, some 

to others. But none is to be accepted as true or rejected as false; none gives privileged access to 

a real, as against an invented, world. The ways of being-in-the-world which a lexicon provides 

110 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p316. 
111 Op. cit. p316. 
H2Op. cit. p317-318. 
113 Op. cit. p317-318. 
1 ' 4 De illustratie met ' water' levert hier slechts een quasi-voorbeeld, want de eigenschappen van water spelen hier 
geen enkele rol. 
115 Howard Sankey: Rationality, Relativism and Incommensurability, Aldershott 1997 [Ashgate] 
116 Dudley Shapere: Reason and the Search for Knowledge Dordrecht 1984 [Reidel] p45, p73. 
117 ' Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p330-331. 
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are not candidates for true/false.'118 Kuhn vergelijkt zijn notie 'lexicon' zelfs met het 'a priori' 

bij Kant119, maar op andere plaatsen wordt het begrip gebruikt als een 'a mental module that 

permits us to learn to recognize not only kinds of physical object (e.g., elements, fields, and 

forces), but also kinds of furniture, of government, of personality, and so on.'120 

De algemene typering die Kuhn nu geeft van veranderingsprocessen in de wetenschap is 

ondertussen wel gewijzigd. Eenvoudig gezegd is het revolutiemodel vervangen door een 

evolutiemodel, en deze evolutie leidt niet meer tot het eenvoudigweg 'vervangen' van het ene 

paradigma door het andere, maar tot steeds verdergaande (lexicale) specialisatie, die te 

vergelijken is met de 'speciation' (het ontstaan der soorten) in de biologie.121 

Kuhns weergave van incommensurabiliteit als een verschijnsel dat te maken heeft met 

verschillen in de taxonomieën van verschillende theorieën betekent uiteraard niet dat er geen 

andere typen maatstaven in het geding kunnen zijn bij incommensurabiliteit. 

§ 3.8. Incommuniceerbaarheid 
In Nederland reageerde René van Hezewijk op een artikel van Stephanie de Voogd over 

(ondermeer) incommensurabiliteit met: 'de uiterste consequentie van (deze) these is, dat 

communicatie tussen mensen geen zin heeft, omdat ieder zijn eigen ideeën heeft, die verder 

onvergelijkbaar en onmededeelbaar zijn.' De Voogd merkt hierbij terecht op dat dit niet alleen 

geen 'uiterste consequentie' is van de incommensurabiliteitsthese, maar er überhaupt niet uit 

volgt.'122 Kennelijk wordt de incommensurabiliteitsthese hier weer met een holistische 

betekenisleer verward. 

Kuhn stelt weliswaar dat 'the proponents of competing paradigms must fail to make complete 

contact with each others viewpoints123, maar dat betekent niet dat 'men who hold different 

theories [cannot] communicate'.124 Uitspraken van de voorstanders van de ene theorie kunnen 

'onbegrijpelijk' zijn voor aanhangers van de andere theorie125, maar zo'n 'onbegrip' is uiteraard 

iets anders dan geen enkele communicatiemogelijkheid hebben, niets te bespreken hebben of 

nooit tot overeenstemming kunnen komen. 

Overigens zou ook de tegenovergestelde visie, dat het heel eenvoudig is met voorstanders van 

de meest uiteenlopende theorieën te communiceren, en vervolgens de beste theorie uit te kiezen, 

naïef zijn. Het 'denkgereedschap' dat wetenschappers tot hun beschikking hebben, is historisch 

gegroeid, en men kan het niet op en willekeurig moment 'inruilen'. Men kan niet beoordelen 

118 T. S. Kuhn: 'The road since "Structure",' in: A. Fine, M. Forbes, L. Wessels (ed.): PSA 1990. Proceedings 
of the 1990 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association vol, 2 East Lansing 1991 [Philosophy of 
Science Association] pl2 
119 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes p331. 
120 Op. cit. p315. 
121 Op. ci/.p319, 337. 
122 R. van Hezewijk: 'Vraaggesprek met een rationalist' Hollands Maandblad3l'1, 1977; geciteerd in: Stephanie 
de Voogd: Een transparante wereld Amsterdam 1979 [Meulenhoff] p61. 
123 SSR pl48. 
1 2 4£Xp332 e.V.. 
125 Larry Laudan omschrijft incommensurabiliteit als volgt: 'two bodies of discourse -whether theories, 
worldviews, paradigms or what have you- are incommensurable if the assertions made in one body of discourse 
are unintelligible to those utilizing the other'. (Larry Laudan: Science and relativism Chicago 1990 [University of 
Chicago Press] pl21). 
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wat men niet begrijpt: doordringen tot de details van het werk van Paracelsus of Giordano 

Bruno is wellicht pas mogelijk als men in staat is hedendaagse kennis 'buiten werking te 

stellen'. Bernstein wijst erop dat dit 'requires the cultivation of hermeneutical sensitivity and 

imagination'.126 

§3.9. Onbeslisbaarheid 

In het eerste opstel waarin hij de term incommensurabiliteit gebruikt (1962) stelt Feyerabend dat 

onderzoekers voor de meest succesvolle theorie kiezen, en dat zij de incommensurabiliteit 

daarvan met een andere theorie vrij eenvoudig kunnen 'oplossen'. 'All that is needed is the 

adoption of the terminology and the 'grammar' of the most detailed and most successful theory 

throughout the domain of its application. This automatically takes care of whatever incommen

surabilities may arise'.127 

Deze visie roept allerlei vragen op. Mensen die reeds een keuze gemaakt hebben, zouden de 

incommensurabiliteit van hun theorie met oudere theorieën dus eenvoudigweg kunnen negeren: 

waarom zouden ze zich nog in een verouderd kader verdiepen? Maar voor mensen die nog geen 

keuze gemaakt hebben, of die op een andere wijze betrokken zijn in 'grensverkeer' tussen twee 

theorieën ligt dit anders. Hoe kan men bijvoorbeeld 'automatically' de meest succesvolle 

benadering volgen, als de norm om zoiets als 'succes' aan af te meten in beide theorieën 

verschilt? Ook het 'gedetailleerd' of 'eenvoudig' zijn van theorieën veronderstelt dat men iets 

heeft om de waarde van die details of eenvoud aan af te meten. 

Zoals we gezien hebben geeft Kuhn in The Structure of Scientific Revolutions een ander beeld 

van de 'keuzen' tussen twee incommensurabele paradigma's. 'Succes' wordt in dit boek niet 

als een extern criterium beschouwd: elk paradigma heeft eigen maatstaven voor succes.128 Kuhn 

schrijft in een veel geciteerde zin dat de keuze tussen twee incommensurabele paradigma's 

'nooit alleen door logica en experimenten ondubbelzinnig kan worden opgelost'.129 'Als 

paradigma's veranderen heeft dat (...) gewoonlijk ten gevolge dat er flinke verschuivingen op

treden in de criteria die de toelaatbaarheid bepalen van zowel de problemen als de voorgestelde 

oplossingen.'130 'Elke groep gebruikt zijn eigen paradigma om dat paradigma te verdedigen'.131 

Wie spreekt over paradigma-wijzigingen heeft het over 'techniques of persuasion', oftewel over 

'argumenten en tegenargumenten in een situatie waarin niets meer bewezen kan worden', omdat 

de criteria voor wat als een 'bewijs' geldt per paradigma verschillen.132 

Kuhn heeft op dergelijke uitspraken veel kritiek gekregen. Zo schrijft Derksen: 'Wanneer 

126 Richard Bernstein: The New Constellation - The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity 
Cambridge 1991 [Polity Press] p65. 
127 pp j p 7 8 . Feye raben(j is i n d e z e tijd nog van mening dat het op deze wijze in de toekomst ook mogelijk zal 
zijn om een bepaalde 'verouderde' (dagelijkse) wijze van spreken over bijv. 'de temperatuur van melk' te 
vervangen door een wetenschappelijke beschrijving (PP 1 p83-84). In later werk heeft Feyerabend niet alleen dit 
'scientific realism' losgelaten, maar is hij juist gaan pleiten voor opzettelijke formuleringen van vragen en 
antwoorden vanuit andere theorieën dan die men zo 'succesvol' acht. 
1 2 8 5 5 R p l 0 9 . 
129 SSR p94. 
130 SSR p l09 . 
131 SSR p94. 
132 SSR p l98 e.v. 
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paradigma's incommensurabel zijn, wanneer ze verschillende wereldbeelden aanbieden en 

verschillende waarden hebben, wat blijft er dan nog over voor een rationele discussie? De 

wetenschappers begrijpen elkaar niet, en indien ze dit al doen, dan kunnen de redenen van de 

ene partij van generlei waarde zijn voor de andere partij'.133 Bekend is Lakatos' klacht dat Kuhn 

van theorie-keuze 'a matter of mob psychology' zou maken.134 Kuhn zag dergelijke radicale 

verwoordingen als een vertekening van zijn ideeën. Er is weliswaar geen sprake van 'eenduidig 

uitvoerbare methodologische aanwijzingen'135, maar dat nog niet zeggen dat logica en experi

menten geen hoofdrol zouden vervullen, of dat argumenten van geen enkel belang zijn.136 

Kuhn stelt dat hij aanvaardt dat een goede theorie kan worden onderscheiden op basis van 

criteria als accuratesse, brede geldigheid, eenvoud, vruchtbaarheid m.b.t. toekomstig onder

zoek, interne consistentie en consistentie met andere aanvaarde theorieën.137 Maar de precieze 

invulling en onderlinge afweging van deze criteria verschillen volgens hem per tijd, per gebied 

van toepassing en per individu.138 Een theorie kan bijvoorbeeld meer accuraat maar minder 

consistent zijn dan een andere. Hieruit volgt volgens Kuhn dat er 'geen neutraal algoritme [is] 

voor theorie-keuze, geen systematische beslissingsprocedure die, wanneer zij maar goed wordt 

toegepast, voor ieder individu in de groep tot dezelfde beslissing moet leiden'.139 De ont

wikkeling van nieuwe theorieën gaat volgens Kuhn altijd gepaard met meningsverschillen, en 

zou 'juist geremd worden door de algemene, bindende algoritmen die filosofen gezocht 

hebben'.140 Ten slotte berust elke keuze tussen theorieën op een mengsel van gedeelde en 

individuele criteria.141 Individuele verschillen kregen tot nu toe geen enkele rol toebedeeld in de 

wetenschapsfilosofie, en daarom meent Kuhn dat zijn nadruk hierop ten onrechte werd 

uitgelegd als een volledig voorbijzien aan de meer objectieve criteria.142 Er zijn dus goede 

redenen om een keuze op te baseren en deze redenen kunnen beslissend zijn voor een groep 

wetenschappers.143 Het belangrijkste wapenfeit dat voorstanders van een nieuw paradigma 

133 A. A. Derksen: 'Thomas S. Kuhn (1922-1996) - Een moderne komedie van vergissingen?' ANTW 89-3 1997, 
212. 
1 3 4 1 . Lakatos: 'Falsification and the methodology of scientific research programmes', in: Imre Lakatos & Alan 
Musgrave: Criticism and the Growth ofKnowledgeCambridge 1970 [Cambridge U.P.] pl78 
135 Hoyningen-Huene: Op. cil. pl51. 
1 3 6 SSR p l51. 
137 ETp320 e.v. 
138 £Tp320 e. v; zie voor een uiteenzetting over het punt dat theorieën nooit tegelijkertijd aan alle op zichzelf 
redelijke criteria kunnen voldoen: W. J. van der Steen: Facts, Values and Methodology - a New Approach to 
Ethics Amsterdam, Atlanta 1995 [Rodolpi] pl5 e.v. 
1 3 9 SSR p200. 
140 £7^332. Dit betekent niet, zoals een lexicon ons meldt, dat volgens Kuhn 'different scientific theories are 
incommensurable in the sense that, on the usual criteria for comparing and ranking theories, neither of the two 
comes out better than the other', het betekent slechts dat mogelijkerwijs verschillende criteria tot verschillende 
'rankings' zouden kunnen leiden. (Thomas Mautner: A Dictionary of Philosophy Oxford 1996 [Blackwell 
Reference] p206). 
141 Het zal duidelijk zijn dat de verschillende waarden voor theorie-keuze die Kuhn aangeeft nog altijd zeer dicht 
bij elkaar staan, en dienstbaar kunnen zijn aan eenzelfde soort kennisideaal (de 'verstehende' wetenschap zal niet 
zonder meer uit de voeten kunnen met de door Kuhn naar voren gebrachte criteria.) 
142 SSR pl98-99. 
143 De formuleringen van Feyerabend zijn wat strekking betreft op dit punt nagenoeg identiek aan die van Kuhn, 
al geeft hij terloops een andere indeling van de criteria die bij dergelijke afwegingen een rol spelen. Feyerabend 
onderscheid formele criteria (die betrekking hebben op de mathematische vorm, de coherentie of de eenvoud van de 
theorie en het aantal voorspelde waarnemingen), en niet-formele criteria Deze laatste betreffen meestal de eis dat 
een nieuwe theorie in een bepaalde reeds aanvaarde basistheorie past of dat zij overeenstemt met bepaalde 
metafysische aannames (voorstellingen betreffende causaliteit en dergelijke). (Paul Feyerabend: Science in a Free 
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kunnen opvoeren is dat 'they can solve the problems that have led the old one to a crisis.'144 

Opvallend is echter dat bij al deze door Kuhn genoemde criteria verder één of andere vorm van 

cognitief contact met ervaarbare werkelijkheid niet genoemd wordt. 

Richard Rorty formuleert in Philosophy and the Mirror of Nature een onderscheid tussen 

'normale' en 'abnormale' vertogen, dat geïnspireerd is door Kuhns onderscheiding tussen 

'normal science' en 'abnormal science'. Het onderscheidende punt tussen 'normal discourse' 

en 'abnormal discourse' is bij hem gelegen in de mogelijkheid om tot een bepaalde soort 

overeenstemming (commensuration) te komen. Rorty: 'By 'commensurable' I mean able to be 

brought under a set of rules which will tell us how rational agreement can be reached on what 

would settle the issue on every point where statements seem to conflict. These rules tell us how 

to construct an ideal situation, in which all residual disagreements will be seen to be 

'noncognitive' or merely verbal, or else merely temporary—capable of being resolved by doing 

something further'.145 

Rorty stelt in een toelichting dat met zijn gebruik van de termen commensurabel en incommen-

surabel andere accenten worden gelegd dan dit in de discussies over het werk van Kuhn vaak 

gebeurt. 'Note that this sense of 'commensurable' is not the same as 'assigning the same 

meaning to terms.' This sense—which is the one often used in discussing Kuhn—does not 

seem to me a useful one, given the fragility of the notion of 'sameness of meaning.' To say that 

parties to a controversy 'use terms in different ways' seems to me an unenlightening way of 

describing the fact that they cannot find a way of agreeing on what would settle the issue'146 

'More generally, normal discourse is that which is conducted within an agreed-upon set of con

ventions about what counts as a relevant contribution, what counts as answering a question, 

what counts as having a good argument for that answer or a good criticism of it. Abnormal dis

course is what happens when someone joins in the discourse who is ignorant of these conven

tions or who sets them aside.'147 'We can get epistemological commensuration only where we 

already have agreed-upon practices of inquiry (or, more generally, of discourse)—as easily in 

'academic' art, 'scholastic' philosophy, or 'parliamentary' politics as in 'normal' science.'148 

Society p68) Feyerabend stelt evenals Kuhn dat 'the criteria often give conflicting results so that a choice 
becomes necessary.' (PP 1 pl6). The interesting thing about these 'other methods' is that most of them, though 
reasonable in the sense that they agree with the wishes of a sizeable number of researchers are arbitrary, or 
'subjective', in the sense that it is very difficult to find wish-independent arguments for their acceptability. Also, 
these 'other methods' most of the time give conflicting results: a theory may be preferable because it makes 
numerous predictions, but the predictions may be based on rather daring approximations. On the other hand a 
theory may seem attractive because of its coherence but this 'inner harmony' may make it impossible to apply it 
to results in widely differing domains. Transition to criteria not involving content thus turns theory choice from a 
'rational' and 'objective' routine into a complex decision involving conflicting preferences and propaganda will 
play a major role in it, as it does in all cases involving arbitrary elements.' (Science in a Free Society p68-69). 
John Preston geeft in zijn recente studie over Feyerabend een overzicht van de wijzen waarop volgens Feyerabend 
incommensurabele theorieën toch zouden kunnen worden 'vergeleken' (Preston: Op. cit. pi 17) 
144 SSR pl52. 
145 Richard Rorty: Philosophy and the Minor ofNature Oxford 1980 [Basil Blackwell] p316 
146 Op. cit. p316. 
147 Op. cit. p320-321 ; Rorty vervolgt: 'Episteme' is the product of normal discourse — the sort of statement 
which can be agreed to be true by all participants whom the other participants count as 'rational.' The product of 
abnormal discourse can be any thing from nonsense to intellectual revolution, and there is no discipline which 
describes it, any more than there is a discipline devoted to the study of the unpredictable, or of 'creativity ' 
(p321). 
148 Op. cit. p321. 
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Mi. heeft Rorty, door afstand te doen van de 'fragiele' notie 'betekenisverschil' en deze te 

vervangen door het 'pragmatische' punt van een te bereiken overeenstemming 'on what would 

settle the issue' een wending aan de oorspronkelijke theorie van Kuhn die nieuwe perspectieven 

opent, maar ook enkele perspectieven afsluit. Van belang is dat gedeelde schoolvoorbeelden, 

regels etc. zoals die een wetenschap samenhouden, ook buiten de wetenschap voorkomen. 

Commensurabiliteit treedt op wanneer twee partijen dezelfde regels erkennen, en daarmee een 

grond hebben om optredende meningsverschillen te elimineren. Incommensurabiliteit treedt op 

wanneer er geen relevante gemeenschappelijke regels worden erkend. De praktische nadruk van 

Rorty op 'what would settle the issue'149 lijkt mij een belangrijke correctie op de steeds 

verdergaande versmalling van het incommensurabiliteitsvraagstuk tot een abstract vraagstuk 

over 'what it is for words to have meanings'.150 Een mogelijk nadeel van Rorty's benadering 

lijkt me dat het reeds bij Kuhn discutabel-scherpe onderscheid tussen 'normal science' en 

'abnormal science'151 een nog groter bereik wordt gegeven door het in allerlei gebieden of 

sferen in de cultuur toe te passen.152 Als we de term incommensurabiliteit zoals Rorty dit doet 

toepassen op elke situatie die niet volledig door gemeenschappelijke regels wordt 

gedetermineerd, dan zou er in bijna alle gevallen waarin een 'echte keuze' wordt gemaakt 

sprake zijn van incommensurabiliteit. Waarbij ik een 'echte keuze' dan zie als een proces waarin 

er dingen worden afgewogen die men van waarde acht, die men nooit allemaal tegelijk kan 

vervullen terwijl het ook niet geheel vanzelfsprekend is 'op wat voor gronden' men zal kiezen 

of wat 'het zwaarst moet wegen'. 

Ondertussen is hier een probleem aangeraakt dat direct verband houdt met het van de term 

incommensurabiliteit, namelijk de vraag of de term een zeldzame situatie aanduidt of dat zij juist 

kan worden toegepast op de meest uiteenlopende situaties waarin meerdere maatstaven in het 

geding zijn. Dit is, anders gesteld, de kwestie van de 'schaal' waarop incommensurabiliteit 

voorkomt. 

Feyerabend is aanvankelijk van mening dat incommensurabiliteit althans in de wetenschap veel 

voorkomt153, maar later ontkent hij dit.154 In de postmoderne filosofie lijkt de incommensu

rabiliteit dikwijls als iets alomtegenwoordigs beschouwd te worden. Wetenschappers uit 

verschillende richtingen lijken in maatschappelijke kwesties (zodra er iets 'op het spel staat') 

149 Op. cü. f316. 
150 Thomas Kuhn: 'Preface', in: Paul Hoyningen-Huene: Op. cit. p2. 
151 Feyerabend liet zien dat 'redelijkheid' in de wetenschap nooit uitsluitend op een van beide attitudes is 
gebaseerd. Tussen de perioden waarin de regels van een praxis geconsolideerd worden en waarin deze (subtiel of 
radicaal) gewijzigd worden ligt volgens hem slechts een gradueel onderscheid. (Zie §1.3.2). 
152 Als we 'normal discourse' omschrijven als een situatie waarin keuzen tussen beoordelingen volgens 
verschillende waarden zich niet meer voordoen, dan zouden we moeten stellen, dat 'normal discourse' een 
zeldzaamheid is, en zouden we misschien ook wel met enige argwaan dienen te kijken naar pogingen om het 
teweeg te brengen. Normal discourse zal alleen voorkomen bij een zeer simpele 'praxis', die letterlijk 
ééndimensionaal (naar één maat gemeten) beoordeeld kan worden. Ook 'academie' art, 'scholastic' philosophy, 
'parliamentary' politics en 'normal' science vertonen mi. dat kenmerk vaak niet. 
1 5 3 PP7p77;z ie§1 .4 . 
154 'Incommensurability as understood by me is a rare event. It occurs only when the conditions of 
meaningfulness for the descriptive terms of one language (theory, point of view) do not permit the use of the 
descriptive terms of another language (theory, point of view); mere difference of meanings does not yet lead to 
incommensurability in my sense.' (Farewell to Reason p272). Zie ook: PP 1&2 pXI. 
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niet meer terug kunnen vallen op 'spelregels' waarover nog overeenstemming bestaat.155 

Het is mij er niet om te doen de term incommensurabiliteit naar voren te schuiven als een 

aanduiding van elke situatie waarin zaken naar uiteenlopende maatstaven beoordeeld worden. 

Laat het een voordeel zijn dat 'incommensurabiliteit' een hele mond vol is, want een term die 

'overal' op toegepast kan worden, verhelderd meestal niets meer. Zowel bij Rorty, Kuhn als 

Feyerabend vindt men de suggestie dat het bij incommensurabiliteit om 'ernstige' gevallen gaat. 

Zou er met enige demarcatiecriteria aangegeven kunnen worden wanneer er sprake is van die 

'ernst' en wanneer niet? Het lijkt me dat het begrip met name zinnig gebruikt kan worden in 

probleemsituaties, maar dat men niet vanaf de zijlijn kan aangeven wanneer die situaties 

optreden. Het hangt niet alleen af van de waarde van de betreffende maatstaven voor de 

verschillende partijen; de (gelijkblijvende) context speelt een grote rol. Wie zijn wij om zonder 

de betreffende situatie te kennen voor te schrijven wanneer iemand voor een probleem staat als 

er twee zaken niet meetbaar zijn met een bepaalde gemeenschappelijke maatstaf? 

Als we de oorspronkelijke theorie van Kuhn, waarin incommensurabiliteit in verband staat met 

'revoluties' doortrekken naar de maatschappij, zien we dat incommensurabiliteit ook 

maatschappelijk in samenhang met revoluties kan optreden. Daarbij denk ik niet aan het type 

revolutie waarbij generaal Alcazar generaal Tapioca156 verdrijft, maar aan omwentelingen als de 

industriële revolutie (waarin productie andere maatstaven met zich meebrengt dan die van de 

agrarische samenleving), de opkomst van de massaconsumptie en de veranderingen in 

maatstaven in- en na de jaren zestig.157 Mensen die opgroeien in het tijdperk van indivi

dualisering en ontkerstening, kunnen de daarin opkomende waarden en maatstaven dikwijls niet 

ijken aan de maatstaven van hun (groot)ouders.158 Men wint (bijv. economische zelfstandig

heid) en men verliest (bijv. vereenzaming), en winst en verlies worden niet op dezelfde 

rekening verrekend. Dat sommige wijzigingen van levensvorm zo ingrijpend kunnen zijn dat de 

mensen die er in of mee werken daarna 'niet meer dezelfde zijn' is door Kuhn op zijn wijze 

aangegeven door te wijzen op het 'bekering'-achtige karakter van paradigmawisselingen. 

155 In een oude versie van zijn boek De ontwikkeling van de wetenschap brengt Gerard de Vries dergelijke 
communicatieproblemen in verband met incommensurabiliteit: ' In de debatten over kernenergie en recombinant-
DNA-onderzoek, zou dan, uitvergroot, de kern van de wetenschap naar voren komen. De rationele, 
wetenschappelijke methode die filosofen eeuwenlang gekoesterd hebben, blijkt dan in situaties waar het erop 
aankomt, een soort vijfde rad aan de wagen te zijn. In controverses wordt, met andere woorden, voor iedereen 
zichtbaar, wat op basis van andersoortige argumenten eerder door Kuhn en Feyerabend was betoogd: er bestaat 
geen ' wetenschappelijke methode' die de consensusvorming binnen de wetenschap in rationele banen kan leiden. 
De belangrijkste keuzen in de wetenschap komen niet tot stand op basis van rationele argumenten. Tussen 
beoefenaren van wetenschap die niet hetzelfde gezichtspunt delen, heersen fundamentele communicatieproblemen. 
De wetenschappelijke stellingen die men betrekt, zijn incommensurabel.' (G. de Vries: De ontwikkeling van 
wetenschap Groningen 1985 [Wolters-Noordhoff] pl36-137); deze passage is niet meer opgenomen in de nieuwe 
editie van dit boek.) 
156 Hergé: Kuifje en het gebroken oor. 
157 Mi . zijn deze drie trends nu samengeklonterd tot de wat we 'bevrijding tot consumenten' zouden kunnen 
noemen. 
158 Zie over de incommensurabiliteit van 'geluk' en de economische 'kosten-baten-analyse' : Cass Sunstein: 
'Incommensurability and kinds of valuation - some applications in law', in: Ruth Chang (ed.) 
Incommensurability, Incomparability and Practical Reason p234 e.v. 




