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I l l 

Hoofdstuk 4 

ONHERLEIDBAARHEID EN COMPLEMENTARITEIT 

§ 4.1 Onherleidbaarheid 

In deze § onderzoek ik de relatie tussen 'reduceren' (Lat. 'herleiden', 'afleiden', 'terugvoeren') 

en incommensurabiliteit. Verschillende auteurs noemen incommensurabele vertogen 'onherleid

baar' of 'niet tot elkaar te reduceren'.1 In dit boek heb ik tot nu toe een wijze van aanduiden 

gevolgd waarbij de term incommensurabel wordt gebruikt voor de relatie tussen te beoordelen 

of te meten zaken, en de term onherleidbaar voor de relatie tussen de betreffende maatstaven. 

Als het om kwantitatieve metingen gaat kan men twee zaken die met verschillende maatstaven 

gemeten worden incommensurabel noemen als die maatstaven niet tot elkaar kunnen worden 

omgerekend. De filosofische debatten over incommensurabiliteit betreffen echter problemen 

rond 'reductie' in andere situaties. 

In de filosofische discussies omtrent incommensurabiliteit komt 'reductie' in twee contexten 

voor. Feyerabend schrijft met name over de relatie tussen een theorie en zijn historische 

voorganger (bijv. tussen de fysica van Newton en de relativiteitstheorie). Hij bestrijdt evenals 

Kuhn de opvatting dat wetenschap een proces is van kennisvermeerdering, waarbij theorieën na 

verloop van tijd vervangen worden door betere theorieën, die hetzelfde verklaren als de oudere, 

maar die bovendien een nieuw domein ontsluiten. Als dit wel het geval was, zou de oudere 

theorie gereduceerd kunnen worden tot de nieuwere, en kunnen worden geïnterpreteerd als een 

grensgeval daarvan. Indien beide theorieën echter incommensurabel zijn gaat dit niet meer op en 

ontsluit de nieuwe theorie niet zozeer een ruimer, maar een ander gebied dan zijn voorganger.2 

In deze context wordt de term 'reductie' dus gebruikt voor iets dat wellicht beter kan worden 

aangeduid als: integreren in, opnemen in, inbedden in. Incommensurabiliteit betekent dat zo'n 

inbedding niet mogelijk is. 

De term 'reductie' wordt in de wetenschapsfilosofische literatuur vrijwel altijd op een andere 

wijze gebruikt. Het betreft dan niet een relatie tussen hedendaagse en oudere theorieën, maar de 

relatie tussen coëxisterende theorieën die te maken hebben met verschillende niveaus van 

organisatie. Paul Oppenheim en Hilary Putnam onderscheiden in een artikel uit 1958 verschil

lende niveaus van te bestuderen verschijnselen: elementaire deeltjes, atomen, moleculen, leven

de cellen, meercellige wezens en sociale groepen. Zij schrijven dat elk niveau door een deel der 

wetenschap wordt bestudeerd met de bedoeling wetten op te stellen voor het gedrag van de 

objecten op dat niveau. Reductie bestaat nu uit het afleiden van de wetten van het hogere (com

plexere) niveau uit de wetten van het gedrag het niveau daaronder. Deze reductie vereist 'bridge 

principles' die de objecten op het meer complexe niveau gelijkschakelen aan objecten op het 

minder complexe niveau.3 Ook in de discussie hieromtrent is incommensurabiliteit een 

1 Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature Oxford 1980 [Basil Blackwell] p388; PP lp90. 
2 AM / p l 7 7 e.v. 
3 P. Oppenheim & H. Putnam: The unity of science as a working hypothesis' Minnesota Studies in the 
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argument tegen de mogelijkheid van reducties. 

In het artikel van Oppenheim en Putnam (en in vele andere publicaties) wordt 'reductie' niet 

gezien als een onderzoeksstrategie die zo nu en dan benut wordt, maar als een algemene 

houding in de wetenschap. Dit noemt men vaak 'reductionisme'. Als het inderdaad mogelijk is 

de eigenschappen van complexe verschijnselen af te leiden uit de eenvoudige, zoals door 

Oppenheim en Putnam wordt geschetst, zou dit kunnen impliceren dat er uiteindelijk slechts één 

wetenschap zou komen, die door 'bridge-principles' alles kan beschrijven en verklaren wat zich 

op complexere niveaus afspeelt en die daarmee tot 'maat van alle dingen' zou worden. De te 

beschrijven en te verklaren gebieden hebben dan verder niets eigens: de psyche is niets anders 

dan wat aan de orde komt in de hersenfysiologie, het leven (de biologie) is niets anders dan een 

chemisch vraagstuk etc. Tot de bekendste gebieden waarin aanhangers van dit 'nothing but-

ism' van zich doen spreken behoren het lichaam-geestprobleem (materialisme, bewustzijn als 

'niets anders dan' hersenactiviteit)4 en het mechanisme-vitalisme debat in de biologie (leven als 

'niets anders dan' chemie).5 

Met de 'reducerende' strategie manifesteert de wetenschap zich ook naar buiten toe. Sinds de 

negentiende eeuw hield deze benadering een belofte in dat de mens eindelijk een gebied kon 

gaan ontsluiten dat macht zou geven over factoren die zijn lot bepaalden. In het werk van 

Haeckel en anderen hoort hier zelfs een soort 'heilsleer' bij met een nieuwe visie op de afkomst 

en de toekomst van de mens: resp. de natuurlijke evolutie en de bevrijding der materiële noden. 

Ook al heeft de 'vooruitgangsidee' het in de twintigste eeuw bij tijd en wijle moeilijk gehad, 

populair-wetenschappelijke boeken en tijdschriften zijn nog overal doorspekt van 

reductionistische taal. Men leest over de 'mechanismen' die aan de verschijnselen 'ten 

grondslag liggen' of er de 'basis' van vormen. Zo worden bijvoorbeeld de karakteristieken van 

levende personen 'herleid' tot 'zelfzuchtige genen', sociale 'structuren', 'hersenchemie' of 'his

torische wetmatigheden'. (Dat er een veelheid aan dergelijke benaderingen bestaat, en dat er dus 

vele verschillende 'grondslagen' tegelijkertijd zouden moeten zijn, zou al te denken moeten 

geven.) 

Reductionisme is een 'kennisideaal': een beeld van hoe de wetenschap er uit zou kunnen zien en 

een richtinggevende voorstelling van hoe zij eruit zou moeten zien. In concreto is het ideaal 

allerminst gerealiseerd. Met name veel theorieën over het mentale zijn 'a speculation about the 

future of knowledge and not a report of the current state of things'.6 

Het gebrek aan feitelijke ondersteuning wordt dikwijls als kritiekpunt naar voren gebracht.7 Om 

Philosophy of Science vol. 2 Minneapolis 1958 [University of Minnesota Press]. 
4 Zie §4.3. 
5 Feyerabend verklaart het reduceren van psychische activiteit tot hersenprocessen in principe voor onmogelijk 
vanwege de incommensurabiliteit van beide typen verschijnselen, maar hij beschouwt dit (althans in zijn meest 
bekende opstellen over dit probleem) niet als een argument tegen, maar juist vóór het materialisme. Feyerabends 
opvattingen over dit alles zijn invloedrijk, omdat ze zijn overgenomen door de bekende hersenonderzoeker Paul 
Churchland. In latere publicaties wijst Feyerabend op ongewenste aspecten van het materialisme. Zie § 4.3. 
5 John Dupré: The Disorder of Things - Metaphysical Foundations of the Disunity of Science Cambridge 1993 
[HarvardUP.jp 149. 
7 Tot de betreffende 'feiten' waarmee rekening gehouden zou moeten worden behoren niet alleen resultaten van 
empirisch onderzoek, maar ook resultaten van wetenschapssociologisch en vergelijkend onderzoek naar diverse 
disciplines. In zijn recente werk besteedt F. hieraan veel aandacht. Hij stelt dat wetenschap niet gezien moet 

http://HarvardUP.jp
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deze kritiek te pareren is een afgezwakte formulering van het reductionisme populair, de 

zogenaamde 'superveniëntie-these'. Als we bijvoorbeeld denken aan de reductie van mentale 

activiteit tot hersenprocessen, dan wordt met de uitdrukking 'mental activities supervene on the 

properties of the organisms that have them' bedoeld dat situaties waarin precies dezelfde 

hersenprocessen optreden, dezelfde mentale processen opleveren.8 Donald Davidson, die het 

begrip aan G.E. Moore ontleende, omschrijft de 'superveniëntie-these' aldus: 'it is impossible 

for two events (objects, states) to agree in all their physical characteristics (or in Moore's case, 

their descriptive characteristics) and to differ in their psychological characteristics.'9 Volgens de 

superveniëntie-these is dus, gegeven de staat van de hersenprocessen, ook de staat van de 

mentale processen gegeven, maar niet andersom. Het is niet gezegd dat bij een bepaalde 

gedachte noodzakelijkerwijs ook een bepaald hersenproces optreedt: uiteenlopende processen in 

de hersenen kunnen tot dezelfde gedachte leiden. De superveniëntie-these pretendeert dus niet 

dat het in elk afzonderlijk geval mogelijk moet zijn om te beschrijven hoe het eenvoudige het 

complexe bepaalt. Dit ontslaat voorstanders van reductionisme van de verplichting om het 

bestaan van 'systematic links' tussen beide domeinen aan te tonen.10 Weerlegging van de 

superveniëntie-these is door de afzwakking minder eenvoudig, toetsing echter ook.11 

Het reductionisme is bekritiseerd door filosofen van uiteenlopende achtergrond, van fenomeno-

logen tot analytische filosofen (Wittgenstein, Ryle, Winch). Er zijn in de kritiek op het reduc

tionisme in het algemeen twee wegen bewandeld: een meer principiële en een meer empirische. 

worden als 'a single thing that speaks with a single voice.' (.. .) There are a great number of different approaches 
with conflicting results scattered all over the place' {Bey. R. p514). 'Science as a whole (. . .) is a patchwork of 
partly incompatible, partly incomplete laws, models, theories, heuristic guesses and experiments' (AM IIp266). 
'Science has large lacunae, its alleged unity and comprehensiveness is not a fact but a (metaphysical) assump
tion.' ('Realism and the historicity of knowledge' Journal of Philosophy 1989 p402). 'Science does not contain 
one epistemology, it contains many'. ('Art as a product of nature as a work of art', in: Kostas Gavroglu, John 
Stachel & Marx Wartofsky (eds): Science, Mind and Art Dordrecht 1995 [Kluwer Academic Publishers] p8). 
Laten we deze opmerkingen van F. samenvatten door te stellen dat verschillende disciplines ieder voor zich de 
werkelijkheid anders conceptualiseren. Het is niet duidelijk waarom we zouden moeten geloven dat voortschrijdend 
onderzoek deze diversiteit zou kunnen elimineren; de ontwikkeling van de wetenschap laat juist een steeds verder 
gaande specialisatie zien. In het boek The Disorder of Things van John Dupré wordt deze these nader uitgewerkt: 
het ideaal van een eenheid van wetenschap is onverenigbaar met de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek 
zelf. Dupré ontkent dat de wetenschap ooit een "unified project' zou kunnen zijn, niet alleen vanwege praktische 
beperkingen, maar ook vanwege de aard van hetgeen men onderzoekt en de wijze waarop men dit onderzoekt. 
8 Robert Audi (ed.): The Cambridge Dictionary of Philosophy Cambridge 1995 [Cambridge U.P.] p680. 
9 Donald Davidson: Essays on Events and Actions Oxford 1980 [Clarendon] p253. Davidson beschouwt de 
superveniëntiethese als een mogelijke formulering van een 'nonreductive physicalism' (1980 p214). Rorty noemt 
Davidson zelfs een 'antireductionist physicalist', omdat Davidson stelt dat men op geen enkele wijze kan aantonen 
dat 'X's are nothing but Y's. ' (. . .) An X is what it is and no other thing. For to be an X is roughly, to be 
signified by the set of true sentences which contain the term 'X' essentially. For most interesting examples of X 
and Y (e. g. , minds and bodies, tables and particles) there are lots of true sentences about X's in which "Y" 
cannot be substituted for "X" while preserving truth' (Richard Rorty: Objectivism, Relativism and Truth -
Philosophical Papers volume 1 Cambridge 1991 [Cambridge U.P.] pi 14-115). John Dupré beargumenteert in 
The Disorder of Things dat Davidson zich echter geheel op een reductionistische metafysica baseert (Op. cit. pl60 
e.V.). 
10 Dupré: Op. cit. p96. 
1 ' W. J. van der Steen: 'Ruimte voor religie?', in: Willem B. Drees: De mens: meer dan materie? Religie en 
reductionisme Kampen 1997 plO-11 ; Gerald Edelman, Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group 
Selection (New York 1987 [Basic Books]) geeft empirische argumenten tegen de superveniëntie-these. Hij stelt 
dat neurofysiologische processen de interventie van een 'cortical mapping function' vereisen, 'that is itself effected 
and subject to alteration in accord with the higher molar interests of human selves.' Kuhn stelt met zoveel 
woorden dat dezelfde stimuli tot verschillende mentale gebeurtenissen kunnen leiden vanwege de invloed van de 
cultuur en de opvoeding (SSR pl92-93). 
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Hieronder beperk ik me tot een korte aanduiding van de relevantie van incommensurabiliteit 

voor beide vormen van kritiek. 

De 'niets anders dan' claim betekent dat men de specifieke concepten, die verbonden zijn met 

een bepaald gebied van onderzoek toepast op een ander gebied. Op dat andere gebied worden 

andere mensurae gebruikt. De bewering 'is niets anders dan' is daarmee een claim van 

commensurabiliteit: de concepten van het tweede gebied dienen geheel en restloos te kunnen 

worden overgezet in het eerste. Als dat niet mogelijk zou zijn, zijn de concepten uit het tweede 

gebied simpelgezegd juist wel 'iets anders dan' die uit het eerste. Aangetoonde incommen

surabiliteit weerlegt per definitie de mogelijkheden van een reductie. 

Nu kan het m.i. moeilijk ontkend worden dat fysica verschijnselen met andere mensurae 

tegemoet treedt dan bijv. psychologie of godsdienstwetenschap, en dat er op al die van buiten af 

wellicht als samenhangend geziene deelgebieden van 'de' wetenschap bij nader inzien nog meer 

verschillen in mensurae blijken te bestaan. Maar voor- en tegenstanders van reductionisme 

verschillen van mening over de vraag of de verschillende concepten die bij het beschrijven van 

verschijnselen op verschillende niveaus van organisatie worden gebruikt, tot elkaar herleid 

kunnen worden of niet. 

'Herleiden' bestaat er in dat verschijnselen die zich op een bepaald niveau voordoen onder de 

mensura van een ander ('lager') niveau worden geplaatst. De eigen criteria en concepten van dat 

andere gebied (bijvoorbeeld de biologie) komen op het lagere niveau niet meer terug (we 

spreken bij atomen bijvoorbeeld niet van functionele processen). Vanuit het 'hogere' niveau 

gezien is er dus in ieder geval geen 'commensurabiliteit': de verschijnselen krijgen niet de kans 

zich in hun eigenheid te tonen omdat er een mensura van een ander niveau opgelegd wordt, 

waarbij er van alles weggelaten12 of geherdefinieerd13 wordt. 

Hiertegen zal een voorstander van reductionisme kunnen inbrengen dat relevante onder

scheidingen op het lagere niveau wél consequenties hebben op het hogere niveau. 

Psychologische verklaringen zijn dus weliswaar (volgens de tegenstanders van reductie) niet 

bruikbaar op een fysisch niveau, maar fysische verklaringen zijn (volgens de voorstanders) wel 

bruikbaar op het psychologische niveau. Omdat incommensurabiliteit van twee benaderingen 

moet inhouden dat er wederzijds geen gemeenschappelijke concepten kunnen worden voor

gesteld14, houdt de claim dat fysische verschijnselen ook een 'maat voor het mentale' zouden 

zijn, dus in dat er wel commensurabiliteit zou bestaan. Ook de superveniéntie-these impliceert, 

als zij juist is, dat er geen 'tweede maatstaf' nodig is voor de beschrijving van de psychische 

12 Als voorbeeld geeft Feyerabend de zogenaamde 'theory of everything' : 'Alles' betekent hier 'speciale 
relativiteit, algemene relativiteit, classificatie van subatomaire deeltjes, elektrozwakke en sterke interactiekracht, 
supersymmetrie en superzwaartekracht.' (...) In de eerste plaats beschrijven deze theorieën niet onze huidige 
situatie maar, misschien, een situatie die bestond tijdens de eerste momenten na de Big Bang. Zij voorspellen 
niets over de deeltjesmassa's zoals wij ze kennen, in feite doen zij heel weinig als het op concrete voorspellingen 
aankomt. In de tweede plaats brengt zelfs een complete beschrijving van elementaire deeltjes ons nog niet bij 
kleine moleculen, of grote moleculen, of vaste lichamen, of levende dingen.' (TDK pl47). 
13 '[The unity of science] can be and frequently was saved by redefining subjects until they fit the reductionist 
ideology: biology is molecular biology. One admits the limitations of scientific knowledge (botany, for example, 
does not belong to a biology defined in this way) but defuses the lacunae by calling them 'backward' or 'unscien
tific' (AM 11 p266-267). 
14 Zie §0.1. 
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werkelijkheid, omdat overeenkomst op het fysische vlak nooit met een verschil in psycho

logische eigenschappen gepaard kan gaan.15 

Als aanhangers van reductionisme beweren dat fysische en bijvoorbeeld mentale processen 

commensurabel zijn, kan dit aannemelijk gemaakt of weersproken worden door na te gaan of 

het mogelijk is de concepten zoals die in de ene theorie gebruikt worden, daadwerkelijk in te 

passen in de andere theorie. Voor zover zulk onderzoek is uitgevoerd, wijst het naar mijn 

voorlopige indruk op drie dingen: 

1) Als er sprake zou zijn van incommensurabiliteit dan zouden termen die fysische processen 

beschrijven een andere betekenis moeten krijgen zodra zij op een ander 'gebied' worden 

toegepast. Nu wijst Feyerabend erop dat dit inderdaad het geval is. Het concept 'molecuul' is in 

de moleculaire biologie iets anders dan bezien vanuit de quantumfysica en het is niet mogelijk 

de concepten uit beide theorieën uit te wisselen. Moleculen worden door biologen als 'objecten' 

opgevat, terwijl de golfmechanica het bestaan van zelfstandige objecten nu juist 'verbiedt'16 en 

zij de wetenschappelijke toegankelijkheid ontkent van een wereld los van het menselijk 

waarnemen en handelen. Er is daarom in het kader van de quantummechanica volgens 

Feyerabend geen ruimte om 'atomistisch' opgevatte eigenschappen van moleculen te 

beschrijven of hun eigenschappen te onderbouwen:17 een beroep op een 'basis' in de 

quantumfysica is voor de biologie dan niet mogelijk.18 Rorty omschrijft een fysicalist als 

'someone who is prepared to say that every event can be described in micro-structural terms, a 

description which mentions only elementary particles, and can be explained by reference to 

other events so described.'19 Quantumfysische processen krijgen dus een sleutelrol toebedeeld 

in het 'fysicalisme', terwijl de quantumfysica paradoxaal genoeg veel meer aanrakingspunten 

lijkt te hebben met bewustzijnsonderzoek dan de klassieke fysica.20 

2) In het spreken over een 'fysische basis' van dit of dat verschijnsel gaat men er vaak van uit 

dat er van fysische verschijnselen een neutrale beschrijving mogelijk is. Omdat fysische 

gegevens reeds op een bepaalde wijze geconceptualiseerd zijn, kan het spreken over zo'n 

'basis' vragen oproepen als: welke fysica men dan wel op het oog heeft, welke concepten en 

standaarden men wel en niet in acht neemt etc.21 Wanneer we aanvaarden dat er in de fysica 

15 Empirische fysische beschrijvingen van psychologische processen die volgens reductionisten 'in principe' 
mogelijk zijn, zijn in de meeste gevallen (nog) niet voorhanden. Veel voorstanders van reductionisme zijn van 
mening dat het als kennisideaal niet weersproken kan worden op grond van het nu nog voorkomende gebrek aan 
feitelijke ondersteuning. Ondertussen wordt er vaak gesproken met een quasi-wetenschappelijk gezag, vanuit het 
blinde geloof dat empirisch onderzoek, als dat wel gedaan is, de eigen stelling zal bevestigen. In vele gevallen 
wijzen empirische data echter in een andere richting. Zo blijkt bijv. uit onderzoek dat 'complexere' niveaus (als 
perceptie van symbolische situaties) causale invloed heeft op 'eenvoudige' processen als bloeddruk. (Dupré: Op. 
cit. pl02). Als het debat echter noodgedwongen in de (vaak vage) sfeer van het 'in principe' moet worden gevoerd, 
is de vraag hoe hetgeen men beweert nader zou kunnen worden onderzocht, aangetoond of weerlegd. 
16 'Niels Bohr's world view', in: PP 1 p252 e.v. 
17'Bey. R. p514; TDK pl47-148). 
18 The idea that some disciplines can be 'reduced' to others and that all major scientific results can 'in principle' 
be obtained from elementary particle physics is part of (an) ideology, not independent support for it.' (AMU 
p266; Bey. R. p514); 'Realism and the historicity of knowledge' Journal of Philosophy 1989 p401.) Feyerabend 
verwijst naar: Hans Primas: Chemistry, Quantum Mechanics and Reductionism New York 1984 [Springer]). 

Richard Rorty: Objectivism, relativism and truth - Philosophical papers volume 1 Cambridge 1991 
[Cambridge U.P.] pi 14. 
20 R. G. Jahn & B. J. Dunne: 'On the quantum mechanics of consciousness' Foundations of Physics 16 721-72. 
21 'Let us not forget that even basic physics, the alleged root of all reductions, is still divided into three principal 
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sowieso incommensurabele theorieën voorkomen (zie de voorbeelden uit hoofdstuk twee) dan 

wordt het leggen van verbindingen tussen allerlei 'complexe' verschijnselen en hun veron

derstelde fysische 'basis' een uiterst ingewikkelde zaak, omdat de incommensurabiliteit 

daarmee niet langer 'locaal' fysisch is, maar ook andere disciplines er mee te maken krijgen.22 

Idealiter zouden de 'bridge principles' die de verbinding tussen verschillende niveaus van 

organisatie vormen een stabiele verbinding zijn tussen vaste punten op twee oevers: onbetwist

bare 'natural kinds' aan beide zijden.23 Maar gezien de grote complexiteit van fysica en biologie 

zouden deze vaste punten geen 'stabiele' positie hebben. Het zou, zoals W. J.. van der Steen 

schrijft, wel heel toevallig zijn als 'de begripsmatige ordeningen die we voor de afzonderlijke 

organisatieniveaus gebruiken, zo goed met elkaar sporen dat reducties van hoge tot lage niveaus 

altijd mogelijk zijn.' 24 

3) Er zijn dus aanwijzingen dat concepten uit de 'hogere' en de 'lagere' niveaus wederzijds niet 

uitwisselbaar zijn en dat er een diversiteit aan mogelijke gezichtspunten blijft bestaan. Deze 

incommensurabiliteit treedt niet alleen op wanneer men 'hogere' en 'lagere' niveaus vergelijkt, 

maar ook tussen verschillende theorieën op 'hetzelfde domein'. Uit de voorgaande punten volgt 

niet dat het a priori onmogelijk is af en toe een concept uit de ene theorie in te passen in een 

andere. In geval van incommensurabiliteit verkrijgen concepten echter een andere betekenis in 

een andere context. Soms krijgt een 'geleend' concept het karakter van een metafoor: een 

manier van praten over het ene niveau in termen van het andere. De waarde van zulke metaforen 

als bruikbaar 'denkgereedschap' voor de benadering van concrete verschijnselen moet per geval 

onderzocht worden: het lijkt me dat ze soms bijzonder nuttig zijn ('zinvolle dwarsverbin

dingen') en soms meer begrip suggereren dan men in feite heeft. De claim dat het één letterlijk 

'niets anders' is dan het ander is bij metaforen echter onhoudbaar. 

Hoewel incommensurabiliteit in eerste instantie als een principieel bezwaar tegen reductionisme 

naar voren kan worden gebracht, heeft zij ook te maken met de rol van feiten. Men doet het 

vaak voorkomen alsof de feitelijke ondersteuning voor reductionisme hooguit 'tijdelijk nog niet 

leverbaar' is. Voor het blinde geloof bij fysicalisten dat deze ondersteuning ooit geleverd zal 

worden door 'the ability of hypothetical scientists to provide complete physical explanations for 

any imaginable occurence' (J.Dupré)25 is geen enkel argument naar voren gebracht. In 

tegendeel: als we incommensurabiliteit als een principieel bezwaar tegen de claims van het 

reductionisme opvoeren, dan zal feitelijke ondersteuning niet alleen nu 'nog niet beschikbaar' 

zijn, maar zal zij er ook nooit komen. 

'De incommensurabiliteitsthese' wordt paradoxaal genoeg ook bevestigd wanneer dezelfde 

domains: the world of the very large, tamed by Einstein's general relativity; the world of the very small where 
fragments of theories come and go; and a middle domain where quantum theory reigns supreme, with only formal 
tricks available for unifying the domains.' (AMII p266-267). 
22 Incommensurabiliteit in de fysica zou het in bepaalde gevallen onmogelijk kunnen maken om te stellen dat 
'two events (objects, states) agree in all their physical characteristics'. De superveniëntie-these gaat er van uit dat 
er van die 'physical characteristics' een neutrale beschrijving mogelijk is. Dit blijkt op basis van de 
incommensurabiliteit onmogelijk te zijn. 
2 3 Zie §3.6. 
2 4 W. J. van der Steen: 'Ruimte voor religie?', in: Willem B. Drees (red.) De mens: meer dan materie? - religie en 
reductionisme Kampen 1997 [Kok] p 12. 
2 5 Dupré: Op. cit. pl66 



117 

denkers die doorgaans 'metafysica' trachten te vermijden plotseling met een theorie komen die 

zich van de feiten niets aantrekt. Kennelijk mag het reductionisme met andere maten gemeten 

worden dan andere theorieën en speelt de 'algemeen aanvaarde' eis dat theorieën op feiten 

dienen te steunen en niet op blind geloof of science-fiction ineens geen rol meer. 26 

Als algemene theorie is het reductionisme naar mijn voorlopige mening dus ondermijnd door de 

hierboven beschreven incommensurabiliteit. Het is misleidend om te claimen dat het door 

neutrale gegevens kan worden gesteund. De praktische houding om een verschijnsel af en toe te 

beschouwen als-ware-het iets anders wordt door deze kritiek niet getroffen. Biologische, 

psychologische of fysische verschijnselen kunnen op talloze manieren worden benaderd. Die 

pluraliteit is niet noodzakelijkerwijs een hindernis voor de wetenschapspraktijk, maar het wel 

voor een speculatieve reductionistische theorie. 

§ 4.2. Complementariteit 

De lexicale omschrijving van complementair is 'aanvullend' en 'aanvullend tot een geheel'. 

Begrippen als hemel en aarde, mannelijk en vrouwelijk, Yin en Yang worden complementair 

genoemd.27 Men ziet complementariteit bijvoorbeeld als een eigenschap van vriendschap of een 

relatie: men vult elkaar aan, men heeft respect voor eikaars eigenheid zonder de ander te willen 

wijzigen. 

De term complementariteit is op een specifieke wijze gebruikt door Niels Bohr in de 

baanbrekende quantumfysische theorie volgens welke men licht hetzij als deeltjes, hetzij als 

golven kan beschouwen, maar niet als beide tegelijk. Feyerabend legt het beginsel als volgt uit: 

'According to this interpretation, when investigating nature what we find, in a nutshell, is not 

what is there independently of our procedures but things which very much depend on them. 

For example, if through an experiment we localize a particle, we know that it is here, and then 

we go over and try to measure its speed. We cannot say: 'the particle whose location is.... has 

this speed so and so', because by measuring its speed we have created an entirely new situation 

in which the idea that it has a location does not make sense anymore.'28 Op deze 

complementariteit richt ik mij nu, om na te gaan in hoeverre deze notie verwant is aan 

incommensurabiliteit of daarvan verschilt.29 Aan de orde zijn dus niet de kwaliteiten van de 

26 Als voorstanders van reductionisme op dit punt de feiten ineens onbelangrijk vinden, erkennen zij dat 'feiten' 
geen vanzelfsprekende maatstaf zijn om theorieën te beoordelen. Daarmee beamen zij juist 'de 
incommensurabiliteitsthese' in de zin dat het van de intrinsiek met de theorie verbonden mensura afhangt wat als 
waardevol 'feit' telt. Hoyningen-Huene duidt dergelijke incommensurabiliteit op het gebied van 'standaarden' (die 
optreedt in het debat over incommensurabiliteit zelf) aan als 'meta-incommensurabiliteit' (Paul Hoyningen-
Huene, Eric Oberheim & Hanne Andersen: On incommensurability Studies in the History and Philosophy of 
Science vol. 27, 1, pl40). 
27 Men spreekt ook wel van 'tegendelen', zulks in onderscheid van 'tegenstellingen'. 'Het karakteristiek van 
tegendelen is dat ze elkaar aanvullen, terwijl tegenstellingen elkaar uitsluiten.' (H. van Praag: Sleutel tot de I-
Tjing Deventer 1974 [Ankh-Hermes] p36). Overigens worden deze termen in het dagelijks spraakgebruik vaak niet 
zo duidelijk onderscheiden, getuige de uitdrukking 'in tegendeel', die meestal betrekking heeft op een 
tegenstelling. 
2 8 Renato Parascandalo & Vittorio Hoste: Three interviews with Paul K. Feyerabend' Telos 102, 1995 pl36. 

In de geometrische betekenis zijn een hoek en het complement van die hoek (de aanvulling van die hoek tot 90 
graden) altijdcommensurabel: zij worden met een maat gemeten. De Chinese begrippen yin en yang zijn eveneens 
commensurabel. Het systeem van maatstaven om te bepalen of iets yin is, wordt immers ook gebruikt om te 
bepalen of iets yang is. Dit yin-yang systeem is echter weer wel incommensurabel met een ons vertrouwde 
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complementariteitsthese als fysische theorie. 

Diverse commentatoren van de fysica (Holton, Folse e.a.). hebben gemeend dat de twee zaken 

die door complementariteit verzoend worden elkaar op zich uitsluiten.30 In dat geval zou 

complementariteit op gespannen voet staan met de logica. Als Bohrs these zou luiden dat licht 

zowel een deeltje als een niet-deeltje (golf) is zouden zij gelijk hebben. Maar de complemen

tariteitsthese vermijdt zo'n algemene uitspraak. Zij gaat niet verder dan het strikt observeerbare: 

in de observatie van de onderzoekers hangt het van de proefopstelling af welke van beide 

theorieën van toepassing is: licht als deeltjes, hetzij licht als golven.31 Bij contradictie gaat het 

om gevallen waarbij iets in het zelfde opzicht zowel a als niet-a zou zijn. Dit is bij het licht niet 

het geval: daarom is de stelling dat complementariteit in de fysica van Bohr betrekking heeft op 

contradictoire zaken niet juist.32 Deze complementariteit vraagt om een genuanceerde 

samenvatting, want een eenvoudige weergave als 'licht is zowel een deeltje als een golf' 

(waarin licht1 en licht2 als identiek worden beschouwd) is weer wel een contradictie. 

De overeenkomst tussen het quantumfysische concept complementariteit enerzijds en incom-

mensurabiliteit anderzijds is dat beide begrippen twee mensurae veronderstellen die niet 

gecombineerd kunnen worden. Licht, geconceptualiseerd en onderzoekstechnisch benaderd als 

deeltje, wordt 'niet met dezelfde maat gemeten' indien het als golf wordt geconceptualiseerd. 

Lexicaal gezien lijkt hier van incommensurabiliteit te kunnen worden gesproken. De term 

'complementair' zegt daarbij echter iets extra's: dat er een wederzijds aanvullende relatie is. 

De pioniers van de toepassing van het complementariteitsbeginsel in de fysica hebben ook 

toepassingsmogelijkheden van dit beginsel gezien op andere gebieden dan de quantumfysica, en 

ook op deze gebieden zouden we van incommensurabiliteit kunnen spreken. 'De situatie in de 

'vertaling' als 'vrouwelijk-mannelijk'. Als we yin 'vrouwelijk' noemen en 'yang' mannelijk komen we tot de (in 
de geslachtsindeling absurde) bewering dat het feit dat een vrouw kinderen baart het mannelijke aan haar is. 
3 0 The wave-particle aspects of matter are complementary and mutually exclusive; an atomic entity cannot 
exhibit both its particle and its wave properties simultaneously.' (Gerald Holton: Thematic Origins of Scientific 
Thought, revised edition Cambridge 1988 [Harvard U.P.] pl40 ); 'Voor de beschrijving van de 
lichtverschijnselen was men enerzijds aangewezen op het beeld 'deeltje' (photon) anderzijds op het beeld 'golf'. 
Beide beelden zijn echter volkomen onverenigbaar, de verbinding is volstrekt irrationeel' (J. B. Ubbink: 
'Quantummechanica', in: Encyclopaedisch Handboek van het Moderne Denken Derde druk, Arnhem 1950 (Van 
Loghum Slaterus] p604). Van 'uitsluiten' is ook sprake in het standaardwerk van Henry J. Folse: The Philosophy 
of Niels Bohr: The Framework of Complementarity Amsterdam 1985 [North-Holland Physics Publicing 
Company] plO. 
3 ' In de filosofie rond de quantumfysica is de complementariteitsthese één van de elementen die het klassieke 
objectiviteitsideaal heeft ondergraven. Werner Heisenberg schreef: 'datgene wat we observeren is niet de natuur op 
zichzelf, maar de natuur blootgesteld aan onze methode van vraagstelling'. Complementariteit wijst op de 
wisselwerking tussen onze hypothesen en meetmethoden enerzijds en datgene wat wij van de natuur in respons 
ontvangen anderzijds. (W. Heisenberg: Physics and Philosophy: the Revolution in Modern Science New York 
1962 [Harper & Row] p38). Feyerabend maakt naar aanleiding van incommensurabiliteit vergelijkbare 
opmerkingen. (Paul Feyerabend: Science in a Free Society London 1978 [New Left Books] p70). 
3 2 'Verre van inconsistent moeten daarom de aspecten van de quantumverschijnselen, bekend geworden door onder 
zulke elkaar uitsluitende omstandigheden verkregen ervaring, complementair beschouwd worden. ' (Niels Bohr: 
Atomic physics and human knowledge New York 1958 [John Wiley] pl9) Bohr gebruikt de term 'elkaar 
uitsluiten' overigens wel voor de respectievelijke proefopstellingen waarbij licht zich hetzij als deeltje, hetzij als 
golf toont. (Op. cit. p5, p26) en ook eenmaal van de 'exclusive relationship of complementarity' (Op. cit. p28). 
Genuanceerder is de zinsnede dat 'de begrippen om de complementariteit aanschouwelijk te maken "mutually 
exclusive" zijn' (p30). De tekst die Bohr koos in zijn wapenschild (bij een afbeelding van de Chinese t'ai ch'i) 
'contraria sunt complementa' geeft weer aan dat complementariteit een relatie is tussen tegendelen (Gerald Holton-
Op. cit. pl06). 
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quantumfysica is slechts een weerspiegeling van een alles-doordringend principe'33 schreef 

Bohr. 'We hebben hier niet te maken met min of meer vage analogieën, maar met heldere 

voorbeelden van logische relaties die we, in verschillende contexten, op allerlei terreinen tegen

komen'.34 Zo zag hij de voortdurende wisseling van psychische activiteit enerzijds en de 

eenheid van een persoonlijkheid anderzijds als complementair35, evenals onze ervaring van 

'vrije wil' en het 'waarnemingsfilter' van de causaliteit36, dat ons de indruk geeft dat onze vrije 

keuzen causaal bepaald zijn. Ander voorbeelden van complementariteit die hij geeft zijn de 

verhouding tussen de fysisch-chemische aspecten van levensverschijnselen en de teleologisch-

organische aspecten daarvan37 en het gebruik van concepten dat men in zijn opvoeding leert en 

de overgeërfde instincten.38 Hij betrekt het complementariteitsbeginsel ook bij het probleem van 

het 'vergelijken van culturen': 'we may truly say that different human cultures are 

complementary to each other'.39 

Bohr merkt overigens op dat de gevallen van complementariteit in de fysica 'veel eenvoudiger' 

zijn dan die bij psychologische, maatschappelijke of ethische vraagstukken.40 Complementair is 

volgens Bohr ook kennis vanuit een afstandelijk toeschouwer-zijn van een situatie, en kennis 

vanuit een betrokken deelnemer zijn. Bohr zegt dat 'we tegelijkertijd toeschouwer en acteur zijn 

in het grote toneelstuk van ons bestaan.'41 De problemen die veroorzaakt worden door deze 

'paradoxale status van de mens' - die deel is van de wereld maar zich er buiten stelt om er 

kennis van te krijgen - kunnen volgens Bohr dus het beste benaderd worden met complemen

taire beschrijvingen in plaats van één enkel 'objectief' kader.42 

In Physics and Beyond schrijft Werner Heisenberg over zijn gesprekken met Bohr, waarin deze 

de complementariteit in verband bracht met religieuze vraagstukken. Bohr moet gezegd hebben 

dat we de voorstellingen van verschillende religies 'misschien moeten zien als complementaire 

voorstellingen die, hoewel ze elkaar soms uitsluiten, toch nodig zijn om de rijkdom aan 

mogelijkheden weer te geven die er bestaan in de relatie van de mens tot een hogere orde...'43. 

Ook wees hij op de complementariteit van religieuze zingeving en wetenschappelijke 

verklaringen. 'Als we spreken van goddelijke voorzienigheid is het duidelijk dat we niet 

refereren naar de wetenschappelijke bepaling van een gebeurtenis maar naar de betekenisvolle 

verbinding van deze specifieke gebeurtenis met andere gebeurtenissen of het menselijk denken. 

Welnu, deze intellectuele verbinding is evenzeer een deel van de werkelijkheid als de 

33 N. Bohr: Essays 1958-1962 on Atomic Physics and Human Knowledge New York 1963 [Interscience 
publishers] p7. 
34 Op. cit. p7. 
3 5 N. Bohr: Atomic Theory and the Description of Nature Cambridge 1961 [Cambridge UP.] p96, p99-100. 
Robert Jahn opperde dat het bewustzijn zowel een tijdruimtelijk karakter (equivalent aan het 'deeltjes'karakter van 
licht) bezit als een tijdeloos, mystiek, ongelocaliseerd karakter draagt (equivalent aan het golfkarakter). (R. G. 
Jahn & B. J. Dunne: 'On the quantum mechanics of consciousness' Foundations of Physics 16 721-72). 
36 N. Bohr: Atomic Theory and the Description of Nature pi 16-119. 
37 Gerald Holton: Op. cil. pl35. 
3 8 N. Bohr: Atomic Physics and Human Knowledge New York 1958 [John Wiley] p28. 
39 Op. cit. pl9. 
40 N. Bohr: 'Causality and complementarity' Philosophy of Science 1937 p297. 
41 N. Bohr: Atomic Theory and the Description of Nature pi 19; Atomic physics and human knowledge p20. 
42 Paul Feyerabend: 'Niels Bohr', in: Ted Honderich (ed.): The Oxford Companion to Philosophy Oxford 1995 
[Oxford UP.] p98 
43 W. Heisenberg: Physics and Beyond New York 1971 [Harper & Row] p88-89. 
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wetenschappelijke causaliteit dat is. Het zou een veel te grove simplificatie zijn als we die 

verbinding slechts als een subjectief deel van de werkelijkheid zouden beschouwen.>44 

Heisenberg herinnerde zich een ander gesprek met Bohr over de toepasbaarheid van 

quantummechanische principes op het bewustzijn. 'We kunnen rustig toegeven dat er niets in 

de fysica noch in de chemie is dat ook maar in de verste verte iets zegt over het bewustzijn. 

Toch weet ieder van ons dat zoiets als bewustzijn gewoon bestaat. Daarom moet het bewustzijn 

een deel van de natuur of meer in het algemeen van de realiteit zijn. Dit betekent dat we moeten 

overwegen of er, geheel onafhankelijk van de wetten der chemie of van de fysica, geen wetten 

zijn van een geheel andere soort. (...) Het echte probleem is: hoe kan dat deel van de werkelijk

heid dat zijn oorsprong vindt in het bewustzijn worden verenigd met die delen die door de 

fysica en de chemie beschreven worden? Hoe is het mogelijk dat de wetmatigheden voor deze 

verschillende domeinen niet met elkaar botsen? Hier hebben we nu werkelijk een echt geval van 

complementariteit' .45 

Gerald Holton stelt in zijn boek The Thematic Origins of Scientific Thought dat Bohrs comple-

mentariteitsprincipe geïnspireerd kan zijn door het werk van William James, dat hij had leren 

kennen via Harald H0ffding, een Deens filosoof, vriend van zijn vader en een persoonlijke 

bekende van James.4* In een interview, afgenomen door Thomas Kuhn en Aage Peterson, één 

dag voor zijn dood in 1962, herinnert Bohr zich hoe hij getroffen werd door de passage in 

Principles of Psychology waar James schrijft dat het niet mogelijk is de 'stream of thought' te 

analyseren als opgebouwd uit losse gebeurtenissen. Het onderscheiden van verschillende 

gebeurtenissen in deze 'stream' maakt haar als zodanig onkenbaar, terwijl de 'stream' kennis 

van de losse gebeurtenissen onmogelijk maakt.47 James zelf gebruikt de term 'complementair' 

bij de behandeling van gevallen van gespleten persoonlijkheid.48 

De 'ervaring van vrije wil' en 'het waarnemingsfilter van de causaliteit' - de 'eisen van liefde' 

en de 'eisen van gerechtigheid'49 'het bewustzijn' en de 'wetten van de chemie en de fysica' zijn 

paren van begrippen die Bohr complementair noemt, maar die we deels ook al zijn 

tegengekomen bij de voorbeelden van incommensurabiliteit. Kunnen we de voorbeelden van in-

commensurabiliteit nu ook voorbeelden van complementariteit noemen? Aangezien incom

mensurabiliteit staat voor een onderscheid zonder contradictie, is hierbij elkaar aanvullen en 

vreedzame coëxistentie logisch mogelijk. Het gebruik van de term 'complementair' lijkt mij met 

4 4 Op. cit. p88-89. 
4 5 Op. cil.pl 14-115. 
4 6 Gerald Holton: Op. cit. p l21. 
47 Op. cit. pl2l e.v. 
4 8 William James Principles ofPychology New York [Dover] p206; Een uitgebreide vergelijking tussen het 
complementariteitsbeginsel van Bohr en de complementariteit van meervoudige persoonlijkheden is (zonder 
overigens te verwijzen naar James] uitgewerkt door de quantumfysicus Pascual Jordan. (Verdrängung und 
Komplementarität Hamburg 1951 [Stromverlag]); Jordan ziet een dermate grote overeenkomst tussen de 
quantumfysische en de dieptepsychologische concepten dat hij niet alleen het bewustzijn en het onbewuste 
' complementair' noemt, maar ook stelt dat ' de plaats en de impuls van een deeltje elkaar wederzijds verdringen' 
(p84). Mijn persoonlijke indruk uit de literatuur over bewustzijnssplitsing is overigens dat de ' personen' elkaar 
danig kunnen hinderen - ondermeer omdat zij van elkaar afwijkende maatstaven aanhangen - en dat ' vreedzame 
coëxistentie' op dit terrein vrij uitzonderlijk is. (S. E. Braude: First Person Plural: Multiple Personality and the 
Philosophy of Mindhondoa 1991 [Routledge]) 
4 9 Gerald Holton: Op. cit. pl34. 

http://cil.pl
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name van belang als we de nadruk willen leggen op het wederzijds aanvullende en de 

'Gleichberechtigung'50 van twee incommensurabele benaderingen. Incommensurabiliteit ver

onderstelt dat er altijd meerdere mensurae mogelijk zijn. Geen enkele benadering kan zo 

alomvattend zijn, dat er a priori kan worden gesteld dat verdere 'aanvulling' onmogelijk is. De 

mogelijkheid dat incommensurabele benaderingen complementair blijken te zijn, moet dus 

steeds opengehouden worden. 

Een verschil tussen de met complementariteit verbonden voorstellingen en gevallen van 

incommensurabiliteit is dat de twee complementaire zaken samen vaak tot 'alles' gedacht 

kunnen worden. Bohr schrijft dat 'de onder verschillende proefopstellingen waargenomen 

verschijnselen (...) tezamen alle definieerbare informatie omtrent de atomaire objecten 

uitputten.'51 Bij vele gevallen van incommensurabiliteit is hiervoor geen enkele aanwijzing. We 

kunnen natuurlijk ook niet uitsluiten dat er met bijvoorbeeld licht nog andere aspecten 

verbonden kunnen worden, die in de complementaire benaderingen van Bohr niet meeklinken. 

Hierbij denk ik bijv. aan de kleurentheorie van Goethe of aan de lichtsymboliek bij Ficino. 

Bij verschillende voorbeelden van incommensurabiliteit in het werk van Kuhn (waar het gaat 

om historische omwentelingen) zal men niet snel van 'complementariteit' spreken. Dat de fysica 

van Ptolemeus en die van Copernicus elkaar completeren zal voor astronomen een absurde 

bewering zijn: na een revolutie lijkt het oude paradigma niemand meer iets te bieden te hebben. 

Maar zelfs in dit geval zou het oude paradigma m.i. nog als aanvullend gezien kunnen worden. 

Zo heeft bijv. Ernst Bloch erop gewezen dat het belang van de wetenschappelijke keuze tussen 

een heliocentrisch en een geocentrisch wereldbeeld niets af doet aan de centrale positie van de 

aarde in praktische en religieuze kwesties.52 

Of iets complementair is of niet is eerder een kwestie van een houding, dan van eenduidige 

kenmerken. Als wij iets aanvullend vinden, betekent dit dat we andere benaderingen niet 

wegduwen of proberen te herleiden tot wat we al weten. Het betekent dat het incommensurabele 

gewaardeerd wordt in en om zijn eigenheid. Het betekent ook dat elk van beide benaderingen 

niet als afdoende of algenoegzaam wordt gezien, maar integendeel als iets dat in beginsel 

aanvulling behoeft. De ene aanvullende benadering gaat daarin verder dan de andere. 

'Complementaire zorg' in de geneeskunde zou men kunnen invullen als het verrichten van die 

handelingen waarvoor de medicus geen tijd heeft, maar die zijn behandeling wel ondersteunen: 

bijv. verpleegkundige handelingen. Meer radicaal zou het zijn als men zou stellen dat een 

gegeven medische praxis kan worden aangevuld door iets dat er niet bij lijkt te passen, door een 

volstrekt andere benadering als bijv. acupunctuur.53 

50 Pascual Jordan Op. cit. pi54. 
51 Niels Bohr: Atomic Physics and Human Knowledge p99. 
52 Dit argument is gebruikt door kardinaal Joseph Ratzinger tegen de revisie van het oordeel van de Kerk over 
Galilei. (AMIII pl34). In feite zijn Ratzingers opvattingen een voortzetting van het oude argument van kardinaal 
Bellarmine dat de theorie van Galilei 'aanvullend' zou kunnen zijn ten opzichte van Ptolemeus (als een methode 
om berekeningen te maken, niet als een beschrijving van het universum). (Renato Parascandalo & Vittorio Hösle: 
Three interviews with Paul K. Feyerabend' pl40). Zoals bekend nam Galilei geen genoegen met een 
'aanvullende' rol voor zijn ideeën. 
53 Dergelijke aanvulling vanuit 'radicaal afwijkende' gezichtspunten heeft Feyerabend op het oog met zijn 
pleidooi voor contra-inductie en proliferatie. Zie §1.3.2. 
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Gerald Holton ziet het (h)erkennen van complementariteit als een fundamentele houding, die 

een tegenwicht vormt tegen het reductionisme; als: 'the habit of accepting basic dualities without 

straining for their mutual dissolution or reduction.'54 Met die houding zou het incommen-

surabele aanvullend kunnen blijken te zijn. 

§4.3. Het Iichaam-geestprobleem 

Een aantal specifieke problemen die door verschillende filosofen reductionistisch benaderd zijn, 

worden door Bohr daarentegen als voorbeelden van complementariteit genoemd. Een van die 

kwesties is de vraag naar de relatie tussen het lichaam en het bewustzijn (of zo men wil de 

'psyche', 'geest', 'mind' of 'ziel'). Ik beschouw dit niet als een pseudoprobleem of een zinloze 

vraag die alleen maar tot ongeoorloofd gespeculeer kan leiden.55 Natuurlijk zullen de 

tienduizenden bladzijden die er over het lichaam-geestprobleem zijn geschreven, degene die 

hierover in een paar bladzijden licht wil laten schijnen direct ontmoedigen. Het onderstaande is 

bedoeld als een hint in de richting van een benadering die rekening houdt met incommen-

surabiliteit van lichaam en geest. 

De bestaande benaderingen van het probleem worden vaak ingedeeld in monistische en 

pluralistische (dualistische) benaderingen. Monistische benaderingen stellen dat lichaam en 

bewustzijn identiek aan elkaar zijn en ontkennen een onderscheid of wisselwerking tussen 

beiden. Het materialisme ofwel energetisch monisme is hiervan het bekendste voorbeeld. Bij 

pluralistische oplossingen wordt gesteld dat het bij lichaam en bewustzijn om grootheden of 

substanties gaat die van elkaar onderscheiden dienen te worden en die niet tot elkaar herleid 

kunnen worden. Ofschoon er theorieën zijn die een veelheid van 'sferen' of niveaus aannemen 

is de dualistische versie het bekendste, met name die van Descartes.56 

Zowel het materialisme als het Cartesiaans dualisme kampen met specifieke problemen, die 

deels te maken hebben met het onderwerp van dit boek. In §4.1. stelde ik dat incommensura-

biliteit de mogelijkheden van 'reductie' ondermijnt. Feyerabend noemt in enkele invloedrijke 

artikelen over het lichaam-geestprobleem het mentale en het fysische met zoveel woorden 

incommensurabel (en dus niet tot elkaar herleidbaar), maar hij gebruikt dit juist als een 

argument voor een bepaalde vorm van materialisme.57 

Feyerabend stelt dat de wijze waarop dualisten het lichaam enerzijds en de geest anderzijds 

definiëren het onmogelijk maakt 'either to reduce them to each other, or to relate them to each 

other with the help of an empirical hypothesis, or to find entities which belong to the extension 

of both kinds of terms.' Vandaar dat, volgens hem, 'the conditions under which the mind-body 

Gerald Holton: Op. cit. pl38; ook Bohr zag complementariteit als een alternatief voor reductionisme. De 
basispostulaten van de verschillende wetenschappen (zoals bijv. leven' in de biologie) kunnen niet gereduceerd 
worden tot fysica. {Atomic Physics and Human Knowledge p9,21). 
5 5 Als 'experts' bepaalde vragen 'onbeantwoordbaar' noemen, kan dat m.i. een retorisch middel zijn om het 
denken te beletten een richting uit te gaan waarin tegen alle verwachting in toch antwoorden kunnen opdoemen. 

6 Het gaat in discussies over het lichaam-geest-probleem niet alleen om het 'bestaan' van geest of stof, maar ook 
om de vraag of ze, indien ze bestaan, oorzakelijk invloed hebben. Uiteraard is causale invloed van een geest in het 
materialisme onmogelijk, maar ook enkele dualistische theorieën ontkennen deze invloed. Zo stelt bijv. het 
epifenomenalisme dat het bewustzijn op zich wel bestaat, maar geen causale invloed heeft op het lichaam, terwijl 
het parallellisme de causale invloed van bewustzijn en lichaam op elkaar ontkent 
5 7 Zie §2.10. 
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problem has been set up as well as the particular character of its key terms are such that a 

solution is forever impossible: a solution of the problem would require combining what is 

incommensurable without allowing for a modification of meanings which would eliminate this 

incommensurability.,5S 

Feyerabend verdedigt hierop de opvatting dat we ondanks deze incommensurabiliteit op metho

dologische gronden voor een materialisme moeten kiezen. In 'the course of the progress of 

knowledge' kunnen we de 'mentale' terminologie om over pijn en andere sensaties te praten 

eenvoudig opofferen voor een in onze ogen betere terminologie. Linguïstische tegen

argumenten, zoals 'the fact that what we "mean" by "a sensation", or by "a thought", is nothing 

that could have a location, an internal structure, or physical ingredients' zijn volgens 

Feyerabend volslagen irrelevant. Deze tegenargumenten zijn geformuleerd in een terminologie 

die incommensurabel is met de fysische, en die daarom geen enkele bijdrage kan leveren aan 

een eventuele wetenschappelijke weerlegging daarvan. Zo'n weerlegging is wel mogelijk door 

observaties die in haar eigen (fysische) taal beschreven zijn, of door ongewenste formele 

kenmerken van de theorie.59 

Deze opvatting duidt men vaak aan als 'eliminative materialism'. Feyerabends eerste opstellen 

hierover dateren uit 1963.60 Later hebben ook Richard Rorty en Paul en Patricia Churchland 

deze opvatting uitgedragen.'61 

Als we accepteren dat er inderdaad sprake is van incommensurabiliteit tussen de 'fysica-

listische' en de 'mentalistische' benadering volgt hieruit m.i. nog niet dat de wending die de 

vroege Feyerabend hieraan geeft de voorkeur zou moeten krijgen. Allereerst (a) zou men er ook 

een keuze voor een 'mentalistische' benadering op kunnen baseren. Maar van meer belang lijkt 

mij (b) dat de incommensurabiliteit ons überhaupt niet tot zo'n keuze dwingt en dat zij juist (c) 

een argument kan zijn om te voorkomen dat men tot zo'n keuze meent te moeten komen. 

- Het eerste punt is later ook door Feyerabend zelf naar voren gebracht. In de jaren tachtig heeft 

hij zijn mening over het mind-body probleem al ingrijpend herzien. In een toegevoegde noot uit 

1980 bij de herdruk van een artikel materialisme uit 1963 stelt hij dat er weliswaar een keuze 

noodzakelijk is voor één van beide benaderingen, maar dat het verre van vanzelfsprekend is dat 

die keuze ten gunste van materialisme uitvalt.62 Het gaat er volgens Feyerabend om te kiezen 

5 8 PP 1 p90. 
59 PP 1 p90; in AM schrijft Feyerabend dat ook 'pogingen om aan te tonen, zoals Smart dat doet, dat 
materialisme klopt met de ideologie van de 'common sense' dan overbodig worden'. (AMI pl64). In AM tekent 
Feyerabend bij zijn aanbevelingen aan dat ze wel hety?/o.yo/uc/ielichaam-geestprobleem oplossen, 'maar dat 
daarmee nog niets is gedaan aan de corresponderende wetenschappelijke problematiek' (pl63). 
60 'Mental events and the brain' Journal of Philosophy 1963 p295-296 en 'Materialism and the mind-body 
problem' Review of Metaphysics 1963 p49 e. v (herdrukt in PP 1 pl61 e.V.). 
61 Richard Rorty: 'Mind-body identity, privacy and categories' Review of Metaphysics 1965 p24-54; 'In defence 
of eliminative materialism' Review of Metaphysics 1970pll2-121; Paul M. Churchland: 'A deeper unity; some 
Feyerabendian themes in neurocomputational form', in: Bey. R. pi-24; Paul Churchland verdedigt in dit artikel 
ook andere opvattingen van Feyerabend uit de jaren zestig, zoals het proliferatiemodel, 'the displacing of folk 
psychology' de 'theory-ladenness of all perception' en de onmogelijkheid (niet alleen op principiële, maar ook op 
neurofysiologische gronden) van een 'neutral observation framework'. Hij erkent ook incommensurabiliteit: 
'Incommensurable alternatives are both possible and actual. They are also welcome, since 'commensurability' is 
just a measure of the similarity between alternative frameworks and sometimes what the epistemic situation 
requires is a profoundly different perspective on the world' (Op. cit. pl8). 
6 2 P P i p l 6 3 . 
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tussen wetenschappelijke 'efficiency' en een 'rich human life'.63 Dit is volgens hem primair een 
ethische keuze.64 

- Hoewel ik de opvatting deel dat het kiezen van benaderingen ten aanzien van het lichaam-

geestprobleem ethische consequenties heeft, lijkt het me niet juist te stellen dat de incommen

surabilités van lichaam en geest tot een eenmalige keuze moet leiden voor één bepaalde route, 

die daarna tot in lengte van dagen moet worden gevolgd. Zo'n keuze zou er namelijk op neer 

komen dat we handelen alsof we het één kunnen reduceren tot het ander, terwijl we ondertussen 

weten dat zo'n reductie juist vanwege de incommensurabiliteit niet mogelijk is. 

- Het lijkt me dat we daarom moeten proberen beide perspectieven te behouden, hetgeen 

mogelijk is omdat er geen sprake is van contradictie tussen beide incommensurabele 

benaderingen. Er is dus geen formele reden waarom ze elkaar niet zouden kunnen aanvullen, 

gelijk de twee complementaire conceptualiseringen van licht.65 

Dit 'elkaar aanvullen' betekent niet dat er een onstoffelijke hand uit de hemel verschijnt om een 

stoffelijke klok bij te stellen of dat er een beroep gedaan moet worden op een 'wonder' om de 

gaten in een reductionistische theorie te dichten.66 De 'onstoffelijke hand van de ziel' zou in 

ieder geval incommensurabel zijn met de fysieke machinerie, waardoor het ons niet gegeven is 

om benaderingen van die ziel en die machinerie in één maatgevend kader onder te brengen. Als 

we dit beamen zullen we ook 'holistische' benaderingen, die lichaam en geest 'één' verklaren, 

verwerpen zodra deze tot het idee vervallen dat lichaam en geest op Een Wijze benaderd zouden 

kunnen worden. Als incommensurabiliteit een argument was om reductionisme af te wijzen, 

dan treft het ook een dergelijk holisme. 

Als we de incommensurabiliteit en complementariteit van het mentale en het fysische 

accepteren, kan deze zowel ingevoegd worden in een dualisme, als in een monisme (de kwestie 

kan hier verder open gehouden worden). Wat het dualisme betreft, maakt de incommensu

rabiliteit begrijpelijk waarom 'interactie' tussen het stoffelijke en het mentale zo moeilijk 

beschreven kan worden. Ook monisme blijft een verdedigbaar standpunt, zolang dit niet tot 

reductionisme vervalt. Een voorbeeld van een niet-reductionistisch monisme kan in mijn ogen 

het panpsychisme of panexperièntialisme zijn, zoals dit door enkele auteurs is verwoord.67 

63 Als we het mentale kader laten varen offeren we ideeën op die een rol spelen in de 'arts and the humanities', in 
onze emoties en onze relaties met anderen (PP 1 pl63). 'This answer throws out personal relations regarded as 
less important, and it may have a very bad effect. There are great dangers in putting reality at the wrong place and 
letting experts determine what reality is, generalizing what they found in a narrow field of research'. (Renato 
Parascandalo & Vittorio Hösle: 'Three interviews with Paul K. Feyerabend' pl42) 
6 4 Rond 1990 zijn de sporen van Feyerabends oude 'oplossing' van het lichaam-geest probleem uit zijn werk 
verdwenen en benadrukt hij juist dat de kaart van de natuurwetenschappen nog grote witte plekken kent zolang dit 
probleem niet opgelost is. 'Subjective' elements such as feelings and sensations (. . .) are excluded from the 
natural sciences, though they play a role in their acquisition and control. This means that the (unsolved) mind-
body problem affects the very foundation of scientific research'. ('Realism and the historicity of knowledge' 
Journal of Philosophy 1989 p400 p401-402). En wat betreft het materialisme merkt hij op: 'The limited 
responses to the limited procedures of our modern materialists seem universal only because alternatives now lack 
support, especially financial support.' (Bey. R. p519). Bezwaren tegen een geneeskunde op materialistische basis 
komen ter sprake in Farewell to Reason London 1987 [Verso] p30 en p33. 
6 5 In deze termen verwoordt Douwe Draaisma het dilemma van het Cartesiaans dualisme (D. Draaisma: het 
verborgen raderwerk - over tijd, machines en bewustzijn baarn 1990 [Ambo] pl91. 
6 6 W. Heisenberg: Physics and Beyond New York 1971 [Harper & Row] pi 14-115. 
6 7 Deze laatste term komt voor in recente publicaties van Frederic Ferré (Knowing and Value Albany 1998 [State 
University of New York Press]) en David Ray Griffin (Parapsychology, Philosophy and Spirituality. A 
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Volgens David Ray Griffin zijn 'mind en matter' één, maar er is sprake van een dubbel pers

pectief: van binnen uit doet deze eenheid zich kennelijk voor als 'experience' en van buiten af 

als 'matter'.68 Volgens Griffin geldt dit niet alleen voor de mens of het hogere dier, maar voor 

alle fysische processen. Materie is, zo schrijft Griffin, niet 'devoid of the characteristics that are 

basic to the mind, namely: experience and self-determination'.69 Het is hier niet de plaats om 

deze opvattingen nader te onderzoeken. Het lijkt mij met name bij alle verdieping in de 

mogelijke 'eenheid van lichaam en geest' van belang om te beseffen dat volgens Griffin zowel 

het perspectief van binnenuit als dat van buitenaf niet geloochend kunnen worden, en deze dus 

niet tot elkaar kunnen worden herleid.70 

Het lichaam-geestprobleem is ondertussen verbonden met een aantal probleemgebieden, 

waartoe de toegang wordt bemoeilijkt als men zich a priori op een materialistisch standpunt 

wenst te stellen, zoals de psychosomatiek en de parapsychologie.71 Dit laatste onderzoeksterrein 

komt in het volgende hoofdstuk ter sprake. 

Postmodern Exploration Albany 1997 [State University of New York Press]. 
6 8 Griffin: Op. cit. pl35. Een dergelijk monisme loopt niet langer het gevaar dat het de psyche wegverklaard, al 
zal het m.i. op een subtiele wijze geformuleerd moeten worden, zodat de parafrase dat de 'materie slechts een 
illusie is' geblokkeerd kan worden. 
69 Griffin: Op. cit.p 131. 
70 Griffin is van mening dat geen enkele theorie heen kan om wat hij 'hardcore commonsense' noemt: 'Evidence 
we all inevitably presuppopse in practice, even if we deny them verbally'. Hiertoe behoren volgens Griffin 
ondermeer de realiteit van onze bewuste ervaring (emoties, herinneringen, geloof, doelstellingen), de realiteit van 
de externe wereld, de realiteit van causaliteit, de invloed van ons lichaam op ons bewustzijn en andersom, en 
vrijheid in de zin van 'gedeeltelijke zelfdeterminering'. (D. R. Griffin: Op. cit. pl02-103). 

In een artikel in Cimedart wordt Rorty geciteerd met de volgende uitspraak: 'Maak je geen zorgen over de vraag 
of mensen echt een bewustzijn hebben, of slechts door mechanische principes bestuurde zombies of automaten 
zijn', omdat 'dat in de praktijk weinig of niets zou uit maken'. (Lynsey Dubbeld & Mark Wassenstein: Enfant 
terrible of therapeut van de filosofie: Richard Rorty in Amsterdam Cimedart oktober 1997). Het is echter maar de 
vraag waar men die 'praktijk' gaat zoeken. (Zie hoofdstuk 5). 




