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Hoofdstuk 6 
TOT SLOT: DRIE RODE LAMPJES 

Dit laatste hoofdstuk gaat over een aantal aspecten van incommensurabiliteit die door veel critici 

als onbevredigende consequenties worden gevoeld. Het zijn de 'rode lampjes' die maar blijven 

branden op het dashboard van de criticus: Kuhns moeilijk interpreteerbare opmerkingen dat 

voorstanders van verschillende paradigma's hun werk 'in verschillende werelden' doen (§6.1), 

de associatie van incommensurabiliteit met relativisme (§6.2) en ten slotte ook de kwestie of en 

hoe 'het incommensurabiliteitsprobleem' zou kunnen worden 'opgelost' (§6.3). 

§ 6.1. Verschillende werelden 

Vele lezers zullen (volgens Kuhn) willen zeggen dat bij een paradigma-wisseling alleen de 

interpretaties van de wetenschappers veranderen en dat 'de wereld' hetzelfde blijft. Maar wat 

gedurende een wetenschappelijke revolutie voorvalt is volgens Kuhn meer dan alleen maar een 

'herinterpretatie van op zichzelf stabiele en gelijkblijvende gegevens.'1 We kunnen volgens hem 

bijvoorbeeld niet stellen dat 'de slingerbeweging van Galilei en de bemoeilijkte val van 

Aristoteles slechts verschillende interpretaties zijn van de ondubbelzinnige gegevens die door 

observatie worden verschaft. '2 In hoofdstuk 10 van SSR merkt Kuhn op dat 'de historicus die 

wetenschappelijke prestaties uit het verleden overziet, geneigd is te zeggen dat wanneer 

paradigma's veranderen, de wereld meeverandert'.3 Deze uitspraak staat niet op zichzelf:4 op 

p. 150 van SSR noemt Kuhn het als 'het meest fundamentele aspect van de incommensurabiliteit 

van concurrerende paradigma's' dat 'de voorstanders van verschillende paradigma's hun werk 

in verschillende werelden doen', een formulering die ook al vragen oproept omdat Kuhn er 

direct aan toevoegt dat dit gebeurt 'op een manier die ik niet verder kan expliciteren'.5 

Op dit punt gekomen wordt het verschillende critici te bar. In veel publicaties over Kuhn wordt 

reeds in de beschrijving van zijn ideeën veel nadruk gelegd op het onvoorstelbare en contra-

1 SSR p l 2 1 . 
2SSR pi 19; zie §2.5. 
3SSR plll. 
4 Ook op pi 17, 118, 135 en 150 van SSR komt de formulering terug dat we na een paradigmawisseling in een 
'nieuwe wereld' leven. 
5 Op de zin dat 'voorstanders van concurrerende paradigma' s hun werk doen in verschillende werelden' laat Kuhn 
de volgende passage volgen: 'De ene wereld bevat lichamen die in hun valbeweging beperkt worden, de andere 
slingers die hun beweging steeds weer herhalen. In de ene wereld zijn oplossingen verbindingen, in de andere 
mengsels. De ene wereld is niet, de andere wel ingebed in een gekromde ruimte. Omdat ze in verschillende 
werelden werken, zien de twee groepen wetenschappers verschillende dingen als ze vanaf dezelfde plaats in dezelfde 
richting kijken. Maar dat betekent niet dat ze kunnen zien wat ze maar willen. Beide kijken naar de wereld en 
datgene waar ze naar kijken is niet veranderd. Maar op sommige terreinen zien ze andere dingen en ze zien die in 
andere relaties tot elkaar. Daarom kan een wet, die volgens de ene groep wetenschappers niet eens bewezen kan 
worden, bij gelegenheid aan een andere groep intuïtief duidelijk zijn. En dat is ook de reden waarom een van beide 
groepen een soort bekering moet hebben meegemaakt die we verandering van paradigma hebben genoemd, voordat 
er goed gecommuniceerd kan worden. Juist omdat het een overgang is tussen 'incommensurables', kan de 
overgang tussen concurrerende paradigma' s niet stap voor stap plaatsvinden, onder leiding van logica en neutrale 
ervaring.' (SSR pl50). 
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intuïtieve van de 'verandering van de wereld'. Bij de overgang naar het heliocentrische 

wereldbeeld is de aarde niet van de ene op de andere dag rond geworden en om de zon gaan 

draaien! Veel critici wekken de indruk dat het vanzelfsprekend mogelijk is om los van de 

theorieën van Copernicus of Ptolemeus eenvoudig de blik naar buiten te richten en te zien hoe 

de aarde zich in werkelijkheid gedraagt. Volgens Kuhn moeten mensen die dit 'realistische' 

standpunt verdedigen een beroep doen op ongeconceptualiseerde gegevens over observaties, en 

hij ontkent niet alleen dat deze feitelijk voorhanden zijn, maar ook dat ze überhaupt mogelijk 

zijn. Het idee dat wat wij ervaring noemen, door concepten wordt omgrensd is niet van Kuhn 

of Feyerabend afkomstig, maar was reeds uitgesproken door Wittgenstein6, Whorf7 e.v.a. 

Kuhns contra-intuïtieve formuleringen zorgen er echter voor dat er bij de meeste critici een 

alarmlampje blijft branden. De redenering leidt in hun ogen tot absurde conclusies, dus moet er 

iets niet kloppen. Voor Kuhn en Feyerabend was dit alles kennelijk ook niet zo eenvoudig, 

want beiden zijn tot het eind van hun leven doorgegaan met het nuanceren van hun visie op dit 

probleem.8 Hieronder ga ik nader in op de ontwikkeling van Kuhns ideeën dienaangaande. 

Deze § biedt geen 'brede' behandeling van de relatie tussen begrippen en ervaring: ik beperk me 

tot de geschriften van Kuhn en de relatie van dit thema met incommensurabiliteit. 

Alvorens in te gaan op Kuhns uitlatingen over de 'verandering van de wereld' is het van belang 

op te merken dat de term 'wereld' ook in de alledaagse taal op verschillende wijzen gebruikt 

wordt. Allereerst in de zin van 'de werkelijkheid zoals geconceptualiseerd in een bepaalde 

gemeenschap of tijdperk', als een aangeleerde en gedeelde samenhang van betekenissen en 

verwijzingen. Vergelijk zegswijzen als: 'wereld van de Eskimo', 'wereld van de Renaissance', 

'leefwereld', 'moderne wereld', 'wereld van tegenwoordig' enz. Zo opgevat is het begrijpelijk 

dat voor een wetenschapper 'the world of his research' afwijkt van 'the world he had inhabited 

before'9 en dat Paracelsus in een andere wereld leefde dan wij.10 Een ander gebruik van de term 

'wereld' is dat in de zin van 'het universum als geheel'. Daarvan is sprake in bepaalde fysische 

theorieën en in of metafysische 'kosmologieën' of ontologieën. De wereld in deze zin wordt 

vaak voorgesteld als een mega-object, waarvan bijvoorbeeld het ontstaan of de bouw wordt 

beschreven. Historici spreken meestal over de leefwereld, fysici over het 'meta-object'. Bij 

Kuhn, zowel historicus als fysicus, lijken beide betekenissen af en toe door elkaar te lopen. 

De relatie tussen de leefwereld en de voorstellingen van dit mega-object is bijzonder boeiend: zij 

beïnvloeden elkaar, en kunnen allebei als 'deel' van de ander worden gedacht. Immers, 

universele theorieën pretenderen enerzijds dat de 'leefwereld' een klein domein is binnen het 

mega-object. Anderzijds kunnen (metafysische denksystemen worden opgevat als explicaties 

van wat 'binnen de heersende ervaringswereld van een bepaald tijdperk of een bepaalde 

cultuur'11 als 'bestaand', 'bestaanbaar', 'werkelijk' etc. geldt. 

6 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen //XI pl93. 
7 Benjamin Lee Whorf: Language, Thought and Reality Cambridge 1956 [M.I. T. Press]. 
8 Zie voor Feyerabends laatste gedachten over dit thema §13 4 
9SSR p i 12. 
10 Ian Hacking: Representing and Intervening Cambridge 1983 [Cambridge U P ] p71. 
11 O. D. Duintjer: Rondom metafysica Meppel 1988 [Boom] p7. 
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Kuhns visie in 'The Structure of Scientific Revolutions' 

Kuhns uitspraak: 'Op een manier die ik niet verder kan expliceren doen de voorstanders van 

verschillende paradigma's hun werk in verschillende werelden'12 is duister. Dat geldt ook voor 

een van de openingszinnen van het hoofdstuk 'Revolutions as changes in world view': 'though 

the world does not change with a change of paradigm, the scientist afterwards works in a 

different world'.13 Kuhn lijkt zich in SSR bewust te zijn van het vage en onbevredigende van 

deze op het eerste gezicht contradictoire formulering. Hij stelt dat 'we must learn to make sense 

of statements that at least resemble these'14, maar dat 'het kentheoretische paradigma daartoe 

nog niet voorhanden is'.15 Van belang is overigens dat er is SSR ook een meer genuanceerde 

formulering staat: 'the world of his research will seem, here and there, incommensurable with 

the one he had inhabited before.'16 

De contradictie in de uitspraak dat 'de wereld verandert hoewel ze niet verandert' kan worden 

vermeden door aan te nemen dat Kuhn hier opzettelijk één term in twee betekenissen gebruikt. 

Kuhn heeft in later werk inderdaad getracht om twee betekenissen van 'wereld' te onder

scheiden, en in zijn dissertatie over Kuhn geeft Paul Hoyningen-Huene hiervan een 

reconstructie.17 

Volgens Hoyningen-Huene is er in SSR sprake van twee betekenissen van 'wereld'. Hij meent 

op basis van verschillende passages uit het boek een onderscheid te kunnen maken tussen (I) de 

wereld waarin de wetenschappers werken18, die met een paradigmawisseling meeverandert en 

(II) de 'natuur' die niet meeverandert bij een paradigmawisseling. 

De wereld waarin de wetenschappers werken (I) is een 'percieved world'19; een wereld die 

conceptueel en perceptueel altijd al op een bepaalde manier is ingedeeld.20 Hoyningen-Huene 

noemt dit de 'subject' zijde van de wereld.21 Deze is een product van de wisselwerking van 

enerzijds paradigma's en anderzijds de natuur. Wat Hoyningen-Huene met Kuhn 'nature' 

noemt (II), is de veronderstelde 'object' zijde van de wereld. Deze blijft zelf onberoerd door 

paradigma-wisselingen, maar wordt altijd via een paradigma bezien.22 Hoyningen-Huene stelt 

dat het criterium dat het mogelijk maakt om de werelden I en II te onderscheiden, er bij Kuhn in 

gelegen zou zijn dat de wereld in de eerste zin met en door een paradigmawisseling kan 

veranderen en in de tweede zin niet. Er zouden bovendien meerdere werelden I kunnen zijn; er 

12 SSR pl50. 
13 SSR plll, pl21. 
l* SSR pl21. 
15 SSR p l21. Dit is een opmerkelijke uitspraak, niet alleen omdat Kuhn de term 'paradigma' hier ineens op de 
filosofie blijkt toe te passen, maar vooral omdat hij in feite voorbijgaat aan de continentale fenomenologische en 
hermeneutische traditie. Zie over de verwantschap tussen Kuhns opvattingen en denkers uit de continentale traditie 
o.m. K. A. Bril: Westerse denkstructuren Amsterdam 1986 [VU uitgeverij] en: Richard Bernstein: Beyond 
Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics and Praxis Philadelphia 1983 [University of Pennsylvania 
Press]. 
16 SSR p i 12. 
17 Als beschrijving van de ontwikkeling van zijn opvattingen kent Kuhn zelf aan dit boek veel waarde toe. 
('Preface',in: Hoyningen-Huene: Op. cit. pi). 
ls SSR pi, p i 17, p l21 ,p l34 . 
19 SSR pl2S. 
20 SSR p l29 . 
21 Hoyningen-Huene: Op. cit.pll. 
22 SSR p79, p53. 
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is slechts één wereld II.23 

Bij dit onderscheid wil ik enkele kanttekeningen plaatsen. Allereerst stemt deze 'reconstructie' 

niet overeen met alle opmerkingen van Kuhn over dit onderwerp, want op sommige plaatsen in 

SSR gebruikt hij de door Hoyningen-Huene onderscheiden termen 'world' en 'nature' als vol

strekt synoniem door elkaar,24 en op enkele andere plaatsen neemt hij zelfs stelling tegen elk 

onderscheid tussen 'world' en 'world-view'.25 

Bovendien is het door Hoyningen-Huene aan Kuhns werk ontleende onderscheid inhoudelijk te 

bekritiseren op grond van argumenten, die reeds in SSR te vinden zijn. Als er van de 

hypothetische 'nature' geen kennis mogelijk is, zijn er geen redenen om nog te beweren, zoals 

Hoyningen-Huene doet, dat deze 'nature' onveranderlijk zou zijn of één, of dat het bestaan 

ervan noodzakelijk is. Integendeel, volgens de denkwijze die in de fysica ondermeer heeft 

geleid tot het schrappen van de ethertheorie, zou een dergelijke hypothese eenvoudig overbodig 

zijn. 

Kuhn merkt in SSR op dat hij het 'kentheoretisch gezichtspunt dat de afgelopen drie eeuwen in 

de westerse filosofie domineerde'26 'wegens het ontbreken van een uitgewerkt alternatief ook 

niet geheel kan verlaten.'27 Daarom zou het m.i. in een dergelijke situatie voor de hand liggen 

om juist op zoek te gaan naar een 'alternatief'. De 'reconstructie' van Hoyningen-Huene is nog 

geen alternatief maar eerder een herformulering van het gezichtspunt waarvan Kuhn opmerkt 

dat het tekort schiet. 

Een m.i. nog onbevredigender manier om het idee van twee 'werelden' te interpreteren is 

voorgesteld door Howard Sankey.28 Sankey meent dat Kuhns uitspraken over 'world changes' 

niet letterlijk maar metaforisch zijn bedoeld. Om dit te beargumenteren valt Sankey terug op een 

realisme dat hij weliswaar zelf aanhangt, maar waarvan Kuhn zich juist distantieerde.29 Binnen 

dit realisme kan er uiteraard maar één wereld zijn, die 'mind-independent' is. Hoyningen-

Huene stelt terecht dat als één van beide werelden al een metafoor zou zijn, dat niet de 

'perceived world' is maar de hypothetische 'object-side' die achter de fenomenale wereld 

verscholen zou zijn.30 

Kuhns latere preciseringen 

In latere opstellen komt Kuhn op deze problemen terug. In zijn in 1969 geschreven 'Postscript' 

bij een nieuwe editie van The Structure of Scientific Revolutions en in het later gepubliceerde, 

maar eveneens in 1969 geschreven artikel 'Second thoughts on paradigms' signaleert Kuhn dat 

hij door het gebruik van wendingen als 'de wereld verandert' onduidelijk is geweest. Hij 

probeert zijn standpunt met een nieuwe terminologie te verhelderen. 

2 3 Hoyningen-Huene: Op. cit. p46. 
2 4 Bijv. SSR p41. 
2SSSRpl25, pl70, p206. 
2 6 SSR pl26; bedoeld wordt kennelijk het empirisme in de Angelsaksische landen 
2 7 SSR p l26 . 
2 8 Howard Sankey: The Incommensurability Thesis Aldershot 1994 [Avebury] pl87. 
29 Vergelijk: 'Ik geloof dat er geen van elke theorie onafhankelijke mogelijkheid is om zinswendingen als 
'werkelijk bestaan' te reconstrueren; het idee dat de ontologie van een theorie en haar 'reële' tegenhanger in de 
natuur met elkaar corresponderen lijkt me nu een principiële misvatting te zijn.' (SSR p206). 
3 0 Paul Hoyningen-Huene, Eric Oberheim & Hanne Andersen: 'On incommensurability' Studies in the History 
and Philosophy of Science vol. 27, 1, 1996 pl37; SSR p43. 
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In plaats van te zeggen dat aanhangers van verschillende paradigma's in verschillende werelden 

leven, en dat revoluties deze werelden veranderen, zegt Kuhn nu dat verschillende mensen bij 

overeenkomstige 'stimuli' soms andere 'data' kunnen ontvangen.31 'De wereld' in de zin van 

de 'data world'32 verandert daarmee bij een paradigmawisseling, omdat de gegeven wereld geen 

wereld van stimuli is, maar een wereld van 'objects of our sensations'.33 

In het Postscript bij SSR schrijft Kuhn: 'Individuen die in verschillende maatschappij en 

grootgebracht zijn, gedragen zich bij sommige gelegenheden alsof ze verschillende dingen zien. 

(...) Laten we ons realiseren dat twee groepen, waarvan de leden na ontvangst van dezelfde 

stimuli systematisch verschillende gewaarwordingen hebben, in zekere zin in verschillende 

werelden leven. We poneren het bestaan van stimuli om onze waarnemingen van de wereld te 

verklaren en we poneren hun onveranderlijkheid om individueel en sociaal solipsisme te 

vermijden. Beide hypothesen accepteer ik zonder enig voorbehoud. Maar onze wereld wordt 

niet in eerst instantie bevolkt door stimuli maar door de objecten van onze gewaarwording erl 

die kunnen verschillen van persoon tot persoon of van groep tot groep. Waarbij natuurlijk wel 

bedacht moet worden dat we bij individuen die tot dezelfde groep behoren en dus opvoeding, 

taal, ervaring en cultuur gemeen hebben, goede reden hebben te veronderstellen dat hun 

gewaarwordingen dezelfde zijn. Hoe kunnen we anders de volledigheid van hun communicatie 

en de sterke overeenkomsten tussen hun reacties op hun omgeving verklaren? Ze moeten de 

dingen zien en de stimuli verwerken op sterk analoge wijze. Maar daar waar de differentiatie en 

specialisatie van groepen begint beschikken we niet over vergelijkbaar bewijsmateriaal voor de 

onveranderlijkheid van de gewaarwordingen. Ik vermoed dat alleen bekrompenheid ons ertoe 

brengt te veronderstellen dat de weg van stimuli naar gewaarwording voor de leden van alle 

groepen dezelfde is.'34 In The Essential Tension noemt Kuhn de 'objects of our sensations' 

waarvan in dit citaat sprake is 'data'.35 

Kuhns oorspronkelijke uitspraken over dit probleem waren ietwat verwarrend maar de nieuwe 

voorstelling maakt de zaak niet helderder. Deze nieuwe terminologie sluit inderdaad aan op het 

onderscheid 'world' versus 'nature', dat Hoyningen-Huene uit SSR destilleerde. Wat aan

vankelijk de hypothetische natuur (wereld II) is, wordt nu een gepostuleerde wereld van 

stimuli, en de mogelijke verscheidenheid van fenomenale werelden (werelden I) komt nu terug 

in de meerduidige relatie tussen stimuli en 'data'. 

De twee bezwaren die hiervoor zijn geopperd, gaan echter ook tegen deze formulering op. Ten 

eerste is Kuhn wederom niet consistent in zijn beschrijving, en ten tweede is het onderscheid 

nog steeds inhoudelijk bekritiseerbaar. 

Wat het eerste punt betreft: af en toe gebruikt Kuhn de term 'stimuli ' ook voor stimuli in natuur

wetenschappelijke zin.36 Deze zijn echter de theoretische onderbouwing van een fysiologisch 

paradigma; ze zijn in een bepaald historisch ontwikkelingsproces ontstaan en zouden daarmee 

3 1£Tp309. 
3 2 S 5 Ä p l 9 3 . 
3 3 £Tp309. 
34 SSR pl93. 
3 5 £Tp309. 
36 Paul Hoyningen-Huene: Die Wissenschafistheorie Thomas S. Kuhns, Braunschweig 1989 [Vieweg] p55. 
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niet tot de wereld van stimuli (II), maar tot de wereld van wat Kuhn 'data' noemt (de 

geconceptualiseerde wereld) moeten behoren (I).37 Ook Kuhns gebruik van de term 'data' is 

verwarrend: in de empiristische traditie wordt de term 'data' evenals de term 'stimuli' gebruikt 

voor het hypothetische gegevene-zonder-enige-conceptualisering ('sense-data'). 

Wat het tweede punt betreft: de stimulus is, evenals de hypothetische 'nature' volgens 

Hoyningen-Huene iets bepaalds, maar voor ons onbepaalbaars.38 Waarop zouden we ons 

echter kunnen baseren als we zeggen dat iets 'onbepaalbaars' toch eigenlijk 'bepaald' is? We 

kunnen de bezwaren uit de vorige § herhalen. Als we geen kennis kunnen hebben van de 

wereld-zoals-zij-is en de stimuli die zij ons levert, kunnen we evenmin ergens op baseren dat zij 

onveranderlijk of ondubbelzinnig zou zijn. Hoyningen-Huene lijkt de 'hypothetische natuur' 

(II) op te vatten als iets dat tegelijkertijd de status van een fysische entiteit ('stimulus', 

'hypothetische oorzaak') en van het Kantiaans Ding an sich lijkt te hebben: een mega-object dat 

niet gekend kan worden. 

De moeite die Kuhn doet om de consequenties van zijn uitspraak dat 'de wereld' na een 

paradigmawisseling niet meer dezelfde is af te zwakken door tevens te beweren dat hij 'zonder 

enig voorbehoud'39een wereld van eenduidige stimuli veronderstelt, lijkt een poging om de 

radicale consequenties van zijn eigen theorie binnen een vertrouwder raamwerk te wringen. 

Kuhns bezwaar dat die twijfel aan de eenduidigheid van stimuli tot 'individueel en sociaal 

solipsisme' zou leiden40, gaat niet op. Solipsisme zou alleen kunnen volgen indien de 

werkelijkheid waarin wij leven, zich uitsluitend zou tonen via ons paradigma. En in dat geval 

zouden er ook geen anomalieën voor kunnen komen. 

Kuhns mening dat het kentheoretisch gezichtspunt om over 'world-changes' te spreken nog niet 

bestaat41 lijkt evenmin juist. Maar al zou het waar zijn is het geen argument om dan maar op de 

opvatting terug te vallen waarvan men zojuist heeft getoond dat zij tekort schiet. 

Kuhn komt na de in 1969 geschreven opstellen nog slechts incidenteel op deze problemen 

terug. In zijn laatste publicaties lijkt hij met een 'verandering van wereld' met name te doelen op 

een 'verandering van lexicon'.42 Feyerabend stelde dat hij na lezing van het proefschrift van 

Hoyningen-Huene ontdekte dat zijn recente opvattingen (het 'kosmologisch' relativisme43) 

sterke overeenkomst vertoonden met die van Kuhn.44 Hij wijst er in de laatste editie van AM op 

dat het verwoorden van dergelijke ideeën om nieuwe wijzen van uitdrukken vraagt. Nog steeds 

wordt er serieus nagedacht over vragen die in een volgens hem een ontoereikende taal gesteld 

3 7 Hoyningen-Huene: Op. cit. p55. ; De discussie zou 'vereenvoudigd' kunnen worden door de 'stimuli' in beide 
betekenissen te laten samenvallen. Dan krijgt men echter een theorie van fysicalistisch-fenomenalistische 
signatuur, volgens welke er 'stimuli' zouden bestaan die onze zintuigen prikkelen en die door waarnemers op 
verschillende wijze geïnterpreteerd kunnen worden. Met dergelijke formuleringen vallen we geheel terug op het 
reeds in SSR bekritiseerde model van de hypothetische sense-data. Zie SSR p l21, pl25, pl70, pl93, p206. 
3 8 Hoyningen-Huene: Op. cit. p55. 
3 9 S S i ? p l 9 1 . 
4 0 5 S R p l 9 3 . 
4 1 SSR pl50. 
4 2 'Afterwords', in: Paul Horwich (ed.) World Changes - Thomas Kuhn and the Nature of Science Cambridge 
1993 [MIT Press] p319. Zie §3.7. 
4 3 Zie §1.3.4. 
4 4 AM /7p230. 
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zijn, zoals 'levert dit onderzoek een ontdekking of een uitvinding' of 'hoe objectief is dit 

onderzoeksresultaat', formuleringen waarin bij die termen behorende oude voorstellingen het 

begrijpen van nieuwe inzichten in de weg kunnen staan.45 M.i. bedient ook de studie van 

Hoyningen-Huene zich van zo'n ontoereikende terminologie, als die auteur spreekt van 

'objektseitige' en 'subjektseitige' momenten in een kenproces46, of wanneer hij 'die Unter

scheidung von "Welt an sich" und "Erscheinungswelt'" ' als 'fundamentaler Ausgangspunkt 

für Kuhns Wirklichkeitsverständnis' bestempelt.47 

Terug naar de wereld 

Hieronder volgen enkele voor eigen rekening geformuleerde aanwijzingen om aan te geven dat 

erkenning van incommensurabiliteit niet leidt tot een absurde voorstellingen van een 

'veranderende wereld'. Een 'nieuwe terminologie', zoals Feyerabend ons aanraadt, staat mij 

niet ter beschikking. Ik zal met opzet juist zoveel mogelijk de termen uit SSR aanhouden. 

'Wereld' en 'werkelijkheid' vat ik op als zaken waarvan kennis mogelijk is (dus - in termen van 

Hoyningen-Huene - als 'Erscheinungswelt' en niet als 'Welt an sich'). 'Leren kennen', 'te 

weten komen' zie ik als een regelgeleide, aan maatstaven gebonden activiteit - hetgeen ik bij 

deze gelegenheid zal uitdrukken in de these dat kennis 'paradigmagebonden' is.48 Deze these 

leidt m.i. tot ongerijmde voorstellingen als ze niet vergezeld gaat met de thesen van de 

verbondenheid van verschillende paradigma's en van de eindigheid van zulke paradigma's. 

Wat betreft de verbondenheid van paradigma's: Kuhn schrijft hier weinig over ('outside the 

laboratory everyday affairs usually continue as before'49), maar impliceert wel het bestaan van 

een wijdere leefwereld buiten de paradigma's. Er is een 'platform', een 'marktplein' om elkaar 

te ontmoeten, ook al slaagt men er niet in 'geheel contact te maken met eikaars gezichtspunt'.50 

In zijn laatste publicaties legt Feyerabend sterke accenten op deze verbondenheid: 'The idea that 

comprehensive ways of thinking, acting, perceiving (...) are closed frameworks with fixed 

rules creates an unbridgeable gulf between situations which, though different in surprising 

4 5AM///pXII . 
4 6 Hoyningen-Huene: Op. cit. p55. 
47 Hoyningen-Huene: Op. cit. p257; vergelijk het oordeel van Joseph Margolis: 'Hoyningen-Huene, I think, is 
too much disposed to commit the early Kuhn to Kantian noumena and to intrude here and there occasionally 
arbitrary readings in phenomenological [fenomenalistische] terms.' (J. Margolis: 'The meaning of Thomas Kuhns 
"different worlds'", in: Kostas Gavroglu, John Stachel & Marx Wartofsky (eds): Science, Mind and Art Dordrecht 
1995 [Kluwer Academic Publishers] pl46. Van belang is natuurlijk wel dat Kuhn aan H. H s samenvatting van 
zijn ideeën meer gezag toekent dan aan zijn eigen pogingen om deze te beschrijven. (Paul Hoyningen-Huene: Op. 
cit. pi) 
4 8 'Paradigma-gebonden' zou hier minimaal opgevat kunnen worden als: onder invloed van de 'idiosyncratic 
conceptual and perceptual guidance of some point of view' (Feyerabend: 'Realism and the historicity of 
knowledge' Journal of Philosophy 1989 p404). Of dit nieuwe termen noodzakelijk maakt, zoals Feyerabend 
suggereert (AM Hl pXII) zou ik niet durven zeggen. Er is wel een type taalgebruik dat hier spaak loopt. Gebruik 
van de termen 'werkelijkheid' of 'wereld' voor iets dat geheel onafhankelijk is van, of liever geen enkele relatie 
heeft met onze maatstaven wordt inderdaad onmogelijk. Dit noemt men vaak 'realistisch' taalgebruik, al is het 
menselijkerwijze volkomen irreëel. 
4 9 SSR plU. 
50 SSR pl48; In veel gevallen kan die gemeenschappelijke ruimte betrekkelijk eenvoudig aangewezen worden. 
Men spreekt over rationale en irrationale getallen bij de bepaling van de afmetingen van een geometrische vorm. 
Aristotelici en aanhangers van Copernicus zijn elkaar tegengekomen in universitaire disputen over astronomie. 
Acupunctuur en chirurgie ontmoeten elkaar bij een zieke of in een ziekenhuis. De meeste betrokken partijen uit de 
voorbeelden van hoofdstuk 2 hebben deel (gehad) aan de dagelijkse omgangstaal en de bijbehorende levensvorm en 
de voortalige ervaringswereld. 
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ways, are yet connected by arguments, allusions, borrowings, analogies, general principles 

(...)'.51 Er is altijd iets buiten het spel dat men speelt. Er is, daar dit voor beide partijen geldt in 

een debat over incommensurabiliteit, dus altijd ruimte voor communicatie. Voor de genoemde 

eindigheid van paradigma's komen m.i. de volgende samenhangende aanwijzingen uit het werk 

van Kuhn naar voren. 

(a) Meervoudigheid van paradigma's - Er bestaan meerdere paradigma's die feitelijk van elkaar 

verschillen (ook t.a.v. 'een zelfde domein'52); er kunnen altijd nog andere mensurae zijn dan 

men in een bepaald geval gebruikt. 

(b) Specificiteit van paradigma's - Het conceptuele kader van de microbiologie heeft geen voor

beeldigheid voor de geologie. Specificiteit is een algemeen kenmerk van maatstaven: zij regelen 

specifieke gedragingen (en andere niet) en hebben een beperkt geldigheidsbereik. Er blijft iets 

'ongeregelds' over: de regels van het voetballen hebben geen invloed op de schaaksport, maar 

'reguleren' ook het gedrag van supporters niet. Paradigma's zijn niet-exclusief geldig: er 

kunnen verschijnselen zijn die zij niet kunnen normeren. 

(c) Bekritiseerbaarheid van paradigma's - Kuhn stelt dat paradigma's functioneren als datgene 

op basis waarvan gedragingen beoordeeld worden.53 Aan de andere kant is het wezenlijk voor 

'wetenschappelijke revoluties' dat paradigma's zelf ook beoordeeld kunnen worden en kunnen 

veranderen, al is dit geen oordeel op grond van een geordend systeem van maatstaven54, 

vandaar dat Kuhn deze criteria soms 'subjectief' noemt55. In SSR volgt dergelijke kritiek met 

name op de confrontatie met anomalieën. De notie 'anomalie' veronderstelt een extra-

paradigmatische realiteit: de fenomenen die 'per ongeluk' worden ontdekt of door een para

digma niet geconceptualiseerd kunnen worden zijn duidelijk meer dan constructs vanuit een 

paradigma. Kuhns theorie laat dus de mogelijkheid open dat er ervaringen zijn van zaken die de 

geconceptualiseerde 'wereld' van de onderzoekers te buiten gaan. Zonder deze 'buiten de 

perken tredende' ervaringen zou het door Kuhn beschreven 'mechanisme' dat van normale 

wetenschap tot revoluties voert niet werken.56 

(d) Contingentie van paradigma's - Zij zijn ontstaan in de loop der geschiedenis, waaruit blijkt 
dat mensheid of kosmos ook zonder die maatstaven hebben gekund en het open is dat er in de 
toekomst andere mensurae ontstaan. 

(e) Tenslotte moet ook gewezen worden op de grondelooslieid van paradigma's. Zij dienen als 

alle regels en maatgevende kaders geleerd, erkend en in acht genomen te worden, maar zij zijn 

'niet zelf-funderend, zelf-rechtvaardigend, zelf-evident'.57 

5 1 AM III p207. 
52 Zie §3.5. 
5 3 Vgl. Duintjer: Op. cit. p28 e.v. 
5 4 Tenzij het gaat om kritiek vanuit een ander paradigma (SSR p77). 
5 5 £Tp325. Een verandering van een belangtijk 'maatgevend kader' houdt in zekere zin ook een verandering van 
onszelf in. (vgl. Duintjer: Op. cit. p38). 
5 6 Zie §1.1.2.; Ook in Feyerabends 'kosmologisch relativisme' (zie §1.3.4.) speelt dit een rol: dit verschilt 
volgens hem van wat men meestal relativisme noemt door 'admitting failure: not every approach succeeds.' (AM 
ƒƒ/ƒ p270). 'People have acted upon the world in many different ways, partly physically, by actually interfering 
with it, partly conceptually, by devising languages and making inferences in them. Some of the actions found a 
response, others never got off the ground.' (Bey. R. p516). 
57 Duintjer: Op. cit. p72-86. 
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Deze aanwijzingen voor de eindigheid van paradigma's hebben m.i. als consequentie (i) dat 

incommensurabiliteit mogelijk is, maar (ii) ze leiden niet tot de these dat als een deel van de 

wereld met andere maatstaven ontsloten wordt, daarmee 'de wereld' verandert, 

(i) Incommensurabiliteit zou niet voor kunnen komen in een situatie waarin van feitelijke 

verscheidenheid van maatstaven geen sprake kan zijn, en evenmin ten aanzien van een maatstaf 

die alles kan normeren, of een paradigma dat bij alles werkt, zoals de volgelingen van 

Pythagoras dat destijds meenden bij 'het getal'.58 

(ii) De these dat we de wereld kennen via eindige filters onzerzijds, impliceert dat de wereld 

altijd nog meer en anders kan zijn dan wij er van kennen. 'De wereld' zou pas veranderen, 

wanneer deze geheel bepaald zou worden door een paradigma. Dit zou hooguit het geval 

kunnen zijn in een dogmatisch systeem (een systeem dat de eindigheid van zijn maatstaven 

ontkent). Dit laatste komt voor bij systemen die (enkele van) de volgende kenmerken vertonen. 

Betreffende aanwijzing (a): de eigen maatstaven zijn vanzelfsprekend 'de' standaard voor 

rationaliteit, wetenschap etc..59 Betreffende aanwijzing (b): men beweert alle relevante 

gedragingen te beschrijven of te verklaren (de norm van 'alles').60 Betreffende aanwijzing (c): 

men ontkent dat er anomalieën zijn die tegen hun (universele) empirische geldigheid kunnen 

worden ingebracht of deze worden op voorhand gebagatelliseerd.61 Betreffende aanwijzingen 

(d) en (e): men beweert dat de theorie zelf in de orde van de kosmos thuishoort.62 Als 'de 

wereld' waarin men onderzoek doet of zelfs leeft uitsluitend gemodelleerd wordt door één 

paradigma, dan leiden veranderingen in dat paradigma tot wijzigingen in de ervaringen van die 

wereld, tot een 'aardverschuiving'.63 Erkennen we de overvloedige rijkdom van de realiteit, die 

Ook spreken van complementariteit zou ten opzichte van 'de maat van alle dingen' geen zin hebben. 
Volgens Feyerabend is dit een kenmerk van theorieën die zich op 'objectiviteit' beroepen. (Zie: TDKp34, 

Erkenntnis för freie Menschen Frankfurt a. M. 1981 [Suhrkamp] p235; Farewell to Reason London 1987 iv'ersol 
p272) 
60 Veel reductionistische theorieën vertonen dit kenmerk: ze hebben een beperkt domein van geldigheid maar 
erkennen dit niet of stellen dat slechts dat beperkte domein relevant is. (Zie §4.1) 
61 Feyerabend: Knowledge without Foundations, Two lectures delivered on the Nellie Heldt lecture fund Oberlin 
1961 [Oberlin College] p45(PP 3 p67). 
62 Dit komt men eerder tegen bij religieuze kosmologieën dan bij wetenschappelijke theorieën (religieuze 
kosmologieën gaan vaak vergezeld van aanbevelingen van hogere wezens) Maar ook bijv. het idee dat 'de natuur 
in de taal van de wiskunde is geschreven' (Galileo), of dat de ontwikkeling van een bepaald type rationaliteit 'bij 
de evolutie hoort' zijn variaties op dit thema. 
63 Het idee dat bij een paradigmaverandering 'de wereld' verandert riep bij Feyerabend, toen hij SSR in manuscript 
las, een zeer kritische reactie op. In een uitgebreide schriftelijke reactie (brieven uit 1960 of 1961), ziet 
Feyerabend in die opvatting een verontrustend dogmatisme. 'And that your point of view (. . .) possesses 
emelements of dogmatism can be seen most clearly from the fact that failure of a paradigm, as you describe it (a 
whole world breaks down; the activity of the whole group undergoes a most acute crisis etc. etc.) is seen as a 
dogmatist would see it: when his absolute truth breaks down, this means, to him, the end of his world. Only for 
a dogmatist can breakdown of a paradigm have such tremendous consequences, as you say breakdown of a 
paradigm has. For only he is not accustomed to the view that anything he believes in may at some time fail and 
that he never possesses the absolute truth.' (Paul Hoynmgen-Huene: Two letters of Paul Feyerabend to Thomas 
S. Kuhn on a draft of The structure of scientific revolutions' Studies in the History and Philosophy of Science 
26-3,1995 p375). 

In 1978 blijkt Feyerabend echter het idee van de 'veranderende wereld' zelf in nog radicalere verwoordingen dan 
Kuhn naar voren te brengen. 'Since Bohr's analysis of the case of Einstein, Podolsky and Rosen we know that 
there are changes which are not results of a causal interaction between object and observer but of a change of the 
very conditions that permit us to speak of objects, situations, events. We appeal to changes of the latter kind 
when saying that a change of universal principles brings about a change of the entire world. Speaking in this 
manner we no longer assume an objective world that remains unaffected by our epistemic activities, except when 
moving within the confines of a particular point of view. We concede that our epistemic activities may have a 



166 

onze voorstellingen te buiten gaat, dan hoeven we een verandering van die voorstellingen niet 

automatisch te verbinden met de een verandering van de ondubbelzinnige 'wereld'. 

§6.2. Relativistische cliché's 

We hebben gezien dat met name Feyerabend in een bepaalde fase van zijn werk een 

'relativisme' voorstaat, dat hij later afwijst,64 en dat hij later een nieuwe, wat ongebruikelijke 

invulling aan de term geeft.65 Ook Kuhn is voor een 'relativist' uitgemaakt.66 Voor sommige 

auteurs is het feit dat men erkent dat er zoiets als incommensurabiliteit bestaat al een aanduiding 

dat men een 'relativist' is, of vormen de aanwijzingen voor de eindigheid van mensurae uit 

§6.1. samen een relativistisch credo.67 

Behandeling van relativisme zonder duidelijke afbakening van wat daaronder verstaan moet 

worden zou verspilde moeite kunnen zijn. Maar de term wordt zo wijd en zijd en in zoveel 

verschillende betekenissen gebruikt dat het ook de moeite niet loont om haar dan maar in één 

vastomlijnde zin op te vatten: daarmee kunnen allerlei andere invullingen van de term 

buitengesloten worden. Voor een 'brede' behandeling (die waarschijnlijk zal leiden tot het 

onderscheiden van diverse doctrines met dezelfde naam) ontbreekt hier de ruimte. Ik zou dit 

onderwerp daarom het liefste onbesproken laten, ware het niet dat critici van incommen

surabiliteit zich er nogal over lijken op te winden. De ergernis, verontwaardiging, die men in de 

literatuur tegenkomt is m.i. echter vaak niet gericht tegen gedetailleerde beschouwingen over 

relativisme, maar tegen een aantal gemeenplaatsen, cliché's. Dergelijke gemeenplaatsen zijn in 

de tekst hieronder met * gemerkt. Het betreft ongenuanceerde (en kennelijk door een 

reductionisme besmette) uitspraken als 'alles is relatief'*, 'alles is subjectief* etc. In deze § wil 

ik slechts laten zien dat interesse voor- of het beamen van het bestaan van incommensurabiliteit 

niet betekent dat men deze gemeenplaatsen onderschrijft. 

Karl Popper noemt in Conjectures and Refutations het epistemologisch relativisme 'de 

opvatting dat iets als objectieve waarheid niet bestaat'*.68 Om hem meteen al te interrumperen: 

Het gebruik van de term 'objectief' heb ik in dit boek zo veel mogelijk vermeden. Sommige 

auteurs gebruiken de term 'objectief' voor feiten of waarheden die los zouden staan van welke 

mensurae dan ook. Kuhn en Feyerabend hebben deze mythische objectiviteit ontzenuwd.69 De 

decisive influence even upon the most solid piece of cosmological furniture - they may make gods disappear and 
replace them by heaps of atoms in empty space.' (Science in a Free Society London 1978 [New Left Books] 
p70). 
6 4 Zie §1.3.3. 
6 5 Zie §6.1.3. 
6 6 K. Popper: Normal science and its dangers, in: Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the Growth of 
Knowledge Cambridge 1970 [Cambridge U.P.] p55-56; Howard Sankey: Rationality, Relativism and 
Incommensurability, Aldershott 1997 [Ashgate] p42 e.v. 
67 Zelf zou ik een relativisme aanhangen in de zin dat kennis in betrekking staat tot, gerelateerd is aan bepaalde 
maatstaven, een 'these' die nadrukkelijk niet inhoudt dat kennis alleen uit die maatstaven afleidbaar is. 
6 8 Popper: Op. cit. p4. 
69 In TDK stelt een spreker dat het woord ' objectief ' altijd weer opduikt als sommige mensen anderen willen 
onderdrukken maar er geen persoonlijke verantwoording voor willen nemen'(p34). Elders schrijft Feyerabend: 
' Scientists are salesmen of ideas and gadgets, they are not judges of truth and falsehood' (PP 2 p31) en: 'Nu zijn 
de persoonlijke oordelen die de natuurkunde in stand houden vaak zo verborgen en zo automatisch dat alles lijkt te 
bestaan uit berekeningen en experimenten. In feite vermoed ik dat het juist deze gedachteloosheid is die de indruk 
van objectiviteit wekt.' (TDK p35). 
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term 'objectief' kan m.i. beter gereserveerd worden voor kennis die aan bepaalde maatstaven 

voldoet, dan voor kennis die boven alle maatstaven verheven is. Dit betekent niet dat 

'objectiviteit niet bestaat'*, maar dat het objectieve niet vanzelfsprekend gegeven is, dat er 

'regels' voor gevolgd moeten worden om tot dergelijke kennis te komen.70 

Terug naar Popper. Hij schrijft: 'Men kan het geloof in de mogelijkheid van een heerschappij 

van het recht, van gerechtigheid en vrijheid nauwelijks staande houden, wanneer men een 

epistemologie accepteert die stelt dat objectieve feiten niet bestaan, niet alleen in dit bijzondere 

geval, maar in geen enkel geval* en dat de rechter geen feitelijke fout kan hebben gemaakt, 

omdat hij over feiten evenmin gelijk als ongelijk kan hebben.'*.71 

Al deel ik Poppers afkeer van een autoritaire samenleving, deze passage toont een grove 

simplificatie van de onderhavige problemen. Popper vertekent het standpunt van de 'mensura-

gebondenheid' van kennis en interpreteert het in een onbeargumenteerd 'alles of niets' patroon. 

Als onze kennis aan mensurae gebonden is, betekent dit niet dat men geen gelijk of ongelijk kan 

hebben.* Het 'gelijk' van een rechter bestaat juist binnen een wereld van in acht genomen en 

erkende mensurae. Er is in de rechtspraak reeds een 'kader' gegeven om feiten te beoordelen: 

een complex stelsel van wetten en regels. Dat het in beginsel ook wel anders zou kunnen, dat er 

wetswijzigingen mogelijk zijn, dat er verschillende interpretaties kunnen bestaan van een 

toedracht etc. doet daar niets aan af. Gebondenheid aan maatstaven heeft niets te maken met 

willekeur.72 

Als 'objectieve feiten' niet bestaan*, wordt ons door Popper echter een dreigend nihilisme 

voorgeschoteld. Dit 'alles of niets' patroon duikt in de literatuur herhaaldelijk op. Wat niet 

'objectief' blijkt te zijn, zou meteen maar 'subjectief* zijn (in de zin van volstrekt particulier). 

Als we het bestaan van vaste, onbetwijfelbare kennis, methoden, uitgangspunten etc. 

betwijfelen zouden we meteen maar beweren dat op het punt van kennis, methoden en uitgangs

punten alles evenveel waard zou zijn*.73 Het 'nihilistische' alternatief wordt zó 

afschrikwekkend voorgesteld dat we wel bij de vertrouwde objectieve waarheid zullen blijven. 

Maar dit 'alles of niets'patroon berust op onbegrip omtrent de interactie tussen kennis en 

maatstaven. Dat alle kaders evenveel waard zijn* kan men alleen zeggen wanneer men zelf de 

illusie heeft dat men boven die kaders staat. Voor mensen die bij welk concreet probleem dan 

ook betrokken zijn is de conclusie (van buitenstaanders) dat 'elke oplossing evenveel waard 

Deze regels hebben te maken met o.m. herhaalbaarheid en controleerbaarheid van observaties, met logische 
consistentie van theorieën en vooral grenzen aan de invloed van waarnemers op waargenomen systemen. 
'Objectiviteit' is m.i. geen resultante van het volgen van ondubbelzinnige en eenduidige regels, maar van enkele 
verwante mensurae die in sommige gevallen tot verschillende, botsende eisen aan theorieën kunnen leiden SSR 
pl98-199; ET p338. Zie §3.9. 
71 Popper: Op. cit. p5. 

Als wat we menen te weten aan mensurae gebonden is, als die mensurae op zich zouden kunnen worden 
gewijzigd, en als feiten van daaruit altijd nog anders zouden kunnen worden geïnterpreteerd dan dit vanuit deze 
gevestigde maatstaven gebeurt - dan nog kan men die 'veranderbaarheid' nooit absoluut en totaal doorvoeren. Men 
kan niet aan alles tegelijk twijfelen, alle bestaande mensurae eventjes wegdenken en eigenmachtig door andere 
maatstaven vervangen. 

3 Slogans van Feyerabend als 'anything goes' hebben er m.i. aan bijgedragen dat men zijn opvattingen 
simplistischer heeft opgevat dan ze bedoeld waren (critici die deze letterlijk namen hebben weliswaar AM ni et 
goed gelezen, maar kunnen aanvoeren dat een boek waarin dergelijke dingen worden gezegd niet serieus gelezen 
behoeft te worden). 
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is'* bijna altijd onbruikbaar, absurd of kwetsend. Wellicht zijn er 'nihilisten' die de opvattingen 

huldigen die Popper aan zijn tegenstanders toeschrijft, maar deze opvattingen volgen op geen 

enkele wijze uit 'de incommensurabiliteitsthese'. (Kuhn en Feyerabend distantiëren zich 

opmerkelijk genoeg in de jaren negentig beiden van het 'relativistische' postmodernisme)74. 

Stereotype denkwijzen zijn echter niet alleen te vinden bij de tegenstanders van 'relativisme'; de 

klaarblijkelijke voorstanders geven soms aanleiding tot het ontstaan van ongenuanceerde 

slogans. Denk aan de misverstanden rond 'anything goes'75 of aan Feyerabends boektitel 

Farewell to Reason waarin niemand kan horen of 'reason' al of niet 'met een grote R' wordt 

uitgesproken.76 

Volgens Richard Rorty is 'de kentheorie' op zoek naar de termen waarin alle rationele disputen 

vertaald zouden moeten kunnen worden om overeenstemming mogelijk te maken.77 Rorty acht 

een 'kentheorie' met dergelijke pretenties onmogelijk. Zo valt voor Rorty het doek voor de 

'philosophy as the mirror of nature'78 en daarmee voor de héle kentheorie: de ruimte die zij 

openlaat moet niet worden opgevuld.79 Degelijke uitlatingen vinden we ook bij Feyerabend.80 

Dit is helaas weer de 'een of geen' denktrant. Als er geen absolute standaards zijn, is kentheorie 

onmogelijk* of zinloos* en als kentheorie onmogelijk is moeten we ermee ophouden. Als de 

grote verhalen 'niet meer' gefundeerd kunnen worden, dan hebben zij ook maar meteen 

afgedaan.* Of: als sociale, politieke of psychologische factoren de wetenschapsbeoefening 

ingrijpend beïnvloeden, dan is wetenschappelijke kennis dus 'niets anders dan' een 'socio-

politieke constructie'.*81 

Naar mijn gevoel dreigt ook hier een ondoordachte 'alles of niets' houding. 82 Kennis van de 

wereld heeft geen betrekking op iets dat benaderbaar is zonder enige mensurae, maar dit 

impliceert niet dat onze kennis geheel en al gedetermineerd wordt door onze eigen regels. Die 

laatste mening laat geen ruimte meer voor de weerbarstigheid van de natuur. Als 

wetenschappelijke overtuigingen geheel kunnen worden verklaard uit doelen, belangen en 

7 4 Kuhn: 'Incommensurability is needed, that is, to defend notions like truth and knowledge from, for example, 
the excesses of post-modernist movements like the strong program' (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); Feyerabend: AM// /p l3 . 
7 5 §1.3.2. 
7 6 Farewell to Reason plO, pi7. 
7 7 Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature Oxford 1980 [Basil Blackwell] p318. 
7 8 We hoeven met de aanvaarding van de maatstaf-gebondenheid van kennis het 'verouderd-moderne' idee dat 
kennis de werkelijkheid spiegelt niet bij het oud vuil te zetten. Zolang we een 'spiegeling' niet opvatten als een 
passief gebeuren, waarin de Werkelijkheid Zelf Zich Ons Toont Zoals Zij Eigenlijk Is, maar als een door 
mensurae begeleide respons van de natuur, is er ruimte voor een representatiemodel, temidden van andere 
modellen. Het zou zeker niet in strijd hoeven te zijn met Rorty's pragmatische uitgangspunten om te stellen dat 
het idee van 'philosophy as a mirror of nature' in bepaalde situaties uitstekend voldoet. 
7 9 Rorty: Op. cit. p314. 
8 0 AM// /p269. 
81 Rudy Kousbroek: Wat ik hoor is onoprechtheid' Cultureel supplement NRC-Handelsblad 20-11-1998 p4. 
82 Helaas gaat dan het verkondigde 'einde van de grote verhalen' de grenzen van wat de moeite van het kennen en 
het handelen waard is bepalen. Met name het advies om onbeantwoordbare 'grote' vragen (bijv. omtrent het 
lichaam-geest probleem) links te laten liggen (zie §4.3), lijkt me ietwat hoogmoedig. Waarom zouden mensen die 
met vragen over leven en dood, lichaam en geest, causaliteit te maken krijgen, niet over antwoorden en 
benaderingen mogen denken of speculeren? Waarom zouden we de grote vragen niet kunnen overdenken zonder tot 
grove simplificaties en nutteloze abstracties te vervallen? Of de Grote Verhalen van de oude metafysica volgens 
'postmodernen' nu wel of niet meer 'kunnen' maakt weinig uit: waarover men niet kan zwijgen, daarover gaat 
men spreken. 
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vooroordelen van de wetenschappers, verdwijnt elke grond om de wetenschappelijke 

overtuigingen te bekritiseren op basis van hun confrontatie met de responsen van wat men 

onderzoekt, verrassende onderzoeksresultaten of anomalieën.83 Die mening verraadt bovendien 

een reductionistische denkgewoonte, waarbij men de maatstaven de rol laat spelen van een 

'onderliggend causaal mechanisme', dat onze kennis kan 'verklaren'. Dat het in een nieuw 

paradigma doorgaans dikwijls wel mogelijk is om een benadering voor de anomalieën te vinden 

betekent dat de werkelijkheid niet voor alle benaderingen even 'recalcitrant' is.84 Het is mogelijk 

dat een gebied dat niet ontsloten wordt door de ene benadering, wel toegankelijk is voor de 

andere, dat de anomalieën van de ene theorie vertrouwd zijn binnen de andere, of daar zelfs het 

uitgangspunt van vormen. 

Filosofie heeft op allerlei wijzen te maken met onderzoek van 'criteria' (in de kennisleer, de 

ethiek, de ontologie, de esthetica etc.)85 Als al dat onderzoek uiteindelijk maar om één vraag zou 

draaien (Het Fundament, De Maat van Alle Dingen), dan betekent incommensurabiliteit het 

'failliet' van deze onderneming. Maar niemand hoeft filosofie op te vatten als een quiz met één 

juist antwoord. Niet de getallen, de moleculen, de atomen, de elementen, de structuren, de 

mensen of de Goden zijn de maat van alle dingen: er is geen maat van alle dingen. De wereld is 

te rijk, te ruim, te open, diep en grondeloos om uitputtend te worden gewogen. 

§ 6.3 De oplossing 

Er wordt dikwijls gesuggereerd dat incommensurabiliteit een probleem is, dat opgelost zou 

moeten worden. Of men stelt, dat het probleem 'onoplosbaar' is.86 We herinneren ons de 

ergernis van Feyerabend, dat er steeds meer over incommensurabiliteit wordt gesproken op een 

wijze waardoor 'de nadruk komt te liggen op problemen, men erbij blijft staan, er theorieën 

over opstelt in plaats van eruit te komen.'87 

Nu zijn er weinig termen in de filosofie, die zo dwingen tot een locale interpretatie als 

'probleem': een probleem voor wie, wanneer, in welk opzicht? De verschillen, die we 

incommensurabiliteit noemen, manifesteren zich meestal reeds als meningsverschil over wat 

83 AM UI p269; Vgl.: 'Different forms of life and knowledge are possible because reality permits and even 
encourages them and not because 'truth' and 'reality' are relative notions. '(Bey. R p516). 
^ In een derde dialoog in Three Dialogues on Knowledge wordt dit aldus verwoord: 'Verschillende 'levensvormen' 
ondergaan een verschillend lot wanneer zij in dezelfde omgeving worden geplaatst, en sommige daarvan vergaat 
het slecht in de ogen van hun eigen beoefenaars. Daaruit blijkt dat er zoiets als een weerstand in de wereld bestaat. 
Maar - en hiermee kom ik bij een zeer belangrijk punt dat is benadrukt door Niels Bohr - de weerstand is veel 
zwakker dan wordt aangenomen door de professionele realisten van vandaag' (TDKpl52-l53). Ook Hoyningen-
Huene stelt dat de wereld volgens Kuhn 'eine gewisse Widerständigkeit' biedt, die het onmogelijk maakt om 'ihr 
jedes beliebige Netz von Ähnlichkeitsrelationen aufzuprägen' (p259). 
8 5 Duintjer: Op. cit. pl6. 
86 "When incommensurable language games come into dispute over a given case, (Lyotard) says there is a 
différend, an irresolvable conflict between them.' James Williams: Lyotard Cambridge 1998 [Polity Press] p28. 
De frase 'incommensurable language games' is mi. niet gelukkig (zie §0. 1) en 'conflict' dient hier niet opgevat 
te worden als logische tegenspraak (zie §3.3). 
87 TDKpl55; Feyerabend lijkt incommensurabiliteit voornamelijk als een theoretisch probleem te beschouwen, 
dat de wetenschapspraktijk niet hindert. 'Incommensurability is a difficulty for philosophers, not for scientists' 
(Farewell to Reason p272) - deze bewering stemt niet geheel overeen met de in AM\ gegeven voorbeelden. 
Vergelijk: 'Incommensurability is a difficulty for some rather simpleminded philosophical views (on explanation, 
verisimilitude, progress in terms of content increase); it shows that these views fail when applied to scientific 
practice; it does not create any difficulty for scientific practice itself' (PP 1 &2 pXII). 
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precies het probleem is en wat als een oplossing zou tellen. Gaat men vervolgens de vraag 

stellen of incommensurabiliteit zelf een probleem is, dan beland men op een 'meta'niveau. Is 

het een probleem dat er in vrijwel elke sfeer van leven verschillende maatstaven zijn, en situaties 

waarin mensen die verschillende maatstaven volgen elkaar tegenkomen? Hoe men dit ook wil 

noemen -problematisch of niet - een feit is dat een mens niet anders kan dan daarin te leven en 

zijn weg te vinden. Incommensurabiliteit hoort bij menszijn in meervoud.88 Ik zal verder niet 

over 'het problematisch-zijn' daarvan uitweiden, maar samenvattend enkele in dit boek reeds ter 

sprake gekomen strategieën noemen, om met de incommensurabiliteit die men geconstateerd 

heeft om te gaan. 

Allereerst een m.i. dubieuze reactie, die ik alleen vermeld omdat zij zoveel voorkomt: het 

negeren van incommensurabiliteit. Men weigert andere maatstaven, gezichtspunten, concepten, 

benaderingen etc. dan de eigene te erkennen of zelfs maar te gedogen. En men gaat er 

bovendien toe over om het-probleem-van-de-afwijkende-maatstaven 'op te lossen'. Soms 

bestaat de oplossing er uit, dat Hippasus van Metapontum weer in zee wordt geworpen89, maar 

meestal wordt de ene partij gedwongen de maatstaven, gezichtspunten of concepten van de 

ander over te nemen. Dit kan met enig geweld gebeuren (gedreig met ontslag, excommunicatie 

etc), maar ook met 'retorische trucs' (standpunten verdraaien, bespottelijk maken, negeren). In 

bepaalde gevallen is het slechts één van beide partijen die de maatstaven van de ander weigert te 

erkennen; in andere gevallen lijkt de verhouding in dit opzicht 'symmetrisch' te zijn. Strijders 

voor een andere maatschappelijke orde zijn 'tegen de wet' en daarmee te beschouwen als 

criminelen - wetshandhavers collaboreren met een misdadig regime en dienen als verdedigers 

van onrecht bestreden te worden. 

Een reactie die minder uit dogmatisme voortkomt zou men kunnen omschrijven als het 

'heropenen' van het onderzoek. Men probeert het debat waarin langs elkaar heen werd gepraat 

weer commensurabel te maken door de partijen overeen te laten komen welke punten zij als 

beslissend zullen laten tellen (bijv. voor de vraag wie er gelijk heeft). Deze strategie zal alleen 

werken als men beide visies (ten aanzien van het in geding zijnde punten) in feite ten onrechte 

incommensurabel heeft genoemd.90 Dat is mogelijk: mensen zijn vaak niet goed op de hoogte 

van eikaars standaarden en concepten, en zouden zich dus kunnen vergissen. 

Een volgend scenario is er één waarin incommensurabiliteit wèl erkend wordt. Maar die 

erkenning wordt hier niet benut om 'contact te leggen', maar juist om 'contact te verbreken'. 

Feyerabends behandeling van het lichaam-geestprobleem in de jaren zestig was gebaseerd op de 

opvatting dat de taal om daarover in dualistische of mentalistische termen te spreken 

incommensurabel was met die in materialistische termen. Daar leidde hij uit af dat die menta

listische taal eenvoudig niets te betekenen heeft als het gaat om 'weerlegging' van het 

8 8 Richard Bernstein (The New Constellation - The Ethical-Political Horizons of Modernity/Poslmodernily 
Cambridge 1991 [Polity Press] p66) noemt dit een 'Aufgabe'. 'It makes no sense to even speak of a 'final 
solution' to this problem' (p75). 
8 9 §0.31. 
9 0 Als het zo is dat twee partijen (of derden) op basis van een vergelijking reeds tot de terechte conclusie zijn 
gekomen dat er incommensurabiliteit optreedt, dan zijn er geen gemeenschappelijke criteria voor de oplossing 
(zolang beide partijen aan hun mensurae vasthouden) - tenzij men op zoek gaat naar andere mensurae dan die 
waarom het in het debat oorspronkelijk te doen was. 
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materialisme. Later stelt hij tevens dat 'gnostici' het materialisme en alles wat er uit voortkomt 

(medisch handelen etc.) kunnen verwerpen 'omdat de hele materiële werkelijkheid schijn is'.91 

Bezwaren tegen deze strategie zijn hierboven al besproken.92 Kennelijk heeft Feyerabend in zijn 

recente kritiek op filosofen die stellen dat incommensurabiliteit de mensen veroordeelt om 

blijvend langs elkaar heen te praten zijn eigen oudere geschriften op het oog.93 Het is van 

belang er op te wijzen, dat dergelijke situaties wel daadwerkelijk voorkomen94, maar dat deze 

'afsluitende' tactiek niet de enige manier is om met incommensurabiliteit om te gaan. 

De diagnose 'incommensurabiliteit' wil niet zeggen dat degene die dit constateert erop uit is om 

verder overleg te belemmeren of beweert dat er geen enkele overeenstemming mogelijk is 

tussen de betrokken partijen. We hebben gezien dat spreken over incommensurabiliteit een 

gemeenschappelijke ruimte veronderstelt, waarbinnen in ieder geval contact en communicatie 

mogelijk zijn.95Niet alleen in praktische zin is er steeds iets gemeenschappelijks: het behoort 

ook tot de lexicale vereisten om het woord incommensurabiliteit alleen al van stal te halen. Er is 

bij incommensurabiliteit, als men de term 'correct' gebruikt, in ieder geval sprake van een 

situatie waarin twee zaken op zo'n wijze samen worden bezien dat hun niet-samen-met-een-

bepaalde-gegeven-maatstaf-meetbaar-zijn van belang is en al of niet zou kunnen blijken. 

Voor zover ik zelf de term 'oplossing' in verband zou willen brengen met incommensurabiliteit, 

duidt deze voor mij op een attitude. Het idee dat wat we zien en doen met onze mensurae 

samenhangt, en dat er ook andere zinnige mensurae zijn, is iets wat op verschillende wijzen 

beleefd kan worden. Als intellectueel 'weetje' is het misschien zo vanzelfsprekend dat wie erop 

wijst een open deur lijkt in te trappen - al zijn er vele voorbeelden te geven waarin die deur 

potdicht blijft, uit enthousiasme over- of gewenning aan de eigen maatstaven, waarden, 

concepten. Maar het gaat hier niet alleen om een 'weetje' - het betreft ook een basishouding, die 

bepaalt hoe men met kennis omgaat: het inzicht dat de werkelijkheid meer is dan wat we er van 

denken, dat we daarom altijd iets kunnen leren van 'andersdenkenden' of van de 'weerbarstige' 

verschijnselen. 

De 'complementariteit' waarover Bohr schrijft96 is m.i. een uitvloeisel van een dergelijke 

attitude. In geval van wezenlijke verschillen in benaderingswijzen, gezichtspunten of maat

staven streeft Bohr niet naar 'their mutual dissolution or reduction'97, maar tracht hij na te gaan 

of beide benaderingswijzen etc. elkaar kunnen aanvullen. Als men de eigen benaderingen als 

beperkt kan blijven zien, is het in beginsel mogelijk dat andere benaderingen complementair 

blijken te zijn en tot verruiming van inzicht leiden. 

Tenslotte is het ook mogelijk dat er nieuwe benaderingswijzen worden gevonden, in het licht 

91 Erkenntnis für freie Menschen pl81 
92 §4.3. 
93 TDKpI55; zie ook: 'Intellectuals and the facts of live' Common Knowledge 1994 Vol. 3 no 1 p7. 
9 4 Harold I. Brown: 'Incommensurability' Inquiry 26,1983 p22. 
9 5 Vgl. Charles Taylor: 'Our resources for arbitration are greater than they are normally supposed to be in moral 
philosphy, and they lie partly in our sense of our lives as a whole, the lives we are leading'. ('Leading a life', in: 
Ruth Chang (ed.) Incommensurability, lncomparability and Practical Reason Cambridge 1997 [Harvard UP.] 
pl83). 
96 §4.2. 
97 Gerald Holton: Thematic Origins of Scientific Thought Revised edition, Cambridge 1988 [Harvard U.P.] 
pl38. 
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waarvan de incommensurabiliteit van twee oudere theorieën etc. plotseling niet meer van belang 

is. Als men oprecht 'creatief' is, ontstaat iets wat van te voren niet te voorspellen was uit 

afzonderlijke 'invloeden'.98 Wie daarvoor een recept gaat schrijven moet commensurabiliteit 

vooronderstellen." Er is kunstenaars vaak weinig aan gelegen de oude invloeden die men 

integreert, op zich zelf tot hun recht te laten komen. Het gaat integendeel om het spelen van een 

spel waarvan de regels spelenderwijs veranderen. 'We used to play a lot of polka's and 

mazurka's (...) Just for fun, we started to play them in 4/4.'100 Soms kan een op voorhand 

wellicht onvoorstelbaar compromis gevonden worden. Muziek waarin het er nu juist niet om 

gaat om 'zuivere' tonen voort te brengen kan versmelten met muziek waarin dat nu juist centraal 

staat (de 'cross-over' van Europese en Polynesische muziekculturen in bijvoorbeeld Hawaiian-

style, reggae etc). 

'Inperkingen' zijn omgeven door buiten de perken tredende ervaringen en vermoedens: het 

leven, denken, spreken, spelen etc. van mensen kan verder reiken dan de beperkingen die 

filosofen aan hun 'levensvormen' toekennen. Kaders kunnen zich wijzigen, manieren van leven 

ontwikkelen zich, mensen raken ook met elkaar aan de praat over dingen die niet direct in hun 

kraam te pas komen. 

Met een variatie op de bekende uitspraak van Aristoteles101 zou ik willen zeggen dat het de leek 
zou verwonderen als allerlei aspecten van ons leven niet commensurabel zijn, en het 'de kenner' 
zou verbazen als dit wel zo was. 

9 8 In dit verband gebruikt Henri Bergson de term incommensurabel. (H. Bergson: L'Evolution créatrice (Paris 
1966 [Presses Universitaires de France] p29). 
" R o r t y : Op. cit. p321. 
100 Joe Venuti, in: Richard Hadlock: Jazz Masters of the Twenties New York 1988 [Da Capo]. 
101 Zie §2.1. 


