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1 Wat zijn de grote vragen? 

Wat is wetenschapsfilosofie? 

 

Wat is eigenlijk wetenschap? Is er één enkele enig juiste wetenschappelijke methode? En wat bewijst een 

wetenschappelijk bewijs nu eigenlijk? Er is, zoals iedereen weet, een ministerie van onderwijs, cultuur en 

wetenschappen. Er zijn, al komen we er niet dagelijks over de vloer, wetenschappelijke instellingen. Er zijn, en 

niet alleen in witte laboratoriumjassen, wetenschappers. Er is, hoewel we er niet vaak expliciet over spreken, 

een wetenschappelijke methode van onderzoek. 

In al deze constateringen wordt een beroep gedaan op onze intuïtie aangaande wetenschap. Wanneer iemand 

aan ons vraagt wat een wetenschappelijke hypothese, een wetenschappelijke methode, of een wetenschapper 

nu eigenlijk is, dan denken we vaak: dat is een moeilijke vraag, maar geef me even de tijd en ik kom met een 

acceptabel antwoord op die vraag. Met name in de 20e eeuw is echter gebleken dat een eenduidig antwoord 

moeilijk te geven is. De wetenschapsfilosofie heeft zich expliciet gebogen over de vraag wat 'wetenschap' is, en 

is tot de opmerkelijke conclusie gekomen ... dat we eigenlijk niet goed weten wat wetenschap tot wetenschap 

maakt! 

Laten we eens kijken naar enkele antwoorden die beroemde wetenschapsfilosofen op die vraag gegeven 

hebben. Het antwoord van de 'logisch-empiristische' Wiener Kreis , een groep wetenschappers (!) en 

wetenschapsfilosofen rondom Moritz Schlick, Otto Neurath en Rudolf Carnap die in 1929 een beroemd 

geworden manifest publiceerde ( Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis ), luidde als volgt: een 

hypothese is wetenschappelijk wanneer die hypothese bevestigd kan worden door middel van de zintuiglijke 

waarneming. Dat klinkt wellicht plausibel, maar Karl Popper was juist van mening dat een hypothese 

wetenschappelijk is wanneer die hypothese weerlegd kan worden door een beroep te doen op de empirie. Als 

je iets 73 keer constateert is het waarschijnlijk in het 74ste geval ook zo, maar dat is nooit helemaal zeker. 

Maar als je iets al is het maar éen keer weerlegt heb je een stukje definitieve kennis, stelde Popper. Hij werkt 

dit 'falsificationisme' uit in zijn boek The Logic of Scientific Discovery (1959). 

Thomas Kuhn kwam vervolgens met een radicaal andere visie. De geschiedenis van de wetenschap laat een 

reeks van elkaar opvolgende paradigma's zien, argumenteerde hij, met daar tussenin zogenaamde 

wetenschappelijk revoluties. Paradigma's zijn grote complexen van samenhangende hypothesen, intern 

consistent maar onderling niet. Het ene paradigma wisselt het andere af, en telkens heeft men weer een 

andere visie op wat goede wetenschap en betrouwbare kennis is. Wat de beste visie is - daarvoor hebben we 

geen criteria. Dit wordt ontwikkeld in zijn beruchte The Structure of Scientific Revolutions (1962/1970). 

Imre Lakatos op zijn beurt tracht de geschiedenis van de wetenschap weer anders te interpreteren. Hij meent 

geen elkaar opvolgende paradigma's te zien zoals Kuhn, maar eerder een grote hoeveelheid gelijktijdige, 

concurrerende wetenschappelijke onderzoeksprogramma's. En volgens hem blijkt op de langere duur wel 

degelijk welk daarvan het zich het beste handhaaft, en dus het meest wetenschappelijke is. In 1970 schrijft 

Lakatos daarover een lang artikel, 'Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes', 

waarin hij dit antwoord geeft op de vraag wat wetenschap is. Op deze manier is de uitvoerige, nog altijd 

voortwoedende discussie ontstaan tussen empiristen, falsificationisten, 'Kuhnianen' en 'Lakatosianen' over de 

werkelijke aard van 'wetenschap'. 

Het antwoord van de excentriekeling Paul Feyerabend op deze discussie en de vraag naar de aard van 

wetenschap mag niet ongenoemd blijven. Feyerabend staat bekend als een anarchistische wetenschapsfilosoof 

sinds hij in 1975 zijn boek Against Method publiceerde, bedoeld als een antwoord op Lakatos. Volgens hem kan 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/geesteswetenschappen/dfi/wijzer/wetenschapsfilosofie/
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geen enkele methode van onderzoek aanspraak maken op de enige echte wetenschappelijke methode. Als er al 

een regel te vinden is voor wetenschappelijk onderzoek, stelt hij, dan is het de regel dat er geen vaststaande 

regels voor wetenschappelijk onderzoek zijn -- 'anything goes'! 

Wanneer we de balans opmaken zien we een hele reeks van antwoorden op de vraag wat wetenschap is. Je 

zou dus kunnen concluderen dat op z'n minst onduidelijk is wat wetenschap eigenlijk is. Dit maakt de 

wetenschapsfilosofie tot een discipline waar heel veel werk te doen is, temeer omdat wetenschap nog tal van 

andere problemen met zich meebrengt: 

     zijn de sociale wetenschappen van dezelfde aard als de natuurwetenschappen? 

     wat is de status van de psychologische wetenschappen? Verwijzen termen als 'elektron', 'virus', maar 
ook 'intentie', 'opvatting', naar daadwerkelijk bestaande 'dingen'? 

     is wetenschap eigenlijk niet een sociaal proces dat bestudeerd moet worden binnen de sociologie? 

     hebben we aan empirische data wel genoeg om te kiezen tussen verschillende hypotheses? 

     hoe is het empirisch bewijsmateriaal te koppelen aan de waarschijnlijkheid van een hypothese? 

     wat is eigenlijk verklaren? 

  

1.1 is wetenschap Rationeel? 

twee interpretaties:  

         *een toonbeeld van rationeel systeem van proposities / overtuigingen? 

         *een toonbeeld van een rationeel veranderend geheel van overtuigingen = van rationele 

vooruitgang? 

  

1.2 geeft wetenschap een beschrijving van de realiteit? 

2 Ken uw klassiekers 

2.1 De grote drie 

2.1.1  

 
Popper 1902-1994 
See document(s): Karl_Popper 

Karl Raimund Popper (Wenen, 28 juli 1902 – Londen, 17 september 1994) was een Oostenrijks-Britse filosoof 

die algemeen wordt beschouwd als een van de grootste wetenschapsfilosofen van de 20e eeuw. 

 

Popper bedacht zelf de term 'kritisch rationalisme' om zijn filosofie te omschrijven. Deze benaming is van 

belang omdat het zijn verwerping van het klassiek empirisme en van het observatie-inductiemodel dat zich 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
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daaruit had ontwikkeld aangeeft. Popper was een verklaard tegenstander van dit laatste model en meende in 

plaats daarvan dat wetenschappelijke theorieën universeel van aard zijn en alleen indirect kunnen worden 

getest door hun implicaties te toetsen door middel van een cruciale test. 

Het toetsen van een theorie volgens de methode van Popper doorloopt drie stappen: 

     Een theorie wordt getoetst aan de hand van een singuliere uitspraak, de basiszin. 

     De basiszin kan in tegenspraak zijn met een theorie. Daarmee is die basiszin een potentiële 
falsificator. (Theorie: 'Alle zwanen zijn wit'. Potentiële falsificator: 'Er is één zwarte zwaan'.) 

     Wanneer de falsificator wordt aanvaard - 'Er is één zwarte zwaan' - wordt de universele uitspraak 
over witte zwanen weerlegd. Wanneer de falsificator niet wordt aanvaard krijgt de theorie een hogere 
'corroboratiegraad' (waarschijnlijkheidsgraad van juistheid). Een verhoogde corroboratiegraad betekent 
volgens Popper niet dat de uitspraak meer waar is dan een uitspraak met een lagere corroboratiegraad, 
omdat ook een uitspraak met een hoge corroboratiegraad bij een volgende cruciale test weerlegd kan 
worden. 

Hij meende ook dat wetenschappelijke theorieën, en in het algemeen alle menselijke kennis, onvermijdelijk 

uitsluitend hypothetisch zijn en worden gegenereerd door de creatieve verbeelding om problemen op te lossen 

die in een bepaalde historisch-culturele context zijn gerezen. Geen enkel aantal positieve waarnemingen om 

een theorie te testen, kan deze logisch gezien bewijzen; slechts een enkel tegenvoorbeeld waarvoor de theorie 

niet opgaat, is logisch beslissend: het toont aan dat de theorie waarvan de implicatie wordt getoetst niet juist 

is. Poppers weergave van deze logische asymmetrie tussen verificatie en falsificatie is een van de kernpunten 

van de wetenschapsfilosofie. Het bewoog hem ertoe om falsificeerbaarheid te kiezen als criterium voor het 

onderscheiden van wetenschap en non-wetenschap: een theorie kan uitsluitend wetenschappelijk zijn als hij 

ook falsificeerbaar is. Dit bewoog hem ertoe om zowel de aanspraak van het marxisme als die van de 

psychoanalyse op een wetenschappelijke status af te wijzen, omdat de theorieën waar deze beide stromingen 

op gebaseerd zijn niet falsificeerbaar zijn. 

 

 
Hume - 1711-1776  

See document(s): David_Hume 

 Inductie is niet gefundeerd 

 Geloof in causaliteit is niet gefundeerd 

 Geloof in Ik (personal identity) is niet gefundeerd 

En toch : we gebruiken inductie. Empirisme: van zintuiglijke impressies naar waarschijnlijke 

veralgemeningen 

 

David Hume (Edinburgh, 26 april 1711 – Edinburgh, 25 augustus 1776) was een Schotse filosoof en 

geschiedschrijver uit de tijd van de Verlichting. Hij was een van de belangrijkste empiristische filosofen en zijn 

ideeën zijn van grote invloed geweest op Immanuel Kant. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Hume
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Een grote naam in het Brits empirisme is David Hume. Waar Berkeley het empirisime radicaliseert in zijn 

metafysica, slaat Hume een andere weg in, namelijk die van de epistemologie. In zijn A Treatise of Human 

Nature (1740) gaat Hume op onderzoek naar, met enkel de ervaring als kennisbron, wat men eigenlijk nog wel 

en niet kan kennen. De mens kan nooit de substantie achter de dingen in zijn ervaring vinden, maar dit is van 

toepassing op nog een hele reeks andere zaken. Als een mens bijvoorbeeld introspectief op zoek gaat naar het 

ik, zal hij enkel bepaalde bewustzijnstoestanden en sensaties vinden, maar nooit een echt "ik". 

Persoonsidentiteit is daarentegen gebaseerd op continuïteit in de bundel bewustzijnservaringen die een 

persoon heeft. 

Ook zaken als oorzakelijkheid kan men volgens Hume niet waarnemen. Wanneer een biljartbal de ander 

zogenaamd doet bewegen (veroorzaakt), ziet men enkel de ene biljartbal tot tegen de andere bewegen, 

stoppen en de andere bal zien verder rollen. Men ziet de oorzakelijkheid zelf niet. Dergelijke zaken, zoals 

oorzakelijkheid en substantie, maar ook bijvoorbeeld het bestaan van andere menselijke geesten of personen 

zijn dan volgens Hume ook niets meer dan een gewoonte (habit) die de mens heeft aangekweekt omdat hij 

bijvoorbeeld het bewegen van de tweede biljartbal altijd heeft zien samengaan met het aanraken door de 

eerste. Hier komt Hume dus naar voren als een radicale scepticus: men kan nooit zeker weten dat die 

substantie of causaliteit echt (morgen nog) bestaat. Toch stelt Hume nog vast dat men als filosoof wel sceptisch 

kan zijn over deze zaken, maar eens men zijn studeerkamer verlaat zal zelfs de filosoof aannemen dat 

oorzakelijkheid echt bestaat en met andere mensen omgaan alsof het echte mensen zijn. 

empirisme 

See document(s): Empirisme 

Empirisme is een filosofische stroming waarin gesteld wordt dat kennis uit de ervaring voortkomt. Het 

empirisme wordt traditioneel beschouwd als een filosofie die tegengesteld is aan het rationalisme, dat de rede 

en het denken aanwijst als voornaamste kennisbron 

 

 
Kant 1724-1804 

See document(s): Immanuel_Kant 

Antwoorden op scepticisme 

alleen mogelijk door de copernicaanse wending: 

naar de synthetische activiteit van het (transcendentale) ik, 

dwz de Wetenschap Construeert de Wereld 

  

Immanuel Kant (Koningsbergen, Pruisen, 22 april 1724 - aldaar, 12 februari 1804) was een Duitse filosoof ten 

tijde van de Verlichting, wiens ideeën een grote invloed hebben uitgeoefend op de westerse wijsbegeerte. Kant 

wordt wel gezien als de eerste Duitse idealist. Zijn Kritik der reinen Vernunft uit 1781, waarin hij de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Empirisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
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grondslagen en de grenzen van de menselijke kennis onderzoekt en een eigen epistemologie creëert, wordt als 

zijn belangrijkste werk beschouwd. 

 

Het einde van het Brits empirisme en de strijd tussen het rationalisme en empirisme is veroorzaakt door het 

werk van de Duitse filosoof Immanuel Kant. Kant was van oorsprong een rationalist, maar werd uit zijn 

"dogmatische slaap" ontwaakt toen hij in contact kwam met het werk van Hume. Hij ging wel niet zover het 

empirisme in haar radicale vorm te aanvaarden. Grotendeels kwam dit door de sceptische uitingen van Locke 

en Hume. In tegenstelling tot het Brits empirisme was Kant er radicaal van overtuigd dat de moderne 

wetenschap wel degelijk zekere kennis kon geven, zelfs over toekomstige ervaringen. Hij geloofde in het 

bestaan van synthetische oordelen a priori. Waar Hume inductie verwierp als ongeldig - men kan niet uit een 

beperkt aantal waarnemingen, een wet formuleren die geldt voor alle gevallen - accepteert Kant het wel. De 

wetten van Newton blijken immers steeds weer te kloppen, ook bij nog niet eerder geteste voorwerpen. 

In zijn Kritik der reinen Vernunft (1781) formuleert Kant dan ook zijn transcendentaal idealisme dat als gulden 

middenweg tussen het rationalisme en empirisme kan gezien worden. Zekere kennis is wel degelijk mogelijk en 

komt tot stand door het combineren van de rede (rationalisme) en de ervaring (empirisme). Hij geeft het 

empirisme gelijk in te stellen dat alle inhoud van onze kennis voortkomt uit de ervaring, zonder de ervaring zou 

ons denken immers inhoudsloos en leeg zijn. Er is echter meer nodig dan alleen ervaring, de mens heeft 

namelijk ook nood aan de categorieën van het verstand. Tijd en ruimte zijn bijvoorbeeld structuren van het 

menselijk verstand die worden opgelegd aan de wereld. Ook de zaken waartegenover Hume nog sceptisch 

stond zoals substantie, oorzakelijkheid en het ik, komen volgens Kant voort uit de formele categorieën die elk 

mens bezit. 

Popper's oordeel 

Hume had gelijk met kritiek op zekerheid (fallibilisme), Kant had gelijk met constructieve rol van het 

subject (tegen empirisme) 

Hume had ongelijk met vastklampen aan inductie / confirmatie (falsificatie is de boodschap), Kant 

had ongelijk met constructivisme (realisme is de boodschap) 

 

De wetenschapsfilosoof Karl Popper heeft in zijn werk het empirisme bekritiseert voornamelijk in hun stelling 

dat inductie de basis is waarop zekere kennis kan verkregen worden. Inductie is, zoals Hume al uitwees, logisch 

niet te verantwoorden. Het is niet mogelijk van een beperkt aantal waarnemingen af te leiden dat (in de 

toekomst) alle gevallen aan die beschrijvingen zullen voldoen. Als ik elke dag 's morgens een gezonde kop 

koffie drink, kan ik daar niet (logisch geldig) uit afleiden dat morgen mijn kop er ook zal staan of dat hij niet 

vergiftigd zal zijn. Bertrand Russell formuleerde dit probleem treffend: We know that all these rather crude 

expectations of uniformity are liable to be misleading. The man who has fed the chicken every day throughout 

its life at last wrings its neck instead, showing that more refined views as to the uniformity of nature would 

have been useful to the chicken.[24] 

 

Popper plaatst hier het falsificationisme tegenover: een uitspraak is empirisch als het kan weerlegd of 

gefalsifieerd worden door andere ervaringen. Men kan dus hoogstens een theorie weerleggen, maar nooit 

bevestigen. In feite hoeft dit nog geen weerlegging van het empirisme in te houden, maar hoogstens een sterke 

herziening. Popper gaat echter nog verder door te stellen dat de beschrijving die empiristen geven van hoe een 

wetenschapper (of een ander persoon) tot een overtuiging komt simpelweg foutief is. Empiristen lijken te 
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suggereren dat we volledig onbevooroordeeld de natuur tegemoetkomen en dan zuiver uit de dingen die we 

tegenkomen hypothesen afleiden. Vaak is volgens Popper echter omgekeerd: men vertrekt eerst vanuit een 

theoretische hypothese die niet gebaseerd is op waarneming en gaat dan kijken of deze theorie strookt met de 

waarneming. 

 

Voorbeelden 

 De algemeen voor juist gehouden wetenschappelijke theorie over de zwaartekracht op aarde blijft dus 
een hypothese. Zolang een steen terugvalt nadat deze omhoog wordt geworpen en niet blijft 
doorvliegen of zweven, blijft de hypothese staan. Op de dag echter dat een steen zou blijven vliegen, is 
deze theorie weerlegd. 

  De Freudiaanse theorieën over de persoonlijkheid en het denken waarin de geest een Es, een Ich (ego) 
en een Über-ich (superego) bevat zijn volgens Popper niet falsifieerbaar en in die zin dus ook niet 
wetenschappelijk. 

 

Kritiek 

Poppers falsificationisme kreeg van verschillende kanten kritiek. Eén probleem met het falsificationisme is dat 

veel theorieën uit de wetenschap in de praktijk niet falsifieerbaar zijn. Dat komt doordat deze theorieën niet in 

isolatie te testen zijn, maar alleen in combinatie met andere theorieën. Als in zo'n geval een experiment een 

negatieve uitkomst heeft, is het aan de wetenschapper om te beslissen welke van deze theorieën hij laat vallen 

of als foutief aanmerkt. In de praktijk blijkt dan vaak dat juist de theorie die getest zou worden wordt 

aangehouden door de wetenschapper, terwijl deze een "minder belangrijke" theorie laat vallen. 

Zo zou in het bovenstaande voorbeeld over zwaartekracht een experiment waarbij een steen blijft zweven er 

nooit toe leiden dat de theorie van de zwaartekracht als weerlegd wordt beschouwd. De wetenschapper die 

het experiment uitvoert zal niet concluderen dat, aangezien de steen blijft zweven, de zwaartekrachttheorie 

onjuist is en zich afvragen waarom stenen in andere situaties dan wel terugvallen. Hij zal er integendeel juist 

alles aan doproberen en om te verklaren waarom de steen in de specifieke situatie van het experiment niet 

terugvalt, en zo de zwaartekrachttheorie te behouden. 

Een ander probleem met Poppers falsificationisme is dat inductie binnen de wetenschap als een geldige 

bewijsvorm wordt gezien en dat wetenschappers gericht zijn op het bewijzen van theorieën en niet op het 

falsificeren van theorieën. Dat lijkt er op te duiden dat Poppers falsificationisme enkel beschrijft hoe 

wetenschap zou moeten werken, maar niet hoe ze daadwerkelijk werkt. 

 

Popper, Kuhn en Lakatos 

Lakatos wil twee (heel) verschillende visies op de wetenschap met elkaar in overeenstemming brengen, 

namelijk Poppers idee van de wetenschap als een speurtocht naar theorieën met een steeds grotere 

falsificeerbaarheid en Thomas Kuhns idee van de wetenschap als een opeenvolging van paradigma's. 

Poppers theorie suggereert dat wetenschappers een theorie die gefalsificeerd wordt door tegenbewijs 

onmiddellijk laten vallen en vervangen door een betere hypothese. Daarentegen suggereert Kuhn dat 

wetenschappers tijdens zogenaamde perioden van normale wetenschap aan hun theorieën blijven vasthouden, 

ook als deze door bepaalde waarnemingen (experimenten) tegensproken worden. Popper erkende dat nieuwe, 

betere theorieën in eerste instantie soms niet met bestaande theorieën en de waarneming in 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Imre_Lakatos
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overeenstemming waren. Maar waar volgens Popper wetenschappers deze anomalieën zullen proberen te 

verklaren of, uiteindelijk, gebruiken om hun theorieën aan te passen, daar stelde Kuhn dat goede 

wetenschappers deze tegenbewijzen simpelweg zullen negeren (tot de volgende paradigmaverschuiving). 

Popper, aldus Kuhn, beschreef hoe wetenschappers zich zouden moeten gedragen. Kuhn zelf beschreef hoe 

wetenschappers zich in de praktijk gedragen. 

Om deze twee standpunten met elkaar te verenigen stelt Lakatos dat wat we normaal als één 

(wetenschappelijke) theorie beschouwen in feite een aantal verschillende opeenvolgende theorieën is, die een 

onderliggende gedachte (een harde kern) met elkaar gemeen hebben. Deze combinatie van een onderliggende 

theorie met een aantal aanvullende hypotheses noemt Lakatos Research Programmes 

(Onderzoeksprogramma's). 

 

Research Programmes 

Een Research Programme (onderzoeksprogramma) bestaat uit een theoretische kern, een aantal 

geaccepteerde experimentele technieken[2] en een verzameling aanvullende hypothesen. Deze aanvullende 

hypothesen dienen om de theoretische kern van de theorie "te beschermen" tegen falsificatie. Deze 

verzameling van ad-hoc-hypothesen dienen dus enkel ter bescherming van de theorie tegen weerleggingen. 

Het gaat er nu volgens Lakatos niet om of een theorie waar of onwaar is, maar of het ene 

onderzoeksprogramma beter is dan het andere. Sommige onderzoeksprogramma's zijn progressief, terwijl 

andere degeneratief zijn. Een degeneratief onderzoeksprogramma levert geen nieuwe inzichten meer op: er 

worden alleen nieuwe "beschermende" hypothesen toegevoegd om de kerntheorie te beschermen. Een 

progressief onderzoeksprogramma daarentegen levert nieuwe inzichten en nieuwe experimenteertechnieken 

op. 

Lakatos wijst op Pierre Duhems inzicht dat een hypothese die je (nog) niet wil opgeven tegen kritiek 

afgeschermd kan worden door deze kritiek op iets anders te richten. Een enkele theorie of hypothese kan 

immers nooit in isolatie getest worden: deze testen zijn altijd afhankelijk van andere hypothesen en theorieën. 

Dit is, zoals Popper ook erkende, een probleem voor het falsificationisme. 

Volgens het falsificationisme stellen wetenschappers een theorie op en testen deze met behulp van 

waarnemingen. Spreekt een waarneming de theorie tegen dan moet de wetenschap deze theorie laten vallen. 

Maar, aldus Kuhn: dat gebeurt vaak niet in de praktijk. Lakatos stelt daarom: 

    It is not that we propose a theory and Nature may shout NO; rather we propose a maze of theories and 

nature may shout INCONSISTENT. 

 

Deze inconsistentie tussen waarneming en theorie kan opgelost worden zonder de kerntheorie te laten vallen, 

maar door de aanvullende hypotheses aan te passen. Lakatos noemt dit een problem shift 

(probleemverschuiving). Echter, niet alle problem shifts in aanvullende hypothesen zijn even zinvol. Problem 

shifts moeten volgens Lakatos beoordeeld worden op de mate waarin ze in staat zijn onverwachte 

waarnemingen te verklaren en de mate waarin ze in staat zijn om nieuwe feiten aan het licht te brengen. Doen 

ze beide, dan zijn ze progressief. Doen ze dat niet, dan zijn ze niet productief. 

Zolang een onderzoeksprogramma progressief is, is het rationeel voor wetenschappers om de aanvullende 

hypothesen te veranderen (in plaats van de kerntheorie te verwerpen) wanneer ze geconfronteerd worden 

met potentieel tegenbewijs. Zodra een onderzoeksprogramma niet langer productief is (maar degeneratief), 
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kan deze "gefalsificeerd" worden door een "beter" onderzoeksprogramma (dat wil zeggen: een meer 

productief onderzoeksprogramma). Wanneer de wetenschap een kerntheorie laat vallen en overstapt naar een 

beter onderzoeksprogramma is er sprake van wat Kuhn een Paradigmaverschuiving of revolutie noemt. Deze 

paradigmaverschuivingen zijn dus wel degelijk rationeel en niet, zoals Kuhn meende, een irrationele "sprong in 

het duister", aldus Lakatos. 

  

fallibilisme 

See document(s): Fallibilisme 

Fallibilisme (van het middeleeuws Latijnse woord fallibilis, feilbaar) is een filosofisch principe dat stelt dat 

mensen fout kunnen zijn over hun overtuigingen, verwachtingen of het verstaan van de wereld. Dit betekent 

concreet dat een aanhanger van dit principe openstaat voor nieuw bewijs dat een voormalig aangehangen idee 

zou verwerpen of tegenspreken en de erkenning dat "elke bewering die vandaag gerechtvaardigd is, kan 

eventueel worden herzien of teruggetrokken door het bovenkomen van nieuwe bewijzen, nieuwe argumenten 

of nieuwe ervaringen." Volgens de filosoof Thomas Kuhn is dit een vanzelfsprekend principe in de 

natuurwetenschappen. 

 

Sommigen suggereren dat het epistemologisch fallibilisme vervalt in een contradictie: ze stelt dat zekere kennis 

niet bestaat, maar desondanks postuleert ze als zeker dat er geen zekerheid is. 

Karl Popper stelt de volgende oplossing voor: men moet deze uitspraak voor voorwaardelijk waar aannemen 

tot dat er een andere uitspraak wordt gegeven die, na het overleven van een kritische discussie, wordt 

aangenomen als zeker. Het accepteren van deze uitspraak zou dan genoeg zijn om het fallibilisme te 

weerleggen. Op deze manier is het dus geen absolute zekerheid dat het fallibilisme waar is, en aldus geen 

contradictie. 

falsificatie 

See document(s): Falsifieerbaarheid 

Falsifieerbaarheid of falsificeerbaarheid is een eigenschap van een wetenschappelijke of andere theorie, indien 

er criteria kunnen worden aangegeven op grond waarvan de theorie zou moeten worden verworpen. Het 

falsificationisme is een wetenschapstheorie, bedacht door Karl Popper waarin falsificatie centraal staat. 

 

Anders geformuleerd heet een theorie falsifieerbaar als het mogelijk is een experiment uit te voeren, waarvoor 

geldt dat voorafgaand aan het uitvoeren van het experiment exact aan te geven valt, bij welke uitkomst van het 

experiment er aanleiding zou bestaan om de geldigheid van de theorie te verwerpen. De zwaartekrachttheorie 

voldoet hieraan: als een onderzoeker een experiment uitvoert door een baksteen los te laten en die valt 

omhoog, in plaats van omlaag zoals de theorie voorspelt, of hij blijft zweven, is diens voorstelling van 

zwaartekracht kennelijk onjuist. 

Het idee van "falsifieerbaarheid" is door Karl Popper als een kernpunt van wetenschappelijke theorievorming 

(falsificationisme) aangewezen en blijft nog steeds heel belangrijk, hoewel latere filosofen (Thomas Kuhn, Imre 

Lakatos en Paul Feyerabend) weer andere accenten legden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fallibilisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Falsifieerbaarheid
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Een belangrijk gevolg van Poppers opvatting is dat een theorie nooit kan pretenderen de uiteindelijke, zekere 

waarheid te zijn: het blijft immers altijd mogelijk dat in de toekomst een nieuw experiment de theorie 

weerlegt. 

 

Falsificationisme: de logische asymmetrie tussen verificatie en falsificatie:  

             *Uit H → I en de waarheid van I volgt niet   de waarheid van H 

             *Uit H → I en de onwaarheid van I volgt  wel de onwaarheid van H 

Dus, says Popper, we kunnen wel theorieën weerleggen – niet theorieën 

bevestigen 

  

corroboratie 

See document(s): Corroboratie 

Corroboratie is een maat voor de weerstand die een hypothese of theorie heeft geboden tegen pogingen tot 

weerlegging. 

Volgens Popper was er geen sprake van verificatie bij een succesvol verlopen cruciale test, aangezien het niet 

uitgesloten kan worden dat er in de toekomst een test wordt uitgevoerd die de theorie weerlegt. Een positief 

resultaat betekent wel dat er sprake is van corroboratie, de theorie wordt versterkt. In het ideale geval worden 

alle overige theorieën wel weerlegd door de test, wat de betreffende theorie verder versterkt. Popper pleitte 

daarmee tegen de inductieve methode van verificatie en voor de deductieve methode van falsificatie. 

2.1.2  

 
Kuhn 1922-1996 
See document(s): Thomas_Kuhn 

Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati (Ohio), 18 juli 1922 – Cambridge (Massachusetts), 17 juni 1996) was een 

Amerikaans natuurkundige en wetenschapsfilosoof. Kuhn is vooral bekend door zijn boek The Structure of 

Scientific Revolutions (1962) waarin hij het idee naar voren brengt dat wetenschap niet geleidelijk evolueert 

maar door paradigmawisselingen sprongsgewijs verandert. 

 

Volgens Kuhn doorloopt een wetenschappelijke discipline de volgende opeenvolgende fasen: 

 pre-wetenschap: er is nog geen paradigma dus is er geen overeenstemmingnormale wetenschap: 

 er is een paradigma, dus eenstemmigheid, waardoor vooruitgang mogelijk is 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Corroboratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
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 crisis: anomalieën oftewel onverklaarbare verschijnselen binnen de theorie worden openlijk onderkend 

 revolutie: deze leidt tot een nieuwe normale wetenschap 

 

Het belang van de zienswijze van Kuhn, is dat hij niet zozeer naar de rechtvaardiging van wetenschappelijke 

kennisaanspraken kijkt als de vakfilosofen voor hem, zoals Karl Popper en de logisch positivisten, maar als 

historicus en socioloog. De wetenschapsfilosofen zoeken naar een logische reconstructie van de processen die 

een rechtvaardiging en legitimatie aan theorieën kunnen verstrekken in termen van geldigheid of waarheid. 

Vóór Kuhn hadden anderen er al op gewezen dat de geldigheid van theorieën slechts binnen een context van 

andere theorieën en experimenten kan worden aangetoond. 

Bij Kuhn krijgt deze context een veel bredere sociaal-historische betekenis. Het paradigma verwijst nadrukkelijk 

naar sociale en psychologische aspecten. Hiermee lijkt de rationaliteit van het wetenschappelijk bedrijf in het 

geding te komen. Opvolging van wetenschappelijke zienswijzen is dan ook niet de uitkomst van een rationeel, 

maar van een sociaal proces. Paradigma's sterven uit met hun verdedigers en nieuwe paradigma's ontstaan 

met nieuwe generaties onderzoekers. Kuhns bijdrage aan de wetenschapstheorie wordt vaak afgezet tegen die 

van Popper en is op zijn beurt bekritiseerd door Imre Lakatos. Deze episode in de filosofische discussie wordt 

ook wel aangeduid als de Popper-Kuhn-Lakatosdiscussie. 

De structuur van weyenschappelijke revoluties 

See document(s): De_structuur_van_wetenschappelijke_revoluties 

De structuur van wetenschappelijke revoluties (Engels: The Structure of Scientific Revolutions, 1962), door 

Thomas Kuhn, is een analyse van de wetenschapsgeschiedenis. De publicatie was een mijlpaal in de 

geschiedenis, filosofie en de wetenschapssociologie. Het werk zette een nog steeds voortdurende wereldwijde 

beoordeling in gang - ook buiten de wetenschappelijke gemeenschappen. In dit werk daagde Kuhn de toen 

heersende opvatting van vooruitgang in de "normale wetenschap" uit. Hij pleitte voor een episodisch model 

waarin periodes van zulke conceptuele continuïteit in de normale wetenschap worden onderbroken door 

periodes van revolutionaire wetenschap. Tijdens de revoluties in de wetenschap leiden de ontdekkingen van 

anomalieën tot een geheel nieuw paradigma, dat de regels van het spel en de "agenda", die leiding geeft aan 

nieuw onderzoek, verandert en dat nieuwe vragen stelt aan oude data. 

 

Fases 

Wetenschappelijke vooruitgang werd voornamelijk gezien als een continue toename in een verzameling van 

algemeen aanvaarde feiten en theorieën, staande op de schouders van reuzen. Kuhn stelde dat doorbraken 

niet tot stand komen door normale wetenschap, maar als reactie op afwijkingen van de verwachtingen op basis 

van bestaande theorieën en werkelijke waarnemingen. Daarbij onderscheidde hij verschillende fases. 

Normale wetenschap 

De meeste wetenschappers bedrijven normale wetenschap, wat Kuhn het oplossen van puzzels noemt. Men 

borduurt daarbij voort op bestaande theorieën. 

Anomalieën 

Elke theorie heeft waarnemingen die afwijken van de bestaande theorieën. Nu zijn er altijd wel anomalieën, 

maar dat betekent niet dat een theorie direct wordt opgegeven. Paradigma's worden volgens Kuhn pas 

verworpen als er andere beschikbaar zijn. Veel anomalieën worden ook opgelost door normale wetenschap. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_structuur_van_wetenschappelijke_revoluties
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Crisis 

Als de normale wetenschap echter niet in staat blijkt om deze anomalieën op te lossen, kan een crisis ontstaan, 

een periode van ongemak voor de meeste wetenschappers door het besef dat het bestaande paradigma 

ontoereikend is. Voor enkele wetenschappers is juist dit een periode van echte wetenschap en kunnen 

bestaande opvattingen en paradigma's afgebroken worden. Wetenschappelijke kennis groeit dan ook niet 

geleidelijk en kent ook niet alleen vooruitgang zoals eerder werd verondersteld, maar kent ook achteruitgang. 

Wetenschappelijke revolutie 

Kuhn maakte gebruik van het 'eend-konijn'-figuur van Jastrow 

om duidelijk te maken dat een paradigmaverschuiving de manier van observeren beïnvloedt. Op individueel 

vlak is er dan sprake van een Gestalt-switch. 

 

Door het afbreken van bestaande overtuigingen ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten, een nieuw conceptueel 

kader. Kuhn noemt dit een paradigmaverschuiving of wetenschappelijke revolutie. Hij vergelijkt dit met het 

fenomeen van de Gestalt-switch uit de psychologie. 

  

Incommensurabiliteit 

Popper had dan wel gesteld dat theorieën getoetst moeten worden door middel falsificatie, in de praktijk 

gebeurt dit volgens Kuhn niet en lost men vooral puzzels op. Volgens Popper zou er bij het succesvol verlopen 

van een zogenaamde cruciale test sprake zijn van corroboratie, de theorie wordt versterkt. Kuhn stelde echter 

dat de cruciale test niet mogelijk was, omdat elk paradigma een eigen conceptueel kader heeft, waarin de test 

een verschillende waarde heeft, wat Kuhn incommensurabiliteit noemde. 

Ook uit de Duhem-Quinestelling volgt dat er geen gemeenschappelijke neutrale taal is van waaruit objectieve 

feiten de doorslag moet geven. Volgens deze stelling is het niet mogelijk om een afzonderlijke hypothese te 

testen, omdat het niet duidelijk is welk deel van de hypothese precies op de proef wordt gesteld. 

Dat er geen logische dwingende redenen zijn om te kiezen, betekent volgens Kuhn niet dat er geen goede 

redenen kunnen zijn om een theorie te verkiezen. Het betekent ook niet dat er geen objectieve werkelijkheid 

bestaat, maar slechts dat deze vanwege de Duhem-Quinestelling nooit volledig correct beschreven kan 

worden. 

  

Duhem-Quinestelling 

See document(s): Duhem-Quinestelling 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Incommensurabiliteit_%28wetenschapsgeschiedenis%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duhem-Quinestelling
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Binnen de wetenschapsfilosofie houdt de Duhem-Quinestelling in dat het niet mogelijk is om een afzonderlijke 

hypothese te testen. Omdat die hypothese onderdeel is van een netwerk van hypotheses, is het niet duidelijk 

welke hypothese er precies op de proef wordt gesteld in de zogenaamde cruciale test. Dit is een punt van 

kritiek op het falsificatiecriterium van Karl Popper, waar Popper zich wel van bewust was, maar dat hij volgens 

sommigen onderschatte. 

2.1.3  

 
Feyerabend 1924-1994 
See document(s): Paul_Feyerabend 

Paul Karl Feyerabend (Wenen, 13 januari 1924 – Genolier (Zwitserland), 11 februari 1994) was een in 

Oostenrijk geboren wetenschapsfilosoof, die later in Engeland, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, 

Zwitserland en Italië leefde. Onder zijn belangrijkste werken vallen Against Method (gepubliceerd in 1975), 

Science in a Free Society (gepubliceerd in 1978) en Farewell to Reason (een verzameling artikelen, uitgegeven 

in 1987). Feyerabend is beroemd geworden vanwege zijn anarchistische visie op wetenschap en zijn 

ontkenning van het bestaan van universele methodologische regels. Hij is een invloedrijk figuur in de 

wetenschapsfilosofie, alsmede in de sociologie van wetenschappelijke kennis. Feyerabend pleitte vooral tegen 

de arrogantie van de wetenschap, terwijl die in zijn ogen niet eens zoveel belangrijks deed, dat leverde hem de 

reputatie van het enfant terrible van de wetenschapsfilosofie op. 

 

In Against Method ontwikkelt Feyerabend een theorie van wetenschappelijke methodologie die in gaat tegen 

alle pogingen van eerdere wetenschapsfilosofen als Karl Popper, Imre Lakatos en de logisch-positivisten om 

een universele wetenschappelijke methode te karakteriseren. Aan de hand van Galileo laat Feyerabend zien 

dat wetenschappelijke vooruitgang soms alleen kan plaatsvinden omdat wetenschappers alle wetten braken: 

Galileo hield vast aan theorieën die al weerlegd waren, hij lapte de methode van inductie aan zijn laars en 

gebruikte meer propaganda dan rationele argumentatie. En, aldus Feyerabend, hij moest dat ook doen; had hij 

zich wel aan de gangbare methodologische eisen gehouden, dan was er van zijn werk niets terechtgekomen. De 

enige wetenschappelijke methode die volgens Feyerabend de voortgang van de wetenschap niet zal 

belemmeren is de anarchistische methode: anything goes. 

 

Wetenschap en politiek 

Feyerabends anarchisme heeft naast een methodologische ook een politieke component. Zijn ideaal is dat van 

een mens die vrij is om te kiezen wat hij wil geloven, op basis van zijn eigen oordelen. In de huidige culturele 

dominantie van de wetenschap ziet Feyerabend een gevaar voor dit ideaal: kinderen worden verplicht om te 

geloven in wat de wetenschap hen voorhoudt, en alternatieve beschouwingen worden verketterd of 

doodgezwegen. Hij pleit voor een meer pluralistisch denkklimaat, dat in de eerste plaats bereikt zou moeten 

worden door de scheiding tussen Staat en Kerk zijn logische vervolg te geven: een scheiding tussen Staat en 

Wetenschap. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Feyerabend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei


17 
 

2.2 Maar ook 

2.2.1 Carnap 

2.2.2 Goodman 

2.2.3 Lakatos 

2.2.4 Laudan 

2.2.5 Hacking 

2.2.6 Fraassen 

2.3 En ook nog 

2.3.1 Duhem 

2.3.2 Cavailles 

2.3.3 Meyerson 

2.3.4 Bachelard 

2.3.5 Serres 

3 Rationaliteit en realiteit 
 Rationaliteit van de wetenschap = deze rationele vooruitgang (door weerlegging) 

 en Realiteit? We nemen een weerlegging zo serieus (in plaats van er alleen maar een 
verminderde waarschijnlijkheid van onze hypothese in te zien) omdat we onze hypothesen als 
een gooi naar de Waarheid zien! 

 

Onze hypothesen als kandidaat-ware uitspraken zien, is ze zien als (pogingen tot) beschrijving van de 

werkelijkheid = Realisme 

 natuurlijk in het teken van de eeuwige onzekerheid 

 maar niet waarschijnlijkheid van theorieën is de uitweg, wel vooruitgang door weerlegging = 
benadering van de (onbereikbare) Waarheid 

Deze benadering kan je uitdrukken als corroboratie (maat van weerstand tegen 

weerleggingspogingen) (staat tegenover confirmatiegraad) 

of  

als verisimilitude (maat van nabijheid bij de waarheid) – probleem: het wilde niet lukken dit te 

preciseren 

 

Deze notie van Realisme is achtergrond bij artikel “Three views concerning human knowledge”:  

 

  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inductie_%28filosofie%29#De_rol_van_inductie_in_de_wetenschap
http://plato.stanford.edu/entries/popper/#ProDem
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/cursos/cst-311/popper_threeviews.pdf
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3.1 Popper 

3.2 Kuhn 

Different worlds! Dat veronderstelt: 

 Er zijn geen gemeenschappelijke sense data 

 We spreken verschillende talen 

  

 Beide samen [= theorieën zijn talen die de betekenis van onze percepties bepalen] vormden de 
onvergelijkbaarheidsthese 

  

Later zegt Kuhn: Structure was teveel in de ban van metaforen, er valt iets preciesers te zeggen dan 

‘andere werelden’ of ‘de wereld anders zien’: het gaat erom of het vocabularium van een theorie in 

dat van een andere vertaald kan worden 

  

 Realisme? nee, geen (benadering van de) waarheid)(als correspondentie met ‘de feiten’) 

 Rationaliteit? toch wel, in beperkte zin: empirisch succes, pragmatische vooruitgang; géén 
semantische want incommensurabiliteit van lexica (onvertaalbaarheid) [alleen deze, niet die 
van percepties: wordt minder radikaal] 

 

incommensurabiliteit  

In de wetenschapsgeschiedenis is incommensurabiliteit een begrip dat is ontleend aan het cyclisch 

verloop van de wetenschapsgeschiedenis, zoals beschreven door Thomas S. Kuhn (1922-1996), in zijn 

boek The Structure of Scientific Revolutions (1962). Een lange periode van betrekkelijke rust wordt 

door Kuhn normale wetenschap genoemd, terwijl een korte periode van stormachtige ontwikkeling 

een revolutie genoemd wordt. Na deze revolutie is de wetenschap volgens Kuhn totaal veranderd; de 

maatstaven of paradigma's zijn veranderd. Omdat na de paradigmaverschuiving nieuwe maatstaven 

bij oude worden gevoegd, is er geen gemeenschappelijke maat meer en kan er geen logische 

dwingende reden gegeven worden om te kiezen tussen twee theorieën. Dit is het principe van de 

incommensurabiliteitsthese. 

Dat er geen logische dwingende redenen zijn om te kiezen, betekent niet dat er geen goede redenen 

kunnen zijn om een theorie te verkiezen. Het betekent ook niet dat er geen objectieve werkelijkheid 

bestaat, maar slechts dat deze vanwege de Duhem-Quinestelling nooit volledig correct beschreven 

kan worden. 

3.3 Feyerabend 

Volmondig aanhanger van onvergelijkbaarheid, in de volste zin van het woord (ook perceptie 

helemaal theorieafhankelijk + betekenisverschuiving van concepten) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Incommensurabiliteit_%28wetenschapsgeschiedenis%29
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 Rationaliteit is een holle, retorische term (evenals Methode) 

 weg met popperiaans realisme 

  

4 Is alles sociale constructie 
 Na Kuhn en Feyerabend: the strong program, wetenschapssociologie, “science studies”, STS 

(science and technology studies), “wetenschapsonderzoek”,… 

 Bruno Latour: Laboratory Life: the social construction of scientific facts (1979); Science in 
Action (1987); Nous n’avons jamais été modernes (1991) 

 Wetenschap is een sociaal-technische constructie, feiten (en theorieën) zijn het product van 
zo’n constructie, het resultaat van een machtsstrijd tussen actoren (dingen, mensen, labo’s, 
onderzoeksgroepen, virussen, geld…): actor-netwerk theorie 

 Dit alles moet sociologisch en met antropologische methodes bestudeerd worden: 
radicalisering van een suggestie van Feyerabend 

  

 Barnes & Bloor 1982:  symmetrie-principe: ware en onware overtuigingen moeten dezelfde 
soort van causale verklaring krijgen in de wetenschapsgeschiedenis en –filosofie (strong 
program) 

 ibid.: “er zijn geen contextonafhankelijke of supraculturele normen van rationaliteit” 

 Rol van externe factoren in de wetenschap (in de keuze van theorieën enz.): in het bijzonder 
politieke factoren: “the game of scientific persuasion” is een gevecht om politieke macht 

  

Hacking 

Situatie waar Hacking een balans van wil opmaken: 

 Voor de SocCon zijn elektronen, quarks, genen… evengoed sociale constructies als autisme, 
ADHD, anorexia, of bipolariteit. Maar ook evengoed de fiets! Het zijn allemaal labels, door ons 
opgelegd aan de fenomenen om ze te ordenen en te beheersen. Classificaties zijn zonder meer 
mensenwerk, “subjectief” en “objectief” klitten onlosmakelijk in elkaar. Wat volgens hen telt, 
is of een label het haalt in de struggle for life. 

 Experimenten maken fenomenen: het is ook een technische constructie; maar experimenten 
en hun validiteit zijn zelf ook sociaal geconstrueerd. 

 Gevolg: alles had anders gelabeld kunnen zijn, een fysica zonder quarks is even goed denkbaar 
als één mét; de geschiedenis ook van de hardste wetenschap wordt geregeerd door 
arbitrariteit. 

 Zwak of sterk? verschil tussen ‘het concept van X is geconstrueerd’ en ‘X zelf is geconstrueerd’. 

 

Hackings reactie 

 hoe dichter bij de kern van de natuurwetenschap, hoe minder plausibel dit beeld. Hoe dichter 
bij de menswetenschap, hoe meer elementen ervan het overwegen waard zijn. 
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 bv. voor Hacking doe je de geschiedenis van de wetenschap alleen maar geweld aan als je 
beweert dat quarks als een toevallige gril opduiken en dat we ze evengoed kunnen missen 
(wat niet betekent dat hij in de objectieve realiteit van quarks gelooft). Classificaties en de 
overeenkomstige kinds zijn niet willekeurig (vooral dankzij het experimenteel karakter van de 
toetsing). 

 Je moet onderscheid maken tussen twee soorten classificatie: indifferent en interactive. 
 

Interactive kinds 

 Indifferent classification: classificeren van objecten die niet kunnen reageren op de manier 
waarop ze geclassificeerd worden (door ander gedrag te stellen); bv. planeten, algen 

 Interactive classification: bij objecten die wel reageren op hun label, ze worden erdoor 
veranderd en beïnvloeden op hun beurt de manier waarop zij en andere dingen 
ge(her)classificeerd zullen worden; bv. mensen 

 Dit levert twee soorten soorten op: indifferent kinds (ongeveer wat gewoonlijk bedoeld wordt 
met natural kinds) en interactive kinds (wordt nu wel eens genoemd social kinds, human kinds) 

 En het levert een nieuw criterium op om mens- en natuurwetenschappen van elkaar te 
onderscheiden: een wetenschap is ‘humaan’ in de mate dat ze interactive kinds bevat! We 
‘construeren’ er, of werken er met, human kinds. 

  

4.1 Strong programme 
See document(s): David_Bloor 

David Bloor (Derby, 1942) is een Brits socioloog, die zich vooral heeft toegelegd op de kennissociologie en 

wetenschapssociologie. Hij is verbonden aan de Universiteit van Edinburgh als voormalig directeur van de 

Science Studies Unit. Hij kreeg internationale bekendheid door het uitwerken van het 'sterke programma' 

(strong programme) binnen de kennissociologie, dat stelt dat kennis ook inhoudelijk sociologisch onderzocht 

kan worden. 

 

Geïnspireerd door het werk van onder meer Thomas Kuhn en Barry Barnes stelt Bloor dat er in het onderzoek 

naar kennis vaak een asymmetrie wordt aangenomen tussen ware en onware kennis. Terwijl de waarheid en 

rationaliteit van ware kennis vaak als verklaring voor het verspreiden van deze ware overtuigingen kan dienen, 

wordt onware kennis vaak verklaard vanuit sociale, culturele of ideologische vertekeningen. Ware kennis is dus 

zijn eigen verklaringsgrond, terwijl onware kennis moet verklaard worden via een reeks verstoringsfactoren 

zoals machtsmisbruik of ideologische indoctrinatie. 

Volgens Bloor is er echter geen reden voor deze a priori asymmetrische analyse en moeten zowel ware als 

onware overtuigingen op symmetrische wijze bestudeerd worden. Beide polen staan niet los van sociale of 

culturele invloeden, maar veronderstellen deze juist. De waarheid van een theorie kan niet direct uit logica of 

zintuiglijke ervaring verklaard worden omdat deze zelf ook een rol spelen in valse theorieën en tevens cultureel 

gekleurd zijn. Ware overtuigingen moeten dus ook verklaard kunnen worden door te kijken naar de bredere 

maatschappij waarin deze ware theorie tot stand kwam, zonder dat zo'n verklaring afdoet aan de 

waarheidswaarde van deze theorie.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Bloor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barry_Barnes
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4.2 Wetenschapssociologie 
See document(s): Wetenschapssociologie 

Wetenschapssociologie of "sociologie van de wetenschap" is een tak van de sociologie die zich richt op de 

sociologische studie van de wetenschap. In het algemeen beschouwt wetenschapssociologie de "wetenschap 

als sociale activiteit", en in het bijzonder de "sociale condities en sociale effecten van wetenschap, haar sociale 

structuren en processen".[1] Wetenschapssociologie is verwant aan kennissociologie, wetenschapsfilosofie en 

wetenschapsgeschiedenis. 

 

Binnen de sociologie is er sinds 1945 een groeiende interesse ontstaan in de manier waarop het complex 

"wetenschap en techniek" zich binnen de moderne samenleving manifesteert. Wederzijdse beïnvloeding van 

wetenschap en maatschappij was er al in eerdere eeuwen, maar is vooral sinds 1945 in omvang en betekenis 

toegenomen. Dit zou karakteristiek zijn voor iedere samenleving met een hoge graad van industrialisatie. 

In 1939 publiceerde John Desmond Bernal het boek The Social Function of Science, dat kan worden beschouwd 

als een van de eerste gezaghebbende teksten op het gebied van de wetenschapssociologie. Bernal liet 

vervolgens in zijn beroemde Science in History uit 1954 zien dat de ontwikkeling van de wetenschap van de 

afgelopen millennia niet begrepen kan worden zonder deze te verbinden met de maatschappelijke 

ontwikkeling. 

Rond deze tijd startte ook de wetenschapssocioloog Robert K. Merton met zijn onderzoek naar de sociale 

dimensie van wetenschap. Dit werk was overigens van een heel andere aard dan dat van Bernal. Merton is 

vooral bekend geworden door zijn onderzoek naar het bestaan van zogenaamde sociale normen binnen de 

wetenschap. Deze zijn al in de jaren veertig geformuleerd en onder meer beschreven in zijn The Sociology of 

Science: Theoretical and Empirical Investigations uit 1973: 

     communalism (gemeenschappelijkheid): kennis moet openbaar zijn; 

     universalism (universalisme): kennis moet universeel en persoonsonafhankelijk zijn; 

     disinterestedness (belangeloosheid): eigen- of groepsbelang mag geen rol spelen; 

     organized skepticism (georganiseerde scepticisme): voortdurende en openlijke kritiek is nodig. 

 

Een volgende belangrijke bijdrage aan de wetenschapssociologie kwam van de wetenschapshistoricus Thomas 

Kuhn. Deze liet in zijn The Structure of Scientific Revolutions uit 1962 zien dat fundamentele veranderingen 

binnen de wetenschap en de erkenning van nieuwe inzichten niet alleen kunnen worden begrepen uit de 

ontdekkingen en waarnemingen van wetenschappers. Sociale en psychologische factoren spelen een grote rol 

bij de aanvaarding van nieuwe opvattingen, of zoals Kuhn het noemt, van paradigma's. Kuhn heeft vele aan 

het eind van de 20e eeuw werkzame wetenschapssociologen geïnspireerd. 

Een bekende laat-20e-eeuwse wetenschapssocioloog is Bruno Latour die met zijn wetenschapsantropologie 

aantoonde dat de praktijk van wetenschappers heel anders is dan hun normen. Zijn bekendste werk is Science 

in action uit 1987. Daarin laat hij zien dat waar wetenschappers zeggen zich niet met de maatschappij te 

(willen) bemoeien, zij zich op allerlei manieren, en vaak doelbewust, inspannen om maatschappelijke erkenning 

te krijgen voor hun kennis en kunde. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschapssociologie
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4.3 Bruno Latour 1947- 

Bruno Latour (Beaune, 22 juni 1947) is een Frans socioloog en filosoof afkomstig uit een familie van 

wijnproducenten. Hij houdt zich voornamelijk bezig met wetenschapssociologie en technieksociologie. Zijn 

bekendste boeken zijn Laboratory life (1979), Science in Action (1987) en Nous n'avons jamais été 

modernes (1991). Latour observeerde in deze eerste studies onderzoekers in het laboratorium en beschrijft 

wetenschap als een sociotechnische constructie. Samen met Michel Callon en John Law behoort Latour tot de 

grondleggers van de actor-netwerktheorie. 

4.4 Actor-netwerk theorie 
See document(s): Actor-netwerktheorie 

Actor-netwerktheorie (Actor-Network Theory), vaak afgekort als ANT, of sociologie van de translatie, is een 

benadering binnen de sociale wetenschappen die sociale fenomenen analyseert als (sociale) netwerken waarin 

de klassieke tegenstelling tussen actieve personen en passieve objecten in twijfel wordt getrokken. Een van de 

bekendste stellingen is dan ook dat ook niet-menselijke elementen een vorm van agency 

(handelingspotentieel) kunnen bezitten binnen een netwerk. Daarom wordt ook de term 'actant' gebruikt als 

meer neutrale verzamelterm voor al deze actoren. Verder kan de benadering ook beschreven worden als een 

'materieel-semiotische' methode, die zich toelegt op relaties die tegelijkertijd materieel, namelijk tussen 

dingen, en semiotisch, namelijk tussen concepten, van aard zijn. 

4.5 Hacking 1936- "The social construction of What?" 
See document(s): Ian_Hacking 

Ian Hacking, CC, FRSC, FBA (Vancouver, 18 februari 1936) is een Canadees filosoof. Zijn bijdragen situeren zich 

voornamelijk op vlak van de wetenschapsfilosofie. Hij benadert wetenschapsfilosofische vraagstukken in de 

eerste plaats vanuit historische hoek. Een discipline die centraal staat in het werk van Hacking is de statistiek, 

waarvan hij het historisch verloop onder meer beschrijft in The Taming of Chance (1990). 

 

Hacking is beïnvloed door verscheidene debatten binnen de wetenschapsfilosofie, onder meer tussen Thomas 

Kuhn, Imre Lakatos en Paul Feyerabend. Hij schreef ook nieuwe voorwoorden bij Feyerabends Against Method 

in 2010 en Kuhns The Structure of Scientific Revolutions in 2012. Mede geïnspireerd op deze debatten is zijn 

eigen insteek in de wetenschapsfilosofie sterk historisch van aard. Hij wordt daarnaast geassocieerd met de 

'Stanford School' in de wetenschapsfilosofie. Deze 'school' staat erom bekend dat ze sterk ageren tegen de idee 

van een (ultieme) eenheid tussen alle wetenschappen. Andere auteurs die onder deze school vallen zijn John 

Dupré, Nancy Cartwright en Peter Galison. 

In zijn werk verdedigt Hacking een vorm van realisme omtrent wetenschap, namelijk entiteitsrealisme (entity 

realisme). Dit doet hij voornamelijk op basis van pragmatische en experimentele gronden: entiteiten zoals 

elektronen bestaan echt omdat de mens hen gebruikt om veranderingen in werkelijkheid aan te brengen. Deze 

vorm van realisme bevat dus een realistische houding tegenover wetenschappelijke entiteiten die gepostuleerd 

worden in de wetenschap en die experimentele gevolgen hebben. Het omvat echter ook een scepticisme ten 

opzichte van (de waarheid van) wetenschappelijke theorieën. Hij legt daarnaast in zijn werk een sterke nadruk 

op de rol van de experimentele en de toegepaste kant van de wetenschap en hun relatieve autonomie ten 

opzichte van de theoriezijde. In die zin gaat hij nog een stap verder in de historische wending in de (analytische) 

wetenschapsfilosofie zoals die door Kuhn werd geïnitieerd. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Actor-netwerktheorie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ian_Hacking
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entiteitsrealisme  

Ian Hacking heeft een variant van wetenschappelijk realisme voorgesteld die hij entity realism noemt. Dit is een 

enigszins uitgeklede vorm van realisme, omdat er slechts wordt verondersteld dat we gerechtvaardigd zijn te 

geloven in die (al dan niet observeerbare) entiteiten die we kunnen manipuleren; terwijl entiteiten waarmee 

we dat niet kunnen nog dubieus zijn, en de waarheid van wetenschappelijk theorieën helemaal niet 

geaffirmeerd wordt. 

Als voorbeeld geeft Hacking elektronen. Met deze theoretische deeltjes kunnen we ondertussen allerlei 

dingen, zoals elektronenmicroscopen bouwen en atomen in een aangeslagen toestand brengen zodat ze licht 

gaan geven. Daarom zijn we gerechtvaardigd in hun bestaan te geloven. Maar dat betekent volgens Hacking 

nog niet dat we geloven dat ook onze huidige theorieën over elektronen tot in detail waar zijn: daar zouden 

nog best veel fouten in kunnen zitten. 

4.5.1 Interactive kinds 
See document(s): interactive-kinds 

 In his discussion of social construction talk in The Social Construction of What?, Hacking is 

careful to emphasize that such talk generally refers to the construction of our categories (kinds), 

not the individuals or entities that are grouped under these categories. It is not, for example, my cat 

Tabby that is constructed, but the kind or category “cat”. 

 What is interesting here is not the construction of categories or kinds themselves, but rather the 

relationship between the constructed kind and the entities that fall over them. Hacking 

distinguishes between two different kinds: indifferent kinds and interactive kinds. In the case of 

indifferent kinds, the entity or individual falling under the kind is indifferent to the categorization 

that, for lack of a better word, names the entity. Take the example of trees. In his Prolegomena to 

Linguistics, Hjelmslev teaches us, in good nominalist fashion, to discern how different languages 

classify trees and shrubs in different ways (cue Monty Python). What is classified as a tree in one 

language might be classified as a shrub in another language. The important point, however, is that 

the entities being so classified are indifferent to the classification. The classification makes no 

difference to them. This doesn’t mean the entities are passive. Plants are active in all sorts of ways. 

It only means that plants take up no stance with respect to how we classify them. 

 By contrast, interactive kinds are kinds where the entity classified take up a stance or respond to 

the manner in which they’re classified. There is an interaction between the classification and the 

entity. A person classified as an alcoholic by a doctor can take up a stance with respect to this 

classification. They can contest the classification. They can begin to emulate features of the 

alcoholic (“Hi, I’m Regi and I’m an alcoholic!”) and so on. The classification doesn’t merely 

describe but begins to influence the behavior of the person classified, thought, and self-experience 

of the person classified. 

 

Hackings definitie : stel kind K en individu I;  en I wordt geclassificeerd onder K 

 (i)   Feedback van Kind op Individu : kind K en individu I interageren, 

    zodat geclassificeerde I verandert (en op zijn beurt K kan veranderen) 

 (ii)  I is zich bewust en/of de matrix waartoe I behoort is zich bewust van zijn K-classificatie 

 (iii) I verandert op grond van (ii) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Realisme_%28filosofie%29
https://larvalsubjects.wordpress.com/2011/01/27/interactive-kinds/
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Making up people 

Voorbeeld: autisme: als iemand dat label opgeplakt krijgt, reageert z/hij anders dan wanneer z/hij 

niet zo geclassificeerd is: gedrag verandert, hetzij op grond van zijn besef van de situatie, hetzij op 

grond van het besef van de situatie door zijn omgeving/netwerk (inclusief de institutionele 

inkadering: bijzonder onderwijs zal de leerling veranderen). Anderzijds: wanneer steeds meer 

mensen het label opgeplakt krijgen, zullen de criteria om eronder te vallen veranderen (vooral: 

verbreden) en steeds meer mensen het label krijgen. Enzoverder. Concept en object veranderen 

elkaar. Object (patiënt) kan met zijn label ‘aan de haal gaan’: zie de geuzen, zie verenigingen van 

hypersensitive persons.  

 

Probleem (a): “I zelf is zich bewust” is te enge definitie (veel gelabelden die H. bedoelt hebben dat 

besef niet); “I of de matrix” lijkt misschien te ruim: ook Clydesdale paarden kunnen veranderen 

onder invloed van hun label, dankzij het netwerk waartoe ze behoren ( en dat terwijl “what camels 

are doing, does not depend on how we describe them”). 

Verder probleem (b): kan men dan autisme, etc. zomaar afdoen als een constructie, een make up of a 

kind of people?  

Antwoord van Hacking: in een aantal gevallen wellicht wel (obesitas, child abuse…); bestonden er 

obese personen vóór het BMI? Was Cicero depressief? Bestond multiple persoonlijkheid vóór 1875? 

En de fugues, van mad travellers? 

Opgelet: zelfs dan is dit niet hetzelfde als ficties verzinnen of malades imaginaires: “once the 

distinctions were made, new realities effectively came into being” 

 

In andere gevallen moet men de psychiatrische labels waarschijnlijk wel kunnen verbinden met een 

biologische basis. (NB: psychiatrie is inderdaad in hoge mate een humane wetenschap!) 

Maar hoe kan een (human) kind dan tegelijk interactive en indifferent zijn? Want Hacking wil niet 

ontkennen dat die sociale looping effects van make up (boetseren, modelleren) werkelijk optreden 

  

Hackings oplossing voor probleem (2) 

De referentietheorie van Kripke/Putnam zegt: een soortnaam refereert naar zijn object op 

rechtstreekse en causale wijze. Bv. ‘tijger’ refereert daadwerkelijk naar alle tijgers (die een essentie 

met elkaar gemeen hebben, bv. een genotype, gekend door experten). Daarnaast heeft de 

soortnaam ook nog stereotype kenmerken (of connotaties): de stereotypen uitgedrukt in alledaagse 

taal (bv. gelig gevlekt/gestreept; snel en agressief,…). 
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Zo ook kan autisme refereren naar een biologisch fundament (zeg: pathologie ‘P’, allicht ooit 

neurowetenschappelijk te achterhalen) en tegelijk toch in het alledaagse leven ‘interactief’ 

functioneren. 

Dus: autisme kan tegelijk een biologisch feit zijn en op dat niveau (van de referent) een indifferent 

kind; én een interactive kind op het niveau van de stereotiepe connotaties. En deze laatste hebben 

wel degelijk ook causale effecten! 

In dat geval hoeft de discussie tussen sociaal-constructivisten en naturalisten in de psychiatrie niet 

langer een dovemansgesprek te zijn. 

  

4.6 Welke authoriteit heeft wetenschap 

ook nog dit: de grote vraag voor vandaag is, wat mij betreft, niet alleen doortrekken van en betere 

antwoorden geven op de twee ‘grote vragen’ (R en R-kwesties), maar vooral: 

 

Welke autoriteit heeft de wetenschap?   =vraag naar  

         *cognitieve autoriteit 

         *culturele autoriteit 

  

5 Wetenschap en het manifeste beeld 
See document(s): books 

https://books.google.be/books?id=IUswAgAAQBAJ&pg=PT82&lpg=PT82&dq=eddington+twee+tafels&source=bl&ots=iJBN2-_jah&sig=PLoUGqFs9WEWdKCpdzr6XTqdhww&hl=nl&sa=X&ved=0CDYQ6AEwBGoVChMI0a6pgZSSyQIVgcYaCh2JuAlz#v=onepage&q=eddington%20twee%20tafels&f=false
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5.1 Eddington 
See document(s): Arthur_Eddington 

Eddington studeerde aan het Owens College in Manchester en studeerde in 1902 af in de natuurkunde. Hij 

promoveerde in 1905 aan het Trinity College in Cambridge toen hij 22 was en werd benoemd tot 

hoofdassistent op het Royal Observatory in Greenwich. In 1913 werd hij benoemd tot hoogleraar astronomie in 

Cambridge. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Eddington
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Eddington was een van de eerste astronomen die de volle betekenis van de relativiteitstheorie van Albert 

Einstein besefte. 

In 1919 organiseerde hij een expeditie naar het eiland Principe om op 29 mei een zonsverduistering te 

observeren. Tijdens deze zonsverduistering kon hij aantonen dat het licht van sterren, dat vlak langs de 

verduisterde zon trok, door de zwaartekracht van de zon werd afgebogen. Dit was het eerste experimentele 

bewijs van de relativiteitstheorie. 

Verder ontwikkelde hij in 1926 als eerste een model van het inwendige van de zon. Zijn idee bestond eruit dat 

in de zon een evenwicht bestond tussen zwaartekracht, gasdruk en stralingsdruk. Eddington was de krachtigste 

pleitbezorger tegenover James Jeans van het door de Fransman Jean Baptiste Perrin gelanceerde idee dat 

sterren energie produceren door middel van kernfusie van waterstof, dat zodoende in helium wordt omgezet, 

5.1.1  

 
Two tables story (Youtube) 
See document(s): watch 

5.1.2 Welke tafel is de echte? 
See document(s): url 

Arthur Eddington stelt in zijn beroemde twee-tafels-voorbeeld dat er van een tafel, net als van elk 

ander object in onze omgeving, een duplicaat bestaat (Eddington, 1929). Er zijn dus twee tafels waar 

ik nu aan zit te schrijven. Aan de ene kant is er de tafel zoals we die in ons dagelijkse leven kennen. 

Deze tafel heeft bijvoorbeeld substantie en kleur. Aan de andere kant is er de tafel zoals de 

wetenschapper in de fysica deze kent. Deze tafel bestaat uit zoiets als vooral leegte, atoomkernen en 

elektronen. Wilfrid Sellars heeft dit voorbeeld in zekere zin gegeneraliseerd door te spreken over een 

manifest beeld (manifest image) van de werkelijkheid en een wetenschappelijk beeld (scientific image) 

van de werkelijkheid (Sellars, 1962). Een intuïtie die we daarbij kunnen hebben is dat het manifeste 

wereldbeeld bestaat uit onze common sense opvattingen over objecten en personen, terwijl het 

wetenschappelijke wereldbeeld ‘verder kijkt’ dan we in ons dagelijkse leven doen en pretendeert een 

beter beeld van de werkelijkheid of zelfs de werkelijkheid zelf weer te geven.  

De spanning tussen deze twee door Sellars opgeworpen beelden maakt het relevant om de relatie 

tussen het manifeste beeld, het wetenschappelijke beeld, en de werkelijkheid nader te onderzoeken. De 

vraagstelling van onderliggend paper is dan ook hoe deze relatie tussen de twee opgeworpen beelden 

en de werkelijkheid begrepen kan worden. Twee deelvragen staan hierbij centraal. Ten eerste is er de 

vraag in hoeverre één van de twee beelden het ware en complete beeld van de werkelijkheid is. Ten 

tweede is er de vraag in hoeverre er sprake is van een conflict tussen de twee beelden. Of is het eerder 

zo dat de beelden elkaar kunnen aanvullen?  

5.2 Sellars 1912-1980 
See document(s): Wilfrid_Sellars 

Wilfrid Stalker Sellars (Michigan, 20 mei 1912 – Pittsburgh, 2 juli 1989) was een Amerikaans 

filosoof en professor aan de Universiteit van Pittsburgh. Sellars heeft belangrijke bijdragen geleverd 

aan de filosofie, in het bijzonder aan de filosofie van de geest, de kennisleer en de metafysica. Hierbij 

vertegenwoordigde hij het standpunt van het naturalistisch realisme. 

https://www.youtube.com/watch?v=pNiEsIIvWDM
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAAahUKEwjRrqmBlJLJAhWBxhoKHYm4CXM&url=http%3A%2F%2Fdspace.library.uu.nl%2Fbitstream%2Fhandle%2F1874%2F253255%2FBA%2520scriptie%2520Welke_tafel_is_echt.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNHlg5-Xm1j7L7w8e6RaugBDNXgeoQ&sig2=7lAOIH45tg_zXfxnZPWbGQ&bvm=bv.107467506,d.d2s&cad=rja
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfrid_Sellars
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In zijn werk Philosophy and the Scientific Image of Man,[15] maakt Sellars het onderscheid tussen enerzijds 

het manifeste wereldbeeld (manifest image) en anderzijds het wetenschappelijk wereldbeeld (scientific 

image). Hij beschrijft dit onderscheid als volgt: 

    For the philosopher is confronted not by one complex many dimensional picture, the unity of which, such as it 

is, he must come to appreciate; but by two pictures of essentially the same order of complexity, each of which 

purports to be a complete picture of man-in-the-world, and which, after separate scrutiny, he must fuse into 

one vision. Let me refer to these two perspectives, respectively, as the manifest and the scientific images of 

man-in-the-world.[16] 

 

Belangrijk hierbij is dat beide ideaaltypes zijn, i.e. ideale typologieën of constructies die dienen om een beter 

inzicht te krijgen in een veel complexere realiteit.  

Het manifeste wereldbeeld bevat intenties, gedachten en voorstellingen. Het gaat hier om het wereldbeeld 

zoals mensen het doorheen de dag beleven: een wereld waarin personen rondlopen die handelingen stellen 

met bepaalde bedoelingen. Voor Sellars is de basiscategorie van deze wereld dan ook dat van een 'persoon'. Hij 

laat daarnaast toe dat het manifeste wereldbeeld verfijnd kan worden via het principe van correlational 

induction. Dit laatste onderscheidt het manifeste wereldbeeld ook van het oorspronkelijk wereldbeeld (original 

image). Men moet immers het manifeste wereldbeeld niet als een naïef, voorkritisch wereldbeeld zien, maar 

als één waar al een sterke rationaliteit in zit. Het manifeste wereldbeeld heeft immers millennia van reflectie 

en ervaring achter zich, waardoor het is verfijnd, zowel op empirisch als categoriaal vlak. 

Het wetenschappelijke wereldbeeld beschrijft daarentegen de wereld in termen van de theoretische fysische 

wetenschappen. Het kenmerk bij uitstek, dat het onderscheidt van het manifeste wereldbeeld, is dat het 

onzichtbare fysische entiteiten postuleert (zoals atomen) om de wereld rondom ons te verklaren. Wat het 

basisconcept van het wetenschappelijke wereldbeeld is, is niet duidelijk. Althans zijn het geen personen, want 

in het wetenschappelijk wereldbeeld worden personen immers opgevat als complexe verzamelingen van meer 

basiselementen (zoals moleculen en atomen). 

 

De twee wereldbeelden kunnen in sommige gevallen complementair zijn en in andere grvallen net 

conflicterend. Een voorbeeld daarvan is dat in het manifeste wereldbeeld praktische en morele normen te 

vinden zijn, terwijl deze net niet lijken voor te komen - en zelfs ondermijnd worden - in het wetenschappelijke 

beeld. Een ander conflict is bijvoorbeeld de beschrijving van een simpel voorwerp als een tafel. Het manifeste 

beeld stelt dat het een solide blok hout is, met bepaalde kleuren, terwijl het wetenschappelijke net stelt dat 

het grotendeels uit de lege ruimte tussen de atomen bestaat (zonder enige kleur). Sellars stelt dan ook 

verscheiden oplossingen voor in de gevallen dat de beide beelden zich over hetzelfde uitlaten; er zijn drie 

mogelijkheden: 

 Manifeste objecten zijn gelijk aan systemen van onzichtbare dingen op de wijze dat ook een bos gelijk is 
met een verzameling bomen. 

 Manifeste objecten zijn de echte objecten; het wetenschappelijke wereldbeeld is louter een 
symbolische representatie ervan. 

 Manifeste objecten zijn valse objecten; het wetenschappelijke wereldbeeld met atomen en dergelijke is 
de echte wereld. 
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De eerste mogelijkheid lijkt een plausibele mogelijkheid. Zelfs het feit dat het manifeste object eigenschappen 

heeft die de wetenschappelijke versie niet heeft, lijkt geen probleem te zijn. Een ladder bestaat inderdaad uit 

deeltjes hout, die zelf niet de eigenschap hebben een ladder te zijn.  

 

Sellars bespreekt echter het problematische geval van een "roos ijsblokje" (pink ice cube). De kleur "roos" lijkt 

immers niet op deze zelfde manier analyseerbaar: roos bestaat niet uit een reeks kleinere analyseerbare 

elementen. Deze kleur komt naar boven in het manifeste beeld, als een geheel: het roze ijsblokje is helemaal 

roze. Hieruit lijkt dan de conclusie te volgen dat deze kleur niets "echt" is, maar louter iets wat voor ons 

mensen zo lijkt. Dat brengt ons dus bij oplossing (3). Er zijn echter volgens Sellars verscheidene 

tegenwerpingen hier tegen, die hij behandelt: 

1. Het lijkt - vanuit het manifeste wereldbeeld - absurd om alle objecten rondom ons af te doen als loutere 
illusies, waar hij werkelijk zwermen atomen zijn. Hier verwijst Sellars naar de Britse filosoof G. E. Moore, 
die dit soort scepticisme zwaar veroordeelde: Moore weigerde te twijfelen aan het feit of er hier stoelen 
of tafels bestaan, omdat hij ervan overtuigd was dat we een soort "natuurlijke zekerheid" hadden dat 
die stoel en tafel echt bestaan. Sellars ziet dit niet als een weerlegging van (3). Hij stelt immers dat het 
hier niet gaat om een ontkenning van een feit waarvan iedereen denkt dat het waar is. Nee, Sellars 
schrijft: "It is not the denial of a belief within a framework, but a challenge to the framework." Dit 
intuïtief protest van Moore stelt ons dus niet voor een probleem, vanwege het simpele feit dat die 
redenering opereert binnen het manifeste wereldbeeld, en het dus niet kan legitimeren. Ze 
veronderstelt net, wil zij waar zijn, het manifeste wereldbeeld. 

2. Men kan ook het manifeste wereldbeeld legitimeren door te wijzen op zijn succes. Het slaagt er 
succesvol in om gedrag te voorspellen en ons door het leven te leiden, aldus moeten de dingen 
waarover het spreekt toch waar zijn. Sellars erkent dat dit een verleidelijk argument is. Hij stelt echter 
dat men er kan tegen in brengen dat ook het wetenschappelijke beeld verantwoording kan afleggen 
tegenover deze begrippen, en het tegelijkertijd nog verder kan verbeteren. Dit komt sterk overeen met 
de latere discussie rond de volkspsychologie en het eliminatief materialisme dat op Sellars geïnspireerd 
lijkt. Een filosoof als Thomas Nagel zal tegen deze repliek van Sellars inbrengen dat het 
wetenschappelijke beeld net geen verantwoording kan afleggen voor al het manifeste. Ze sluit , wat 
Nagel noemt, het "subjectieve karakter van de ervaring" uit.[19] 

3. Een derde verwijt is dat men wijst op het feit dat er ook antimonieën zitten in het wetenschappelijke 
beeld, bijvoorbeeld op vlak van ruimte en tijd (door de relativiteitstheorie): dingen kunnen op twee 
plaatsen of tijdstippen tegelijk gebeuren. Sellars vermeldt de traditionele tegenwerping tegen dit 
argument - namelijk dat doordat we weten dat die er zijn, zijn ze eigenlijk niet inconsistent - maar stelt 
dat deze tegenwerping niet nodig is. Sellars stelt vast dat het hier net als bij (1) om een interne 
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tegenwerping gaat, binnen het wetenschappelijke beeld. Ze toont geen extern standpunt van waaruit 
we kunnen oordelen dat het manifeste beeld beter is. 

 

Sellars' kritiek op het manifeste wereldbeeld bevindt zich dus ook niet op vlak van interne problemen (wat 

volgens Sellars enkel leidt tot scepticisme zoals bij David Hume), maar hij benadert dit probleem vanuit de 

confrontatie tussen het manifeste wereldbeeld, en een ogenschijnlijk betere tegenkandidaat. 

5.2.1 Interactieve soort 

 

5.3 Anternatieven voor Sellars 

5.3.1 Geen realisme, geen totaalbeeld 

i) geen realisme, geen totaalbeeld. Wie? Wie bv. meent dat wetenschappelijke theorieën de beste 

instrumenten zijn om aan fysica, chemie en biologie te doen; maar ook dat het manifeste common 

sense beeld (inclusief folk psychology) het beste instrument is om aan psychologie, esthetica, ethica, 

pedagogie en didaktiek, talen, geschiedenis, dagelijkse communicatie enz. te doen 

  

Dewey 1859-1952 

See document(s): John_Dewey 

John Dewey (Burlington, 20 oktober 1859 – New York, 1 juni 1952) was een Amerikaans filosoof, psycholoog en 

pedagoog. Zijn werk leverde onder andere belangrijke bijdrage aan de pedagogisch wetenschappen, de 

opvoedingsfilosofie en de filosofische stroming van het pragmatisme. Dewey wordt ook vaak beschouwd als de 

vader van het functionalisme[1]. Dit is een psychologisch school die zich toespitst op de functie van de bewuste 

ervaring en het gedrag. Door sommigen wordt hij tevens genoemd als één van de belangrijkste filosofen van de 

20ste eeuw. 

 

Hoewel Dewey altijd aan zijn filosofie refereerde als "instrumentalisme", wordt hij toch gezien als één van de 

drie hoofdfiguren in het Amerikaanse pragmatisme, samen met Charles Sanders Peirce, de grondlegger van het 

pragmatisme en de eerder vermelde William James die het pragmatisme populariseerde. Deweys inslag wordt 

sterk getekend door Hegeliaanse invloed. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld James, die vooral uitging van het 

empirisme en utilitarisme.[8] Ook ontbrak bij Dewey het moreel pluralisme en relativisme dat kenmerkend was 

voor James 

 

Epistemologie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
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Een van de centrale thema’s in de filosofie van Dewey was de epistemologie. Hij sprak zelf liever van “theory of 

inquiry” (theorie van het onderzoek) of experimentele logica om zijn eigen werk op dit vlak te beschrijven. Dit 

toont zijn houding aan ten opzichte van het werk wat op het vlak van de kenleer was verricht door eerdere 

filosofen. De hedendaagse filosoof Richard Rorty beschreef de positie van Dewey omtrent epistemologie als 

volgt: 

    On both sides of the Channel [...] most philosophers have remained Kantian. Even when they claim to have 

"gone beyond" epistemology, they have agreed that philosophy is a discipline which takes as its study the 

"formal" or "structural" aspects of our beliefs, and that by examining these the philosopher serves the cultural 

function of keeping the other disciplines honest, limiting their claims to what can be properly "grounded". The 

great exceptions to this neo-Kantian consensus are, once again, Dewey, Wittgenstein, and Heidegger. 

Volgens Dewey is de fout bij de traditionele theorieën, zowel rationalistische als empirische, dat ze een te 

sterke scheidingslijn tussen het denken, i.e. het domein van de kennis, en de feitelijke wereld trekken, naar 

waar deze gedachten normaal gezien verwijzen. Beide theorieën denken een “gedachte” als onafhankelijk 

bestaand van de wereld, epistemologisch als object van onmiddellijk bewustzijn en ontologisch als uniek aspect 

van het zelf. Het rationalisme volgde vooral dit patroon doordat ze, vanaf René Descartes, dacht in termen van 

aangeboren ideeën. Het empirisme aan de andere kant, onder anderen bij John Locke, trapte in deze val 

doordat ze redeneerde in termen van zintuiglijke input en het vormen van “’’ideas’’” in het hoofd. Dewey zelf 

was ervan overtuigd dat er een nieuw model moest gecreëerd worden[10]. 

Een belangrijk punt bij Dewey is dat hij ervaring (experience) niet ziet als iets persoonlijk, of iets bezittelijk (mijn 

ervaring), maar hij zag het in eerste plaats als een ervaring van de omgeving (environment). Op deze wijze is 

een ervaring dus gedeeld met alle mensen en organismes die eveneens in deze omgeving verkeren. Deze visie 

op ervaring betekende een radicale breuk met klassieke opvattingen zoals bijvoorbeeld bij Kant, in ruil voor een 

visie die dichter lag bij die van Hegel, die een eenheid stelde tussen object en subject. Deze kunnen enkel 

intellectueel gescheiden worden door toedoen van het zelfbewustzijn. 

Oorspronkelijk was zijn filosofie heel idealistisch. Later echter, door enerzijds de confrontatie met het werk van 

William James' boek Principles of Psychology (1891) en anderzijds de evolutieleer van Charles Darwin 

veranderde hij van richting.[10] Vanaf dan trachtte hij de aanwerving van kennis te denken als een 

ontwikkeling van het organisme om gepast te reageren op zijn omgeving. Dus in tegenstelling tot klassieke 

opvattingen, zag Dewey denken als iets “genetisch”, dit wel zeggen als een product van de interactie tussen het 

organisme en zijn omgeving. Kennis is dan een praktisch instrument om deze interactie te beheersen en in 

goede banen te leiden. In dit verband sprak hij ook van instrumentalisme. Zo gaat de mens in een situatie 

waarop hij geen goede respons heeft (en dus de kennis ontbreekt), de praktische oplossing trachten te zoeken 

via een pad van trail-and-error[11] en dus door het proberen van mogelijke oplossingen. Kennisverwerving is 

dus volgens Dewey een wisselwerking tussen enerzijds doen en anderzijds ondergaan: men probeert een 

mogelijke reactie uit (doing) en registreert dan het gevolg (undergoing) en past daarop zijn gedrag aan. Men 

kan echter niet altijd deze mogelijke oplossingen testen in de realiteit zelf, tenminste niet zonder aanzienlijke 

schade aan het individu zelf te berokkenen. Daarom, stelt Dewey, is de mens in staat om de denken en te 

redeneren: zo kan hij zijn hypotheses uittesten in zijn hoofd zonder echt gevaar te lopen. 

Dewey verwierp hierbij ook de zoektocht naar een onbetwistbare basis voor kennis (foundationalisme). In 

plaats daarvan nam hij de positie van het fallibilisme aan, volledig in de trend van het pragmatisme. Deze visie 

hield in dat eender welke propositie die als kennis wordt beschouwd, dit statuut van (zekere) kennis slechts 

voorlopig heeft. Het is afhankelijk van haar geschiktheid om een coherent begrijpen van de wereld te geven, 

dat kan dienen als basis voor het menselijke handelen. 

Een gevolg uit deze redeneringen was dat Dewey (net als James in zijn boek Pragmatism (1907)) van mening 

was dat de klassieke correspondentietheorie van de waarheid, die stelt dat iets waar is alleen als het 

overeenkomt of correspondeert met de realiteit, onhoudbaar en fout is. Daarentegen pleitte hij voor een 
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waarheidstheorie die stelde dat iets waar is, als en slechts als het succesvol kan gebruikt worden in het 

menselijke streven om menselijke doelen te bereiken. Anders gesteld: iets is waar als het leidt tot het oplossen 

van een problematische situatie. Deze pragmatische waarheidstheorie kreeg veel kritiek te verduren, 

bijvoorbeeld door de Britse logicus en filosoof Bertrand Russell. 

5.3.2 Wel totaalbeeld, geen realisme 

(ii) wel totaalclaim, geen realisme. Wie? Wie bv. meent dat wetenschap in het algemeen overal het 

beste instrument is om kennis te hebben (totaalclaim), maar daarom niet als een letterlijk beeld van 

de realiteit gezien moet worden. 

Of andersom: dat het manifeste overal het beste instrument levert om de wereld te bespreken, maar 

daarom nog niet letterlijk waar. (Opm. zo goed als niemand -in onze cultuur althans- zal deze laatste 

mogelijkheid [het manifeste als beste kennisinstrument] nog als een geloofwaardige optie zien.) 

  

Husserl 

See document(s): Edmund_Husserl 

Edmund Gustav Albrecht Husserl (Prossnitz, 8 april 1859 – Freiburg im Breisgau, 27 april[1] 1938) was een 

Oostenrijks-Duitse filosoof en wordt beschouwd als de grondlegger van de fenomenologie. Voornamelijk via de 

wegen van zijn volgelingen had Husserl een grote invloed op de ontwikkeling van het twintigste-eeuwse 

denken. Husserls fenomenologie (phaenomenon is het Griekse woord voor het verschijnende) is de leer van de 

verschijnselen en tracht via het zuiver beschrijven van de dingen die aan het bewustzijn verschijnen tot een 

fundament voor de wetenschap en filosofie te komen. 

  

In het inmiddels klassieke werk Ideen I uit 1913 ontwikkelt Husserl voor het eerst zijn filosofie systematisch als 

een pure transcendentale fenomenologie. Husserl ontwikkelt hier de belangrijkste fenomenologische noties die 

in de meeste van zijn te volgen werken impliciet zijn aangenomen, zoals de fenomenologische reductie, de 

epoche en eidetische variatie. De fenomenologische reductie is voor Husserl een noodzakelijkheid voor het 

waarborgen van absolute zekerheid. Hij beroept zich hier op het principe van twijfel van Descartes: ik kan nooit 

zeker weten of de stok nu recht of gebogen is, of een duivel mijn waarnemingen bedriegt of niet. Husserl 

beweert dus dat alle empirische kennis in wezen ongegrond is, daar zij stoelt op het geloof in de externe 

wereld waarvoor zij uiteindelijk geen bewijsvoering kan leveren (de natural attitude). De oplossing is de 

fenomenologische reductie, waarmee alle transcendente constituties van het bewustzijn gereduceerd worden 

tot de wetten van immanente constitutie. Dit wil zeggen: we beroepen ons op de immanente fenomenen 

waarvan we wel zeker moeten zijn, ongeacht of de zinsconstitutie als correlaat van de fenomenen 

daadwerkelijk extern bestaansrecht heeft of niet. Dit impliceert dus ook, conform Franz Brentano en Alexius 

Meinong, dat alle zinsconstituties bestaansrecht hebben ongeacht enige bewijsvoering voor het fysieke 

bestaan ervan (bijvoorbeeld eenhoorns). Er gelden dan wel andere fenomenologische wetten voor de 

verschillende domeinen waarin eenhoorns ten opzichte van dieren zich bevinden (de eerste behoort tot de 

fantasie). Husserls fenomenologie is transcendentaal doordat ze zich toelegt op het ontdekken van 

noodzakelijke wetten binnen het immanente domein. Waar empirische wetenschappen kennis over feiten 

wint, stoelt fenomenologie op de constanten in alle mogelijkheden van ervaring. Daarmee is de fenomenologie 

volgens Husserl, in tegenstelling tot feitenwetenschappen, een volledig eidetische of wezenswetenschap. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
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Voor veel van Husserls volgelingen ging de fenomenologische reductie echter te ver doordat ze stoelt op een 

reductie van de wereld tot de immanente sfeer van het bewustzijn van het ervarende subject. Met andere 

woorden: het leek voor velen een onacceptabele neiging tot idealisme en subjectivisme te impliceren. 

Heidegger zou later tevens beweren dat Husserls fenomenologie een ongegronde nadruk legt op 

intentionaliteit, dat wil zeggen op de subject-object-correlatie. Meer recent werk in Husserl-studies benadrukt 

steeds meer de wending die Husserls denken onderging in de genetische fase van zijn denken. 

Bij zowel zijn fenomenologische als voorfenomenologische onderzoekingen kwam Husserl met bezwaren tegen 

zowel het empirisme als het rationalisme. Volgens Husserl is noch ervaring, noch rede een fundamentele 

kennisbron: we dienen de fenomenen zelf te laten spreken, de zuivere aanschouwing van hetgeen ons in het 

bewustzijn is gegeven. Later kreeg Husserl meer oog voor het feit dat ons bewustzijn niet helemaal gezuiverd 

kon worden, en verschoof zijn aandacht van het bewustzijn naar de leefwereld — het geheel van 

vanzelfsprekendheden dat onze ervaring stempelt. Deze verandering betekent echter niet dat Husserl zijn 

fenomenologisch raamwerk en de idee van pure transcendentale kennis liet vallen. Hij was tevens allesbehalve 

anti-rationalistisch of anti-positivistisch: veeleer beschouwde hij zijn eigen transcendentale fenomenologie als 

de ultieme wetenschap. 

5.3.3 Realisme, geen totaalclaim 

Realisme, geen totaalclaim.  Wie? Dualisten. Wie bv. meent dat wetenschap het beste realistische 

beeld is om aan fysica, biologie, enz te doen, én het manifeste common sense beeld (inclusief folk 

psychology) het beste realistische beeld om aan psychologie, esthetica, ethica, didaktiek,... te doen. 

Pluralisten: er zijn meer dan twee domeinen in de realiteit, die we elk via eigen methoden kunnen 

kennen (bv: Popper: 3 werelden: fysische wereld, mentale wereld, en wereld van ‘objective 

knowledge’: theorieën, kunstwerken, talen,…) 

  

René Descartes 

See document(s): Ren%C3%A9_Descartes 

René Descartes of gelatiniseerd Renatus Cartesius (La Haye en Touraine, 31 maart 1596 – Stockholm, 11 

februari 1650) was een Franse filosoof en wiskundige. Zijn benadering van het probleem van de kennis en de 

aard van de menselijke geest speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de filosofie. Hij is met name 

bekend om zijn uitspraak "Cogito ergo sum"[1] en wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne 

filosofie.[2] Hij was de eerste die de filosofie van Aristoteles niet alleen verwierp, maar ook verving door een 

eigen filosofisch systeem. Daarmee legde hij de basis voor de 17e-eeuwse stroming van het rationalisme. 

Descartes was sterk beïnvloed door de vooruitgang in de natuur- en sterrenkunde en een van de centrale 

figuren van de wetenschappelijke revolutie. Hij gaf voor het eerst een idee van wat de natuurwetenschap in de 

toekomst zou bieden. 

Karl Popper 

kritisch rationeel pluralist 

5.3.4 Realisme en totaalclaim 

(iv) Realisme + totaalclaim. Zachte Sciëntist: wie? Wie bv. meent dat de wetenschap het beste 

realistische beeld geeft van alles, en common sense het beste instrument om minstens een deel van 

de fenomenen te bespreken (bv. in de psychologie enz.) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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Deze positie gaat in tegen die van de Harde Sciëntist: wie? Terminator / Eliminator à la Churchland. 

Deze gaat nog een stap verder dan Sellars: gewone taal van beliefs and desires zal verdwijnen 

(‘eliminatief materialisme’) 

  

Fodor: zachte scientist 

See document(s): Jerry_Fodor 

 

Jerry Alan Fodor (New York, 1935) is een Amerikaans filosoof en cognitief wetenschapper en professor in de 

filosofie en de cognitieve wetenschap aan de Rutgers University in New Jersey. Hij schreef verschillende boeken 

op het gebied van de filosofie van de geest en de cognitiewetenschap, waarin hij onder andere de hypotheses 

presenteerde van de "modulariteit van de geest" (Engels modularity of mind) en de "taal van de gedachten" 

(Engels language of thought). 

 

Fodor is actief op het gebied van de filosofie van de geest en de cognitiewetenschap, waarin hij onder andere 

de hypotheses presenteerde van de "modulariteit van de geest" (Engels modularity of mind) en de "taal van de 

gedachten" (Engels language of thought (LOT)). 

Volgens Fodor zijn mentale toestanden, zoals geloof en verlangens, een relatie tussen het individu en mentale 

representatie. Hij beweert dat deze representaties alleen correct verklaard kunnen worden in termen van een 

zogenaamde "taal van de gedachten" in de geest. Verder is deze "taal van de gedachten" een werkelijk 

bestaand ding, dat gecodificeerd is door de geest, en niet alleen bruikbaar als een verklaringsmodel. Fodor 

houdt vast aan een vorm van functionalisme in de filosofie van de geest, en houdt vol dat denken en andere 

mentale processen primair bestaan uit computationele operaties op de syntaxis van de representatie, waaruit 

de "taal van de gedachten" bestaan. 

Volgens Fodor zijn significante delen van de geest, zoals de waarneming en taalkundige processen, 

gestructureerd in termen van de "modulariteit van de geest" (Engels modularity of mind), ofwel "organen", die 

gedefinieerd zijn door hun causale en functionele rol. Deze modulen zijn relatief onafhankelijk van elkaar en 

van het centrale verwerkingsgedeelte van de geest, die een meer globaal en minder "domein specifiek"-

karakter heeft. Fodor suggereert verder dat het karakter van deze modules de mogelijkheid van causale relaties 

met externe objecten mogelijk maakt. Aan de andere kant maakt dit het in mentale toestanden mogelijk om 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jerry_Fodor


38 
 

inhoud te hebben over dingen in de wereld. Het centrale verwerking gedeelte, aan de andere kant, verzorgt de 

logische relatie tussen de verschillende inhoud en de inputs en outputs. 

Churchland: hardliner 

Patricia Smith Churchland (Oliver, 6 juli 1943) is een Canadees-Amerikaans filosoof en professor aan de 

University of California, San Diego (UCSD), waar ze werkt sinds 1984. Ze is tevens adjunct-professor aan het 

"Salk Institute for Biological Studies", en medewerker aan het "Computational Neuroscience Laboratory Lab" in 

het "Salk Institute". In 1991 is ze onderscheiden met de "MacArthur prize". Patricia Churchland is opgeleid aan 

de Universiteit van Brits Columbia, de Universiteit van Pittsburg en ze promoveerde aan de Universiteit van 

Oxford. Van 1969 tot 1984 heeft ze filosofie gedoceerd aan de Universiteit van Manitoba. Ze is de echtgenote 

van de filosoof Paul Churchland. 

Churchland heeft zich verdiept in het raakvlak tussen neurowetenschap en filosofie. Volgens haar beginnen 

filosofen zich in toenemende mate te realiseren, dat inzicht in de geest inzicht in de hersenen vereist. Ze wordt 

geassocieerd met het eliminativisme of eliminatief materialisme, dat stelt dat "volkspsychologie" concepten 

zoals geloof, vrije wil, en bewustzijn heroverwogen dienen te worden naarmate de wetenschap meer inzicht 

verwerft in de aard van hersenfuncties. 

Ze wordt ook wel gezien als een naturalist, daar ze vindt dat wetenschappelijk onderzoek het beste begrepen 

kan worden vanuit de natuur van de geest. Haar recente werk focust op neuro-ethiek, en de poging om inzicht 

te krijgen in keuze, verantwoordelijkheid en de basis van morele normen in termen van hersenfuncties, 

hersenevolutie en hersen-culturele interactie. 

 

Paul Churchland (Vancouver, 1942) is een Canadese filosoof, en professor aan de Universiteit van Californië, 

San Diego (UCSD). Hij studeerde natuurkunde en wiskunde aan de universiteit van Brits Colombia en 

promoveerde in de filosofie aan de Universiteit van Pittsburg onder Wilfrid Sellars. Hij is een autoriteit op het 

gebied van de neurofilosofie en de filosofie van de geest. Hij is getrouwd met de filosofe Patricia Churchland. 

Samen met zijn vrouw is Churchland een belangrijke vertegenwoordiger van het eliminatief materialisme, dat 

claimt dat alledaagse mentale verschijnselen zoals geloof, gevoel en verlangen theoretische constructies zijn 

zonder coherente definitie. Verder dienen we niet te verwachten dat zulke concepten noodzakelijk zijn voor 

een wetenschappelijke verklaring van het brein. Net als het moderne begrip van de wetenschap geen behoefte 

heeft aan concepten als geluk en hekserij om de wereld te verklaren, beargumenteert Churchland, dat de 

toekomstige neurowetenschap waarschijnlijk geen behoefte heeft "geloof" en "gevoelens" om het brein te 

verklaren. In plaats hiervan zou het gebruik van objectieve fenomenen zoals neuronen en hun interactie moet 

voldoen. Hij wijst erop, dat de geschiedenis van de wetenschap veel eerdere concepten heeft verworpen, zoals 

phlogiston, de theorie van warmtevloeistof, de ether als medium en vitalisme. 

5.3.5 Dubbelagent 

(v) De Dubbelagent: wie? Wie bv. zegt: wetenschappelijke psychologie is wellicht het beste beeld, 

realistisch of misschien zelfs ook los van realisme, als het op de objectieve (zo objectief mogelijke) 

kennis aankomt, zelfs van de geest; maar common sense is het beste, zelfs het enige beeld dat ons 

toelaat andere dan zuiver cognitieve taal te spreken over het leven, de geest enz.  Zo bv. om over de 

zin (of onzin!) van dingen te spreken, om over mensen, menselijke communicatie en verhoudingen te 

spreken, om over cultuur te spreken: we kunnen bv. niet over mensen als mensen (dus als méér dan 

machines) spreken zonder ze als personen te beschouwen, en dat kunnen we dan weer niet zonder 

ze beliefs & desires toe te schrijven. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Patricia_Churchland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Churchland
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Hume 

 

Wittgenstein 

See document(s): Ludwig_Wittgenstein 

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (Wenen, 26 april 1889 – Cambridge, 29 april 1951) was een Oostenrijks-

Britse filosoof. Hij heeft veel bijgedragen aan de taalfilosofie en aan de grondvesten van de logica. Hij leverde 

ook bijdragen aan de filosofie van de wiskunde en de filosofie van de geest. Hij wordt gezien als een pionier in 

de analytische filosofie en geldt als een van de grootste filosofen van de twintigste eeuw. Zijn late werk wordt 

daarnaast verbonden met de school van de Ordinary language philosophy. 

 

Het eerste hoofdwerk van Wittgenstein I is de Tractatus Logico-Philosophicus. Dit werk verscheen in 1921/1922 

en werd als onbegrijpelijk en onverkoopbaar ervaren. Bertrand Russell, met wie Wittgenstein in die tijd een 

zeer goed contact had, heeft zich voor de uitgave ervan ingespannen en een voorwoord bij het boek 

geschreven - waarover Wittgenstein trouwens totaal niet tevreden was. De Tractatus - vernoemd naar 

Spinoza's Tractatus theologico-politicus - bestaat uit een serie genummerde stellingen. Het handelt over de taal 

ten opzichte van het domein van de kennis, ethiek, esthetiek en religie. Volgens Wittgenstein I kan met taal 

alleen zinvol worden omgegaan als daarmee "standen van zaken" worden beschreven (hierin volgt hij zijn 

voorbeeld Augustinus, wiens werk hij later sterk zal bekritiseren). Over het overige zegt hij: "Waarover men 

niet spreken kan, daarover kan men niet anders dan zwijgen." (Duits: Wovon man nicht sprechen kann, darüber 

muss man schweigen.) Dat is een constatering en geen gebod (dat in het Duits met "sollen" weergegeven 

wordt). Het boek werd in de Wiener Kreis zeer populair en leverde Wittgenstein uiteindelijk de doctorstitel op. 

Hoewel er volgens Wittgenstein weliswaar over ethiek en dergelijke niets zinnigs gezegd kan worden, vindt hij 

deze transcendentale zaken wel heel belangrijk. De uiteindelijke levensvervulling vindt juist hierdoor plaats. Hij 

heeft een soort van categorische imperatief: "ervaar de wereld zoals hij is". Overigens beschouwde 

Wittgenstein I de Tractatus ook als niet zinvolle taal. Maar het was de ladder die nodig was om dat inzicht te 

bereiken. Daarna kon hij worden weggegooid. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
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Vreedzame coëxistentie 

let wel: het gaat er niet om dat je zou moeten kiezen tussen deze twee noties van echtheid (of tussen 

wetenschap en de leefwereld)! 

het gaat erom dat deze twee heel verschillende noties er altijd allebei zijn, en dat ze niet met elkaar 

verward mogen worden. Je moet op elk moment beseffen ‘waar je mee bezig bent’ (met objectieve 

informatiebetekenis zoals in het geval van de €50, of met existentiële betekenis zoals in het geval van 

het verloren erfstuk). De twee noties hebben elk hun plaats, maar kunnen/hoeven niet verenigd (te) 

worden. (Wel zijn ze ‘verzoenbaar’, want als ze elk hun eigen terrein hebben, kunnen ze niet 

tegenstrijdig zijn). 

En net zoals voor de twee echtheden is het voor wetenschap en de leefwereld: het komt er niet op 

aan ze te synthetiseren, maar beide naast elkaar te laten bestaan en van allebei het bestaansrecht te 

erkennen: geen versmelting en geen tegenstrijdigheid, maar VREEDZAME COËXISTENTIE moet het 

perspectief zijn. (Ook al spreekt dat niet vanzelf en zullen er geregeld conflicten optreden.) 

 

  

 

 


