
Wenden en keren 

Bart Gremmen 

Recensie van: Louis Boon & Gerard de 
Vries, (Red.) Wetenschapstheorie, de 
empirische wending . Wolters Noord-
hoff, Groningen 1989, 120 pp. 

Wetenschapsfilosofie is uitgegroeid tot 
een omvangrijk gebied van filosofische 
bedrijvigheid. Dat is onder andere te 
merken aan het grote aantal nieuwe 
inleidingen dat verschijnt Soms hebben 
de auteurs een inhoudelijke reden voor 
het maken van een nieuwe inleiding, 
zoals in de bundel Wetenschapstheorie: 
de empirische wending . In het voor
woord geven de beide redacteuren aan 
wat de opzet van de bundel is: het geven 
van een inleiding in de meer empirisch en 
sociologisch georiënteerde denkbeelden 
over wetenschap die vanaf de jaren 
zeventig zijn ontwikkeld. Een inleiding 
die zich hierop richt zou nog ontbreken 
en de bundel is bedoeld om deze lacune 
op te vullen. De 9 hoofdstukken die in de 
bundel zijn opgenomen, zijn gebaseerd 
op lezingen die in het kader van het 
Studium Generale van de Rijksuniversi
teit Utrecht in 1987 werden gegeven. 

Wetenschapstheorie, de theorievorming 
over wetenschap, beschouw ik als een 
doorsnede van wetenschapsfilosofie, 
wetenschapssociologie en wetenschaps
geschiedenis. Ik denk dat de weten
schapstheorie zich, van het huidige mul
tidisciplinaire gebied met allerlei stro
mingen en aanzetten, zou kunnen ont
wikkelen in de richting van een interdis
ciplinair terrein waar men tot een weten-
sch&pstheorie tracht te komen. De ont
wikkelingen vanaf eind jaren '70 laten 
echter een drietal ontwikkelingen zien die 

in andere richtingen wijzen: 
1. een empirische wending in de weten
schapstheorie: de poging van de weten
schapssociologie om binnen de weten
schapstheorie alleen de empirische be
studering van wetenschap toe te staan, 
ten koste van de wetenschapsfilosofi
sche analyse. In de wetenschapstheorie 
komt daardoor de nadruk in het onder
zoek vooral te liggen op het handelen van 
de wetenschappers en niet meer op de 
theorievorming van de wetenschappers; 
2. een historistische wending in de we
tenschapsgeschiedenis: wetenschapshis
torici houden rekening met de historische 
context, waarbij rij het oordeel van latere 
generaties over wat 'goed' of 'slecht' 
was buiten beschouwing laten; 
3. een pragmatische wending in de we
tenschapsfilosofie: kennis is een cultuur
historisch produkt en haar rechtvaardi
ging een maatschappelijke aangelegen
heid, waarbij de begrippen 'waarheid' en 
'objectiviteit' niet verwijzen naar een 
werkelijkheid buiten onze taal. 

Tegen deze achtergrond valt de bundel 
uiteen in een drietal losse delen. 

I. De Vries, Boon en Meijering be
steden in hun bijdragen vooral aandacht 
aan de historistische en de pragmatische 
wending. De Vries vergelijkt Carnap en 
Kuhn als aanloop tot de behandeling van 
het historisme in de wetenschapsge
schiedenis. De constitutie van een ge
meenschap van experimentatoren, die 
een geheel eigen stijl van wetenschap
pelijk argumenteren kan hebben, wordt 
onder de loep genomen aan de hand van 
het voorbeeld van Boyle en rijn omge
ving. De Vries laat zien dat het onder
zoek naar wetenschappelijke gemeen
schappen niet alleen sociologische ana
lyses oplevert, maar ook de weg vrij 
maakt voor het filosofisch pragmatisme, 
het onderwerp van het volgende hoofd
stuk. 

Meijering bespreekt daarin het 
hoofdwerk van Rorty. Maar het behan
delen van alleen Rorty kan de lezer geen 
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compleet beeld geven van 'de pragma
tische wending in de moderne weten
schapsfilosofie' (de titel van dit hoofd
stuk) en laten zien hoe James, Dewey, 
Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, 
Davidson en Putnam afrekenen met een 
intellectueel autoritaire traditie en cultuur. 

Boon sluit in zijn slotbeschouwing 
aan bij de inleiding van De Vries. Hij 
maakt een voorlopige balans op van de 
ontwikkelingen in de wetenschapstheo
rie: de historisering heeft doorgezet maar 
heeft niet geleid tot groeiend nut en 
relevantie van de resultaten van modem 
wetenschapsonderzoek voor vraagstuk
ken in de wetenschappen. Volgens Boon 
is het punt waarop de hedendaagse we
tenschapstheorie wel hout snijdt, name
lijk het inzicht dat de wetenschapstheorie 
niet boven de partijen staat en geen ze
kerheid biedt, al door Popper en zijn 
school naar voren gebracht De ontwik
keling van wetenschapstheoretische 
ideeën is doel op zichzelf geworden. 
Boon stelt dat de wetenschapstheorie 
zich heeft verwijderd van de vakwe
tenschappers. Hij geeft daarvoor twee 
argumenten: 1. een interne discussie met 
collega's over vakwetenschappers en 
hun problemen heeft de plaats ingeno
men van een kritische dialoog met vak
wetenschappers over hun problemen. Dit 
argument is belangrijk, maar helaas is de 
onderhavige bundel in dit opricht niet 
veel beter. 2. De moderne wetenschaps
theorie kan nooit het zelfbeeld leveren 
van de onderzoeker in actie, omdat die 
altijd gedwongen zal zijn om waarheid en 
objectiviteit als leidraad te houden. Boon 
legt niet uit waarom waarheid en objecti
viteit voor de vakwetenschapper ver
plicht zijn, waardoor zijn interessante 
stelling in de lucht blijft hangen. 

II. De smalle empirische wending wordt 
in drie hoofdstukken (Hagendijk, Bijker 
en Stemerding) behandeld. Hagendijk 
bespreekt het Sterke Programma in de 
kennissociologie. Na de uitgangspunten 
van het Sterke Programma wordt het re-

lativismeprobleem behandeld en de claim 
dat belangen in de vorming van kennis 
een essentiële rol spelen. Jammer is dat 
alleen Barnes en Bloor aan bod komen. 

Bijker schetst het Empirical Program 
of Relativism (EPOR) en het Social 
Construction of Technology (SCOT) 
programma. Hij laat op overtuigende 
wijze zien dat een bepaalde vorm van 
methodisch relativisme kenmerkend is 
voor beide programma's. Daarbij zou het 
volgens Bijker vruchtbaar zijn om in de 
verklaring van de ontwikkeling van we
tenschap en techniek te vermijden dat je 
een beroep moet doen op 'de natuur' of 
'het werkt' als verklarende variabele. 

Stemerdings boeiende artikel be
spreekt het boek Wetenschap in actie 
van Bruno Latour aan de hand van de 
ontwikkeling van de natuurlijke historie 
in de 18e eeuw en vergelijkt de benade
ringen van Latour en Foucault Stemer
ding merkt terecht op dat als Latour de 
veranderingen in de structuur en de 
logica van de classificatiesystemen van 
de naturalisten wil begrijpen, hij het zich 
niet kan permitteren om uitsluitend aan
dacht te schenken aan het handelen van 
de actoren en voorbij te gaan aan de ver
strekkende kwalitatieve veranderingen in 
de manier waarop de wereld wordt ge
zien en gedacht. Latour zal zich dan ook 
in het denken van de naturalisten moeten 
verdiepen, omdat het alleen maar onder
zoeken van de manier waarop in de we
tenschap netwerken van beweringen, 
dingen en verschijnselen voortdurend 
worden uitgebreid onvoldoende zicht 
geeft op de structuur en logica van clas
sificatiesystemen. 

in. De resterende hoofdstukken (Smit, 
Willems en Mol) hebben slechts zijde
lings met de genoemde wendingen te 
maken. Smit behandelt de vraag of we
tenschapstheoretische posities een rol 
spelen in de onderzoekspraktijk. Deze 
vraag zou, na de opkomst van het histo-
risme, aan de discussie tussen rationa
listen en empiristen een nieuwe dimensie 
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hebben toegevoegd. Wetenschapstheorie 
valt in dit hoofdstuk samen met weten
schapsfilosofie. Popper stelt dat zijn de-
ductivistisch rationalisme, winnaar op 
filosofisch terrein, ook als methodologie 
in de onderzoekspraktijk het inductivis-
tisch empirisme zal verslaan. Smit laat 
echter zien dat de illustratie die Popper 
geeft, de ontdekking van penicilline door 
Fleming, een historische onjuistheid be
vat: Fleming was niet gericht op het vin
den van een antibioticum. Volgens Smit 
had Fleming geen centraal probleem: hij 
gaf een interpretatie van een toevalsont-
dekking in termen van achtergrondken
nis. Maar de historische onjuistheid van 
Poppers reconstructie hoeft volgens mij 
nog niet tot de conclusie te leiden dat 
Fleming geen enkel centraal probleem 
heeft gehad en dat daarom het rationalis
me niet zou kloppen. Ik denk bijvoor
beeld aan het probleem van Fleming hoe 
men bacteriën kan scheiden, dat Smit zelf 
in rijn verhaal tegen Popper in stelling 
brengt. Voor Fleming was penicilline 
geen antibioticum, maar het antwoord op 
dft probleem. 

Willems beschouwt het werk van 
Foucault over de ontwikkeling van de 
menswetenschappen als wetenschapsfi
losofie. In vogelvlucht worden de ge
schriften van Foucault besproken met als 
leidraad zijn veranderende opvattingen 
over de relatie tussen macht en weten
schap. De empirische wending - zo zou 
men kunnen zeggen - zit hierin dat in de 
loop van de tijd de wetenschaps-filosofi-
sche analyses van Foucault meer en meer 
deel uitmaken van zijn maatschappij
theorie. 

Mol zet in een uitstekend artikel de 
velschillende feministische benaderingen 
van kritiek op wetenschap uiteen. Stap 
voor stap presenteert rij een reeks veran
derende opvattingen over 'wetenschap* 
en 'sexe'. Wetenschaps-theorie is in dit 
hoofdstuk feministische wetenschaps
kritiek. De empirische wending kan 
worden gevonden in de (niet nader door 
Mol uitgewerkte) stelling dat een evalua

tie van de verschillende bemoeienissen 
van feministen met de wetenschap beter 
vanuit praktisch perspectief dan vanuit de 
vraag naar waarheid kan starten. De aan
dacht die deze bundel aan feministische 
wetenschapskritiek besteedt, is zeker 
terecht, omdat dit gebied echt een lacune 
in de bestaande wetenschapstheoretische 
inleidingen vormt Het artikel laat vol
gens mij zien dat er sprake is van een 
parallelle ontwikkeling van feministische 
wetenschapskritiek en de gangbare we
tenschapstheorie: van logisch-empiristi-
sche wetenschapsfilosofie tot meer em
pirische en sociologische denkbeelden 
over wetenschap. 

Ik moet helaas concluderen dat de au
teurs van de bundel er mijns inziens niet 
in zijn geslaagd hun opzet (een inleiding 
te geven in de genoemde ontwikkelin
gen) waar te maken. Dat komt voorna
melijk doordat zij enerzijds de empiri
sche wending tot een ontwikkeling bin
nen de sociologie van de wetenschappe
lijke kennis versmallen en anderzijds de 
twee andere ontwikkelingen ook onder 
de noemer "de empirische wending in de 
wetenschapstheorie" brengen, terwijl 
deze wendingen plaats vonden binnen 
één van de drie disciplines op het gebied 
van de wetenschapstheorie. De redac
teuren hebben de verschillende relaties 
tussen de drie wendingen en hun beteke
nis voor de wetenschapstheorie impliciet 
gelaten, iets wat men juist van een inlei
ding niet zou verwachten. 

Door de empirische wending (in enge 
zin) als een sociologische ontwikkeling 
op te vatten wekt de bundel bovendien de 
onjuiste indruk dat deze ontwikkeling de 
wetenschapsfilosofie niet raakt De we
tenschapssociologische kritiek op de 
wetenschapsfilosofie wordt door de au
teurs kennelijk niet serieus genomen. 
Misschien wordt die onderschatting in 
een volgende inleiding in de weten
schapstheorie nog eens rechtgezet 
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Signalement 

Foucault van jaar tot jaar 

Rob Devos 

Signalement van: Michel Foucault, Ré
sumé des cours (1970-1982) (Confé
rences, essais et legons du College de 
Frame). Julliard, Parijs 1989, FF 75,-. 

Van 1970 tot zijn dood in 1984 was 
Michel Foucault titularis van de leerstoel 
Histoire des systèmes de pensee aan het 
prestigieuze College de France. Het boek 
bevat de résumé van zijn colleges en 
seminaries, die hij ieder jaar redigeerde 
voor het Annuaire du College de France . 
Dit boek biedt interessant materiaal, niet 
in het minst omdat het mogelijk maakt 
om van nabij de verschuivingen te vol
gen die in Foucaults werk leidden tot 
twee zogenaamde "breuken": eerst van 
de archeologie naar de genealogie, en 
vervolgens van de machtstechnologie 
naar de ethische bestaanstechnieken. Het 
laat mijns inziens daarbij uitstekend zien 
hoe het bij Foucault niet gaat om 
vluchtpogingen uit theoretische impas
ses, maar om een zichzelf vormend en 
evoluerende (revoluerende) problema
tiek. 

In 1970-71 ai relateert Foucault de 
discursieve praktijken aan "een morfolo
gie van de wil tot weten". Hij wil ze zo
wel vanuit hun interne regulering als in 
hun relatie met andere discursieve en 
niet-discursieve praktijken bestuderen. 
Hij inspireert zijn theoretische analyse
model op Nietzsche (tegenover Aristote-
les), en hij wendt het aan voor een histo
rische studie van de vorm van weten die 
verbonden is met de rechtspraak in hét 
Griekenland van de 7e-5e eeuw. Daarbij 
valt op hoe hij de machtseffecten, die hij 

niet als dusdanig noemt, hier nog heel 
negatief definieert: als uitsluiting en keu
ze (te vergelijken met de negatieve 
machtsopvatting in L'ordre du discours). 

Vanaf 1971-72 staat die machtspro-
blematiek centraal, of beter: het macht-
weten (pouvoir-savoir ) . Foucault defi
nieert zijn project als volgt: "Ik wil na
gaan hoe bepaalde typen van weten zich 
formeren vanuit de juridisch-politieke 
matrijs waaruit ze ontstonden en steun 
kregen." (p. 19) De bestudeerde thema's 
vormen de onmiddellijke achtergrond 
van Surveiller et punir en La volante de 
savoir. De colleges van 1971-72 hande
len over de middeleeuwse ondervraging 
(enquête) in haar relatie met de opkomst 
van de centrale staat en met het ontstaan 
van de empirische wetenschappen, een 
thema waarop Surveiller et punir allu
deert. In 1972-73 gaat het over het ont
staan van de gevangenis als exclusieve 
bestraffingsmethode en het onderzoek als 
ontstaanscontext van de mensweten
schappen. (Het is toch merkwaardig hoe 
economisch - haast "marxistisch" - Fou
caults machtsanalyses hier zijn! (p. 44-
47).) Vanuit een zelfde optiek wordt in 
de colleges van 1973-74 de macht van de 
psychiatrie besproken en de crisis die de 
moderne psychiatrie doortrekt in de ge
stalten van psycho-farmacologie, psy
choanalyse en anti-psychiatrie. In 1974-
75 behandelt Foucault de functie van ab
normaliteit De cursus van 1975-76 sluit 
deze cyclus over het macht-weten af met 
een historische studie van het verschijnen 
van de oorlogsmetafoor in het politieke 
vertoog. 

Na een jaar lesonderbreking (1975-
76) verschuift gaandeweg Foucaults 
aandacht: van de biopolitiek (die één lijn 
vormt binnen de machtsanalytiek in La 
volonté de savoir) naar de hermeneutiek 
van het Zelf (zoals bekend, het voor
naamste aandachtspunt van L'usage des 
piaisirs en Le souci de soi). Het begrip 
"gouvernement" vervult hierbij een 
scharnierfunctie: beheer van het territori
um en van de bevolking (1977-78, 1978-
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79), beheer van de individuen en van de 
zielen (1979-80), zelfbeheer en zelfbe
heersing (1980-81, 1981-82). De histo
rische fenomenen die bestudeerd worden 
rijn aanvankelijk de herderlijke macht bij 
de Joden en de christelijke kerk, de kunst 
van het beheersen in de 16e-17e eeuw 
(les arts de gouverner ), de Duitse 18e 
eeuwse Polizeiwissenschaft , en het li
beralisme als kritiek op de beheersings-
praktijken (1977-78, 1978-79). In 1979-
80 bespreekt Foucault de plaats van het 
gewetensonderzoek en de bekentenis in 
het vroege christendom, een thema dat 
hij wilde uitwerken in Les aveux de la 
chair. (De volgorde waarin de delen van 
Histoire de la sexualité gepubliceerd 
zijn, is chronologisch omgekeerd ten 
opzichte van het geleverde onderzoek.) 

Mededelingen 

19 mei 1990: 10 jaar KRISIS 

Krisis , tijdschrift voor filosofie, bestaat dit jaar 10 jaar. In die tien jaar is Krisis gestaag 
groter gegroeid en heeft het blad zich omringd met een veertigtal vaste medewerkers die 
actief zijn in de filosofie, de sociale wetenschappen, het onderwijs, de journalistiek en de 
literatuur. Meer dan een klassiek academisch vakblad is Krisis een breed georiënteerd 
filosofisch tijdschrift geworden met bijdragen die de meest uiteenlopende onderwerpen 
op cultureel en politiek gebied aan de orde stellen. 
Krisis en de filosofie: op 19 mei a.s. willen we het daarover met medewerkers, lezers, 
abonnees en andere geïnteresseerden nog eens hebben. We vieren dan het 10-jarig be
staan met een feest en een klein symposium. 

De colleges uit 1980-81 over subjectivi
teit en waarheid en die uit 1981-82 over 
de hermeneutiek van het subject tenslotte 
vonden hun neerslag in Uusage des 
plaisirs en Le souci de soi. 

Voor 1982-83 en 1983-84 vermeldt 
de résumé slechts de titel en een witte 
bladzijde. Foucaults ziekte belette hem de 
redactie van de tekst nog te verzorgen. 
Het boek eindigt zo vrij abrupt met een 
citaat van Seneca: "Aangaande de morele 
vooruitgang die ik had kunnen maken, 
verlaat ik me op de dood. Ik wacht de 
dag af waarop ik me tot mijn eigen rech
ter zal maken en zal weten of ik de deugd 
op mijn lippen had of in mijn hart" (p. 
166) 

Het programma: 
11.00 uur: Ontvangst en koffie 
11.45 uur: Lezing. 10 jaar Krisis. Wat is een 'tijdschrift voor filosofie'? 
13.00 uur: Lunch 
14.15 uur: Briefwisseling. "In plaats van een jubileumlezing" 
15.30 uur: Thee(-ater): De salon van Rachel 
16.30 uur: Slotforum n.a.v. Lolle Nauta's artikel in Krisis 38 over de filosofie in 

Nederland 
17.45 uur: Borrel 
20.30 uur: Feest met Caribische muziek 

Plaats: CREA-café / zaal A CREA 
Turf draagsterpad 17 (voormalig Binnengasthuis, gebouw 2) Amsterdam 

Deelname aan symposium en feest zal ƒ 7,50 kosten; toegang tot alleen het feest ƒ 5,-. 
U bent hierbij van harte uitgenodigd! 
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