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De natuurwetenschap lijkt zoiets als vooruitgang te vertonen. Natuurwetenschappers weten steeds meer verschijnselen te verklaren en steeds nauwkeuriger voorspelüngen te doen. Volgens een eeuwenoude opvatting zijn
deze successen van de natuurwetenschap te verklaren uit de rationele, methodische manier waarop de wetenschap te werk gaat. Het lijkt inderdaad
voor de hand te liggen dat de vooruitgang binnen de natuurwetenschap tot
stand gebracht wordt doordat onderzoekers -althans in het laboratorium en
achter hun bureau, en voor zover het gaat om intern-wetenschappetijke zaken -zulke verstandige, rationele, methodisch werkende mensen zijn. De
uitwerking van deze gedachte is, zoals bekend, op grote moeüijkheden gestuit In de eerste plaats is het onmogelijk gebleken eenstemmingheid te bereiken over wat wetenschappelijke rationaüteit precies zou inhouden. In de
tweede plaats is van zo ongeveer elke voorgestelde invulüng van het tegrip
rationaüteit historisch aan te tonen dat de bijbehorende methodologische
richtlijnen door bekende en minder bekende onderzoekers met voeten getreden worden.
Ten gevolge van dit soort moeüijkheden hebten de begrippen rationaüteit en vooruitgang aan vanzelfsprekenheid ingeboet. Volgens het enfant
terrible van de wetenschapsfilosofie, Feyeratend, houdt de methode van de
natuurwetenschap zo ongeveer in: alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Volgens Kuhn is de ontwikkeling van de wetenschap niet cumulatief,
maar bestaat deze in een opeenvolging van incommensuratele paradigma's.
Aanhangers van verschiüende paradigma's hebten onverenigbare opvattingen over wat een zinnige theorie is. Theorieën die tot verschillende paradigma's behoren, schrijven vaak totaal verschillende fundamentele eigenschappen toe aan de werkelijkheid. In de Ptolemeïsche astronomie werden de tewegingen van de planeten verklaard met tehulp van cirkels, epicykels en
equanten - alles wat maar enigzins cirkelvormig was. Newton verklaarde
dezelfde tewegingen met tehulp van de zwaartekracht en de overige wetten
van zijn mechanica. Dergeüjke paradigma's zijn onvergeüjkbaar, dat houdt
in dat ze niet rationeel beoordeeld kunnen worden.
Daarmee is de vraag naar de vooruitgang in de wetenschap nog niet de
wereld uit Kuhn heeft weliswaar aannemeüjk gemaakt dat de tempel der
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wetenschap niet steen voor steen verder uitgebouwd wordt, maar dat neemt
niet weg dat er op het praktische vlak vooruitgang üjkt te bestaan. Binnen
het Newtoniaanse paradigma kunnen de posities van de planeten
nauwkeuriger voorspeld worden dan binnen het Ptolemeïsche. Kuhn zegt
overigens ook zelf dat het erom gaat de vooruitgang in de wetenschap te
verklaren, en dat we daarom eerst dienen te weten hoe die vooruitgang
precies verloopt (1970b). De waag blijft dus: hoe komt vooruitgang
praktisch tot stand en wat is de eventuele rol van rationaliteit daarin? Aan
deze vraag is in de wetenschapfilosofie weinig aandacht besteed. De
aandacht heeft zich steeds toegespitst op de inhoudelijke vooruitgang van de
wetenschap en het probleem van de incommensurabiliteit
Een uitzondering is Louis Boon, die in zijn boek 'De List der Wetenschap' de waag stelt wat het verband is tussen praktische vooruitgang en
rationaliteit Hij geeft op die waag een verrassend antwoord: er is geen verband. Boon zoekt de verklaring van een dergelijke vooruitgang in een heel
andererichting,Wetenschapsfilosofen zijn er veelal van uitgegaan dat de
kenmerken van wetenschapsbeoefening op het niveau van de individuele
onderzoeker zonder meer weerspiegeld worden in de kenmerken van het
globale proces van de ontwikkeling van de wetenschap. Zo neemt men bijvoorbeeld aan dat het feit dat individuele onderzoekers rationeel te werk
gaan, weerspiegeld wordt in het feit dat het hele proces rationeel verloopt. In
feite, zegt Boon, vertoont het globale proces vaak een verloop dat door niemand bedoeld of voorzien is, doordat geen enkele onderzoeker het hele proces kan overzien en doordat handelingen en beslissingen van individuele
onderzoekers altijd onbedoelde consequenties hebben. Daarom moeten de
gebeurtenissen op het niveau van de individuele onderzoeker losgekoppeld
worden van het verloop van het proces als geheel. Het globale proces van de
ontwikkeling van de natuurwetenschap kan opgevat worden als een niet-rationeel proces van variatie en selectie van ideeën en theorieën. Dit is meteen
de verklaring van de vooruitgang: natuurwetenschap vertoont vooruitgang
doordat het een proces van variatie en selectie is. Als er al sprake is van rationaliteit, is die gesitueerd op het niveau van het individu, maar in feite
heerst daar meestal rationele wanorde, doordat iedereen zich laat leiden door
locale overwegingen en doet wat in zijn ogen goed is.
Boons model is ontewedigend, omdat bij hem de verbinding tussen rationaliteit en vooruitgang totaal verbroken is. Het proces als geheel neemt op
mysterieuze wijze het voortouw en slaat de richting van de vooruitgang in,
als het ware buiten de individuele actoren om, wier beslissingen irrelevant
zijn voor de uitkomst van het proces.
In dit artikel wil ik een verbeterde versie van Boons model presenteren,
waarin het individuele niveau en het globale niveau wel verschillende kenmerken hebben, maar waarin ze toch samenhangen en waarin juist een vorm
van rationaliteit op het individuele niveau de vooruitgang op het globale niveau teweegbrengt.
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Ik ga eerst kort in op de traditionele notie van rationaüteit en op de idee
van praktische vooruitgang. Dan geef ik Boons variatie-en selectie-model en
laat ik zien waarom dit onbevredigend is. Het gewijzigde model presenteer
ik in twee stappen. In het eerste, simpele model laat ik zien hoe beoordeling
van theorieën de sturende kracht van het proces is. In de tweede stap breng
ik een aantal verfijningen aan in het model en ga ik in op de verschillen met
de biologische evolutie. Vervolgens bekijk ik wat dit betekent voor de methodologische regels die gelden voor de beslissingen van de individuele onderzoeker. Tenslotte maak ik enkele korte opmerkingen over de manier
waarop individuele beslissingen tot stand komen.

1. De gangbare opvatting
Een vooronderstelling van de hele problematiek is dat er zoiets als vooruitgang in de natuurwetenschap testaat Wat we onder vooruitgang verstaan,
kan op allerlei verschülende manieren worden ingevuld. Heel in het algemeen houdt vooruitgang natuurüjk in dat iets in de loop van de tijd steeds
'beter5 wordt volgens een of ander criterium van wat goed is. Naar de ontwikkeüng van de wetenschap is meestal gekeken vanuit het oogpunt dat
theorieën geacht worden te zeggen hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Er is
dan vooruitgang als theorieën op steeds meer terreinen een steeds nauwkeuriger beschrijving van de werkelijkheid geven. We kunnen dit aanduiden als
theoretische vooruitgang. Door het werk van Kuhn en anderen is theoretische vooruitgang een omstreden begrip geworden. We kunnen ook afzien
van de waarheid van theorieën en ons beperken tot hun praktisch succes.
Het praktisch succes van een theorie is een combinatie van de grootte van
haar domein en de nauwkeurigheid van haar voorstellingen. Volgens de
huidige inzichten zijn de gravitatietheorie van Newton en de antieke
epicykeltheorie allebei onjuist Wel kunnen we zeggen dat Newton's theorie
een groter domein beschreef (naast de bewegingen van de planeten ook
valteweging en getijden) en dat ze nauwkeuriger voorspelüngen leverde.
In tegenstelüng tot wat men misschien zou verwachten is een groot scala
van auteurs het erover eens dat de natuurwetenschap praktische vooruitgang
vertoont Iemand als Popper heeft natuurlijk een ruimere opvatting van wetenschappelijke vooruitgang. Hij heeft het regelmatig over de 'growth of
knowledge', en hij probeert aannemelijk te maken dat wetenschappeüjke
theorieën steeds dichter de waarheid tenaderen. Vooruitgang testaat erin dat
latere theorieën nauwkeuriger zijn dan hun voorgangers, nauwkeuriger tests
doorstaan, meer feiten verklaren en verbindingen tot stand teengen tussen
theorieën die eerst niets met elkaar te maken hadden. Dezelfde kenmerken
van vooruitgang zijn te vinden bij Lakatos. Lakatos gaat er zonder meer van
uit dat wetenschap vooruitgang vertoont. De criteria vmn vooruitgang vormen tegelijk de criteria voor de rationele beoordeling van theorieën, en het is
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de taak van de wetenschapsfilosofie die te formuleren. Laudan heeft de
kwestie van de wetenschappelijke vooruitgang tot onderwerp van een compleet boek gemaakt: 'Progress and its Problems' (1977). Vooruitgang is
voor hem een kwestie van een steeds groter probleemoplossend vermogen.
Dat is iets ruimer dan zuiver praktische vooruitgang, omdat hij het oplossen
van conceptuele problemen meerekent De eventuele waarheid van theorieën
laat hij buiten beschouwingen.
Ook Kuhn, die de naam heeft een relativist te zijn, maakt op verschillende plaatsen in The Structure of scientific Revolutions' (1970a) duideüjk dat
hij onderschrijft dat er praktische vooruitgang is in de wetenschap. In het
Postscript zegt hij: "Later scientific theories are tetter than earlier ones for
solving puzzles in the often quite different environments to which they are
applied. That is not a relavist's position, and it displays the sense in which I
am a convinced believer in scientific progress." Paradigma's mogen dan incommensuratel zijn in de zin dat de theorieën die ze omvatten inhoudelijk
niet te vergelijken zijn, in feite zijn wetenschappers pas bereid een nieuw
paradigma te omhelzen als het een groter probleemoplossend vermogen heeft
dan het oude (1970a,p. 169).
Een notie van praktische vooruitgang zoals hier voorgesteld, is niet zonder problemen. In deze notie zit de verondersteüing opgesloten dat er een
domein van empirische gegevenheden is dat onafhankelijk is van de verschiüende theorieën die gehanteerd worden om ze te verklaren. In eerste benadering is dat niet onaannemelijk. In het geval van de planetentewegingen
zijn er de posities van de planeten aan de hemel, die onafhankelijk gegeven
zijn, of je voor het kader van de verklaring nu epicykels of gravitatie kiest
Filosofen hebben zich uitvoerig het hoofd gebroken over de vraag of er een
of ander empirisch domein is dat in absolute zin theorie-onafhankelijk is.
Het is niet aannemelijk dat zo'n domein bestaat De empirie is altijd theoriegeladen. Om de praktische kracht van theorieën te kunnen vergelijken, is het
echter voldoende als er een empirisch domein is dat onafhankelijk is van de
theorieën die vergeleken worden. Dat is in de praktijk meestal wel het geval
(zie de posities van de planeten aan de hemel to.v, epicykel- en gravitatietheorie). Op de problemen die eventueel voortvloeien uit het feit dat het
moeilijk te garanderen is dat zo'n domein er altijd is, kan ik hier niet ingaan.
Ik ga uit van het probleem zoals dat door Boon geformuleerd is: gegeven dat
er praktische vooruitgang is, hoe is deze te verklaren.
De gangbare opvatting over het verband tossen rationaliteit en vooruitgang is gebaseerd op uitgangspunten die min of meer impliciet blijven. In de
eerste plaats spelen opvattingen over rationaliteit een rol. Rationaliteit als
kenmerk van menselijk handelen, in de zin van methodisch te werk gaan,
betekent zoveel als dingen doen op goede gronden. Wanneer ik een rationele
beslissing neem, betekent dat dat 'my dear soul is mistress to her choice'.
Wanneer mij ernaar gevraagd wordt, ten ik in staat de goede gronden van
mijn beslissing te geven. Rationaliteit in de zin van methode is een invulling
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van wat goede gronden zijn. Theorieën over wetenschappeüjke rationaüteit
proberen aan te geven wat binnen de wetenschap de doeleinden zijn (de
"Waarheid", praktisch succes, of iets dergetijks), wat de middelen zijn
(theorieën opstellen die consistent zijn, grote empirische inhoud hebten,
etc), en wat op basis daarvan de goede gronden zijn voor de beslissingen
van onderzoekers. Eenvoudige voorbeelden van zulke theorieën die aangeven hoe onderzoekers te werk moeten gaan en waarom ze zo te werk moeten
gaan zijn het dogmatisch falsificationisme van Popperfj, het naief methodologisch falsificationisme van Popperi,het subtiel methodologisch falsificationisme van Popper2 (zie Lakatos, 1970), en tenslotte het verificationisme,
een ketterij die sinds haar veroordeling in Poppers encycliek 'Logik der
Forschung' (1934) een kwijnend bestaan leidt. Deze noties van rationaliteit
zijn welbekend.
Geheel impüciet blijft meestal de stelting dat het totale proces van de wetenschappeüjke ontwikkeling een eenvoudige optelsom is van het handelen
van de afzonderlijke onderzoekers. Ik noem dit de üneariteitsopvatting. De
üneariteitsopvatting heeft twee componenten:
a. de afzonderüjke stappen van het proces zijn kwalitatief van dezelfde aard
als het geheel, ze gaan in dezelfde richting als het proces als geheel. Het karakter van het globale proces weerspiegelt zich daardoor in de afzonderlijke
stappen en omgekeerd.
b. het globale resultaat is de optelsom van al deze stappen.
Wetenschappeüjke vooruitgang is nu onmiddeüijk te verklaren wanneer
we aannemen dat a. onderzoekers rationeel zijn, b. onderzoekers een doel op
het oog hebben (de waarheid of zoiets) dat vooruitgang impliceert. Immers,
afzonderüjke onderzoekers gedragen zich dan steeds zo dat wat ze doen een
stap, een bijdrage is in het vooruitgangsproces. En het globale proces is niet
anders dan de som van al die kleine stapjes.
2. Kritiek op de gangbare opvatting
De kritiek van Boon op de gangbare opvatting richt zich op drie punten. In
de eerste plaats is de rationaüteitsopvatting waar van uitgegaan wordt, gebaseerd op het mensbeeld van de Verlichting. Sinds we onszelf echt door hebten, weten we dat de mens niet doorzichtig is voor zichzelf zoals de 'benighted' Verlichingsdenkers meenden, maar dat hij is 'devided from himself
and his fair judgement'. Hij weet niet wat hij doet, hij is een slaapwandelaar
(Koestier), niet een geïntegreerd systeem maar een stapel borden (Boon),
geen eenheid van zin, maar een eenheid van onzin (Vroon). We kunnen nog
kiezen welk beeld we het leukst vinden, maar de stelüng zelf üjkt als een
paal boven water te staan.
In de tweede plaats is de üneariteitsopvatting niet vol te houden. Onderzoekers nemen beslissingen op grond van locale overwegingen, want ze
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kunnen het globale proces niet overzien. Daardoor is er altijd een discrepantie tussen wat er locaal gebeurt en het globale proces. Ook al zouden ze aüemaal een doel als 'de Waarheid' op het oog hebben, dan nog vallen hun teslissingen steeds anders uit doordat ze in steeds andere situaties genomen
worden (p.52, 68, 69). Daardoor is er rationele wanorde op locaal niveau
(p. 218).
Tenslotte kun je historisch aantonen dat wetenschap feitelijk niet zo
functioneert als de gangbare opvatting suggereert (Kuhn, Feyeratend). Onderzoekers nemen vaak onzinnige beslissingen. Goede beslissingen nemen
ze vaak op onjuiste gronden, of ze kunnen de goede gronden niet noemen.
In veel situaties zijn er voor elk van de mogelijke beslissingen goede gronden aan te voeren, die echter geen van alle doorslaggevend zijn. Onderzoekers zijn er dan vaak toch van overtuigd dat hun keuze de enige juiste is.
Er zijn zelfs situaties waarin er goede gronden zijn om naar een succesvol onderzoeksprogramma over te stappen en onderzoekers toch hardnekkig
blijven doorwerken aan een stagnerend programma. Het komt nogal eens
voor dat zo'n stagnerend programma na verloop van tijd ineens weer telangrijke resultaten oplevert. In zulke gevallen lijkt "irrationeel" gedrag van
onderzoekers essentieel voor het tot stand komen van vooruitgang. Kortom,
voor de aanhangers van de overgeleverde rationaliteitsopvatting vormen de
resultaten van het historisch onderzoek niets dan kommer en kwel.

3. Boons theorie
Boon stelt voor vooruitgang los te koppelen van rationaliteit Of wetenschappers zich rationeel gedragen, en , zo ja, wat wetenschappeüjke rationaüteit inhoudt, is twijfelachtig, resp. lastig te beantwoorden. Aan de ene
kant suggereert Boon dat rationaliteit in de bedoelde zin er eenvoudig niet is
(p. 41), aan de ander kant stelt hij dat de kwestie van de rationaüteit nader
bestudeerd moet worden. Wat hij hiermee precies bedoelt, en wat dit gestodeer mag opleveren, is echter van geen belang voor de waag naar de vooruitgang. Boon poneert dat de vooruitgang van de wetenschap verklaard kan
worden uit de kenmerken van het globale proces van de ontwikkeüng van de
wetenschap. Dit proces heeft de volgende kenmerken:
a. Het is een proces van variatie en selectie. Wat geselecteerd wordt, zijn
theorieën, ideeën, etc.
b. Het is een gelaagd of hiërarchisch proces. Variatie en vooral selectie vinden op verschiüende niveaus plaats; die van onderzoekers, onderzoeksgroepen, instituten,tijdschriftredacties,schrijvers van handboeken en leerboeken, etc.
c. Het proces zit vol terugkoppelingen. Er loopt een stroom van ideeën,
theorieën, etc. van onderzoeker viatijdschriftnaar handboek en leerboek,
maar omgekeerd hebten handboek en tijdschrift grote invloed op de manier
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waarop daarvoor in de keten ideeën gegenereerd en geselecteerd worden. De
belangrijkste selectie vindt plaats doordat sommige ideeën door onderzoekers gebruikt worden als basis voor verder werk en ander niet Doordat het
proces zo gecompliceerd is (gelaagdheid, terugkoppeüng) is de uitkomst van
het proces niet de optelsom van wat de afzonderlijke actoren in het proces
doen. Doordat het gaat om een proces van variatie en selectie treedt er volgens Boon vooruitgang op.
In de laatste twee hoofdstukken van zijn boek probeert Boon meer greep
te krijgen op het proces van variatie en selectie. Hij maakt daarvoor gebruik
van de groep-rastertheorie uit de ethnosociologie van Mary Douglas. In deze
theorie wordt een verband gelegd tussen de sociale structuur van groepen en
de manier waarop binnen groepen op het vreemde, het onbekende gereageerd wordt. De categorieën die Mary Douglas heeft ontwikkeld voor kannibalen en regendansers worden door Boon getransponeerd naar het wetenschapssociologische vlak en verschijnen daar als "stijlen van onderzoek" die
kenmerkend zijn voor verschillende onderzoekstradities (Boon is niet de
eerste die dit doet; zie Douglas, 1981). Boon noemt ze de romantische,
praktische,ritualistischeen dogmatische stijl. De verschillende stijlen
hangen samen met de sociale structuur van de groepen waarin ze optreden.
Een belangrijk element in elke stijl is weer de manier waarop gereageerd
wordt op het onbekende. In de romantische stijl wordt het onbekende
omhelsd, in de dogmatische stijl wordt het onbekende uitgedreven.
Sommige detaüs van de theorie zijn zeer treffend. In het ethnosociologisch
equivalent van de groep met dogmatische stijl (sterke groep -zwak raster)
heerst een preoccupatie metreinheiden zuiverheid. Bij dogmatische
wetenschappers zijn daar ook elementen van aan te treffen. Boon citeert de
biomerricus Pearson, die zegt dat, wanneer we proberen met onze theorieën
achter de verschijnselen te kruipen, "we are .... wallowing in the stygian
creek of metaphysics". We hoeven voor 'houding tegenover het nieuwe, het
onbekende' maar in te vuüen 'selectie van nieuwe ideeën/theorieën' en we
zien waarom Boon de groep-rastertheorie zo boeiend vindt Ze legt verband
tossen de belangrijkste elementen van zijn eigen theorie: groeps-structoren
en selectieprocessen. Bij poepen die op een bepaalde manier gestructureerd
zijn, hoort een bepaald stijl van selectie.
Het interessante van Boons theorie vind ik de nadruk die hij legt op dergeüjke gelijkenissen: de discrepantie die er bestaat tossen de eigenschappen
van het globale proces van de ontwikkeling van de wetenschap en de eigenschappen van de locale situatie waarin de individuele onderzoeker opereert,
en in aansluiting daarbij de onmogetijkheid voor de individuele onderzoeker
om het globale proces te overzien. Zoals hij zelf zegt (p. 49, 50) is hij niet de
eerste die een variatie-en selectiemodel voorstelt O.a. Toulmin en Popper
hebten dat voor hem gedaan. Maar deze auteurs schuiven (geheel volgens
de üneariteitsopvatting) het locale en het globale niveau in elkaar. Popper
beschrijft in zekere zin de cognitieve wisselwerking van de hele weten72

schappelijke gemeenschap (of zelfs van het hele mensdom) met de natuur als
een proces van variatie en selectie. Idealiter is er bij hem maar één tesiissingmoment Een theorie is in de running tot ze gefalsifieerd wordt, en
ideaüter bestaat er binnen de wetenschappeüjke gemeenschap eenstemming
over de beslissing waarbij vastgesteld wordt dat de theorie afgedaan heeft
Popper gaat niet in op de processen binnen de wetenschappelijke gemeenschap die een gevolg zijn van het feit dat mensen zich in verschillende omstandigheden bevinden en dezelfde situaties verschillend beoordelen. De uitkomst van het proces is daardoor, afgezien van de invloed van menselijke
zwakheden, precies wat de deelnemers op het oog hadden. Iets dergelijks
geldt bij Toulmin.

4. De list van Louis Boon
Volgens Boon wordt dezelfde theorie in steeds andere situaties beoordeeld
door steeds andere mensen die daarbij niet steeds dezelfde criteria aanleggen.
De uitkomst van het proces kan daardoor iets zijn dat niemand op het oog
heeft gehad. Het tijkt me dat Boon hiermee meer recht doet aan de complexiteit van de structuur van het wetenschappelijk bedrijf dan Popper. Door
in zijn verklaring van vooruitgang het globale niveau geheel los te koppelen
van het locale niveau schiet hij echter door naar de andere kant. Hierdoor is
zijn theorie op een aantal punten onbevredigend.
In de eerste plaats leidt een proces van variatie en selectie niet vanzelf tot
vooruitgang. Biologische processen van variatie en selectie leiden ook niet
vanzelf ergens toe. Beesten krijgen meer haar in de loop van het evolutieproces als ze daardoor beter kunnen overleven, d.w.z. als de beesten met het
minste haar weggeselecteerd worden (neem de yak). Maar als de teesten met
veel haar het onderspit delven, houd je teesten over met weinig haar (de
mens bijvoorbeeld). Evolutie is een kwestie van "nothing succeeds like
success". Evolutie leidt tot adaptatie, d.w.z. tot succes in het overleven,
d.w.z. tot succes binnen het proces van variatie en selectie. Wat dat in een
concrete situatie betekent, is afhankelijk van de aard van de selectie.
Ook in Boons variatie-en-selectieproces zullen de theorieën overbüjven
die succes hebben in het overleven binnen dat proces. Er is echter geen enkele reden waarom dat de theorieën zouden zijn die een praktische verbetering betekenen ten opzichte van hun voorgangers. Ook voor de variatie en
selectie van theorieën geldt dat de uitkomst afhankelijk is van de manier
waarop geselecteerd wordt Er zijn talloze variatie-en-selectieprocessen te
bedenken die niet tot vooruitgang leiden. Vermoedetijk kan zo ongeveer elk
proces van culturele verandering binnen een mensetijke samenleving worden
opgevat als een proces van variatie en selectie, maar in de meeste gevaüen
zijn we niet geneigd zulke veranderingen zonder meer als vooruitgang te
zien. Ook op het terrein van filosofie, religie, kunst etc. treden processen
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van variatie en selectie op zonder dat dat op een voor de hand liggende manier te koppelen is aan vooruitgang. Men zou kunnen tegenwerpen dat op
deze terreinen vooruitgang niet eens te definiëren is en dat ze daarom buiten
de vergelijking gehouden moeten worden. Het punt is echter dat ook daar
blijkt dat vooruitgang niet inherent is aan processen van variatie en selectie.
Omgekeerd kunnen we ons afwagen waarom bijvoorbeeld de natuurwetenschap in China geen vooruitgang vertoond heeft zoals in het Westen. Als
Boon gelijk heeft zou het antwoord alleen maar kunnen zijn: omdat er in
China geen proces van variatie en selectie geweest is. Dat is niet erg aannemelijk.
Wil een proces van variatie en selectie van theorieën vooruitgang vertonen dan moeten de theorieën met het grootste praktische succes in het selectieproces een voordeel hebben, d.w.z. bij de selectie moeten de praktische
resultaten van theorieën een zeker gewicht in de schaal leggen. Uit het gebruik dat Boon van de groep-rastertheorie maakt, blijkt dat dit aspect voor
hem geen rol speelt De groep- en rastervariatele bepalen hoe krachtig resp.
hoe fijnmazig er geselecteerd wordt, maar ze zeggen niets over de criteria
van de selectie. Het is natuurlijk boeiend om te weten dat in bepaalde sociale
omgevingen een voorliefde voor vreemde, nieuwe theorieën bestaat, terwijl
diezelfde theorieën in andere omgevingen aüeen maar vijandigheid oproepen, maar dat zijn algemene houdingen die ten opzichte van alle theorieën
dezelfde zijn. Het gaat er juist om te begrijpen waarom sommige theorieën
succes hebben en andere niet
In de tweede plaats büjft het onduideüjk hoe Boon precies de relatie ziet
tossen het individuele handelen en het globale proces. Hij zegt herhaaldelijk
dat het globale proces niet gedetermineerd wordt door de rationaüteit van de
individuen, maai" vaak lijkt het erop dat hij iets sterkers wil zeggen, nl. dat
het verloop van het globale proces geheel onafhankeüjk is van het handelen
van de individuen. Of Boon er werkelijk van overtuigd is dat globaal proces
en individueel handelen niets met elkaar te maken hebben is niet op te maken
uit expüciete uitspraken. Het is duideüjk dat er geen lineair verband tussen
beide is, maar Boon doet geen enkele poging aan te geven hoe dat verband
er dan wel uit ziet, en dat versterkt de indruk dat hij van mening is dat geen
lineair verband hetzelfde is als geen verband.
Boon is niet de geestelijk vader van deze drogreden. Integendeel, deze
geniet een grote populariteit in de vorm van de bezweringsformule "het geheel is meer dan de som der delen." Deze mantra der holisten wordt meestal
aannemeüjk gemaakt aan de hand van voorbeelden waarin de kenmerken van
het geheel niet een eenvoudige optelsom zijn van de kenmerken van de delen
(A), en vervolgens in de strijd geworpen in de betekenis : de kenmerken van
het geheel staan los van de kenmerken van de delen (B).
Deze sprong wordt gemaakt doordat een derde mogelijke vorm van het
verband tossen deel en geheel systematisch over het hoofd wordt gezien.
Deze houdt in: de delen en de relaties waarin die tot elkaar staan bepalen de
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eigenschappen van het geheel, maar de delen werken zo op elkaar in dat de
eigenschappen van het geheel kwalitatief anders zijn dan die van de delen. In
fysische of chemische processen treedt dit vaak op wanneer terugkoppelingen een rol spelen. Het is frappant dat Boon de nadruk legt op het voorkomen van terugkoppelingen in de processen die hij beschrijft en toch op het
punt van de deel-geheel-relatie deze derde mogeüjkheid niet noemt
Deze punten houden op de volgende wijze verband met elkaar. Het is
weliswaar niet noodzakelijk verklaringen van de kenmerken van een globaal
proces te baseren op een herleiding tot de samenstellende delen; het is mogelijk verband te leggen tussen verschillende kenmerken van een globaal
proces, het ene kenmerk te verklaren uit het andere of globale kenmerken te
verklaren uit de globale structuur van het proces. Het is echter juist niet mogelijk derichtingvan een globaal proces te verklaren uit het enige feit dat het
gaat om een proces van variatie en selectie, De richting waarin zo'n proces
zich ontwikkelt, wordt bepaald door de selectie. Wanneer het gaat om een
gecompliceerd proces met terugkoppelingen is het zeer goed mogelijk dat de
selectie op verschillende plaatsen in het systeem van verschillende aard is.
Dat neemt niet weg dat er in totaal een netto selectie moet zijn die het proces
die bepaalde kant uit stuurt waarin het zich ontwikkelt.
In het geval van de natuurwetenschap vertoont het proces vooruitgang,
d.w.z. het ontwikkelt zich in de richting van steeds grotere praktische
kracht Wie dat wü verklaren uit het feit dat het een proces van variatie en
selectie is, zal moeten laten zien hoe en waar de praktische kracht van theorieën een factor is in de selectie. En omdat de selectie steeds door mdividuen
wordt verricht, zal het nodig zijn een verband te leggen tussen de structuur
van het proces en het handelen van de individuele deelnemers in het proces.
De titel van Boons boek is een toespeüng op de fameuze list van de rede
van Hegel. Volgens Hegel maakt het rationele proces van de ontwikkeling
van de Geest gebruik van het irrationele handelen van individuen - achter
hun rug om, zonder dat ze zich van iets bewust zijn. Een dergelijke constructie is ontewecügend, zegt Boon (p. 24), omdat er geen mechanisme
wordt gespecificeerd. Hoe het handelen van de individuen resulteert in de
vooruitgang van de Geest blijft een mysterie. Boon meent dat hij het analoge
probleem van de wetenschap heeft opgelost door wel een mechanisme te
specificeren. Ik heb laten zien dat aüeen variatie en selectie wat dat betreft
tekort schiet Ook in Boons presentatie büjft daardoor een mysterieuze list
een rol spelen.
5. Een selectiemodel van wetenschappelijk vooruitgang
Om de list der wetenschap van haar mysterie te ontdoen, ga ik uit van het
model van Boon. Vooruitgang komt tot stand in een proces van variatie en
selectie van ideeën en theorieën. Dit proces is gelaagd en zit vol terugkoppe75

tingen. Op alle niveaus in dit proces vindt selectie plaats. Dat dit proces
vooruitgang vertoont, houdt in dat de praktische kracht van de theorieën die
op verschillende momenten aangehangen worden in de loop van de tijd
steeds groter wordt Omdat een proces van variatie en selectie zich alleen in
een tepaalde richting ontwikkelt wanneer de selectie het proces een tepaalde
kant op stuurt, is het noodzakelijk dat de praktische kracht van theorieën een
factor is die een rol speelt bij de selectie.
De terugkoppeling die kenmerkend is voor het proces heeft een versterkend effect Daarom is het niet nodig dat de praktische kracht van theorieën
altijd en overal de doorslaggevende factor is bij de selectie. In veel gevallen
speelt deze factor geen rol en kan hij ook geen rol spelen omdat er ook allerlei selectie optreedt van theorieën die nog zo weinig ontwikkeld zijn dat hun
praktische kracht niet vast te stellen is (bv. een onderzoeker besluit een bepaalde theorie/idee nader uit te werken omdat het de enige uit een reeks alternatieven is waar nog niemand zich mee bezighoudt). In veel gevallen is
praktische kracht een factor naast vele andere (als daar zijn: financiële beperkingen, een neiging voort te gaan op een eenmaal ingeslagen weg, een
voorliefde voor metafysische gedachtenspinsels, en andere menselijke
zwakheden). Ik gebruik het woord 'factor' omdat het niet altijd hoeft te gaan
om een criterium dat bewust gehanteerd wordt bij het tot stand komen van
een beslissing. In dit stadium wil ik de overwegingen die een rol spelen bij
beslissingen buiten beschouwing laten en me alleen richten op de aard van
de beslissingen die feitelijk tot stand komen.
Wil praktische kracht deze rol kunnen spelen bij de beoordeling van
theorieën dan moet zij een objectief attribuut van theorieën zijn. Dat dit, in
ieder geval tot op zekere hoogte, zo is, zit opgesloten in het uitgangspunt dat
er vooruitgang in praktische zin bestaat Blijkbaar kunnen we objectief vaststellen dat de som van alle natuurwetenschappelijke theorieën anno 1900 een
groter praktische kracht had dan die anno 1700. Dat houdt in dat we ook,
tenminste grofweg, kunnen vaststellen wat derelatievepraktische kracht van
elke afzonderlijk theorie is. Het gaat daarbij steeds om de kracht van een
theorie op een bepaald moment en in haar feitelijke context De kracht van de
Klassieke Mechanica van 1900 is groter dan die van de Mechanica in de tijd
van Newton. In 1900 was de toepassing van de theorie op een veel groter
aantal verschijnselen uitgewerkt Dit was o.a» mogelijk doordat er een veel
verfijnder wiskundig apparaat ter teschikking stond. Daarnaast waren er
veel meer experimentele gegevens verzameld. In een dergelijk geval is het
verschil in praktische kracht eenduidig en zonneklaar. Wanneer je meer en
détaü gaat kijken is het vaak moeiüjk de relatieve praktische kracht van theorieën nauwkeurig in te schatten. Het is moeilijk te zeggen of ten tijde van
Gatilei de heüocentrische theorie nu een grotere praktische kracht had dan de
geocentrische of niet.
Van beslissingen in het selectieproces ligt op grond hiervan in dezelfde
mate vast in hoeverre ze uitvallen ten gunste van de theorie die op dat mo76

ment de grootste kracht heeft Dat de relatieve pragmatische kracht van theorieën in veel gevallen onduidelijk is en dat daarmee ook onduideüjk is in
hoeverre een beslissing uitvalt voor de theorie met de grootste praktische
kracht is geen probleem. In twijfelgevallen kunnen we een teslissing zonder
bezwaar als neutraal aanmerken.
Wanneer we ai die beslissingen overzien is er in eerste instantie weinig
patroon in te ontdekken. Sommige beslissingen zijn negatief (de beslissing
valt uit ten gunste van de theorie met de geringere praktische kracht, m.a.w.
de teslissing bewerkt achteruitgang), sommige beslissingen zijn positief
(bewerken vooruitgang), en misschien wel de meeste zijn neutraal. Dat is
wat Boon noemt de rationele wanorde op locaal niveau.
Wanneer we de wederwaardigheden van afzonderlijke theorieën in het
labyrinth van selectieprocessen nauwkeurig bekijken, zien we echter wel een
patroon. Zoals gezegd is een theorie voortdurend onderworpen aan selectie.
Er wordt al of niet verder onderzoek verricht, er wordt al of niet over gepubliceerd, de theorie wordt al of niet in de handboeken opgenomen, ze stijgt
of daalt in de achting van de deskundigen. Tegelijkertijd verandert de theorie
zelf, ze wordt nader uitgewerkt en er komen nieuwe gegevens beschikbaar,
waardoor de praktische kracht van de theorie verandert. Ook de context
waarbinnen een theorie wordt beoordeeld verandert, want de alternatieve
theorieën veranderen eveneens.
Er treedt dus voortdurend selectie op maar er is ook voortdurend herkansing. Dat een teslissing negatief is uitgevaüen voor een theorie betekent
niet dat de theorie uit de race is. Als onderzoeker A vandaag besluit de theorie niet te gebruiken, kan B morgen besluiten haar wel te gebruiken. Het
omgekeerde is ook het geval. Een theorie die zich op een bepaald moment in
de gunst van de wetenschappelijke gemeenschap mag verheugen, kan later
weer uit de boot vallen.
Aldus komt vooruitgang tot stand doordat er meer positieve dan negatieve besüssingen zijn. In elke afzonderlijke tesüssings "tranche" neemt de totale praktische kracht van alle theorieën niet erg veel toe, maar doordat theorieën voortdurend aan beslissingen onderworpen zijn, is het cumulatieve
effect zeer groot
Hetzelfde kan ook in termen van terugkoppeling geformuleerd worden.
Terugkoppeling is de terugvoering van een deel van de output van een
systeem als input, waarbij de feitelijke output van het systeem vergeleken
wordt met een of andere ideale waarde of werking. Het simpelste voorbeeld
hiervan is het functioneren van de thermostaat, die zo geschakeld is dat er
voortdurend actie ondernomen wordt op grond van de afwijking van de feitelijke temperatuur van de beoogde temperatuur. In de wetenschap is de
situatie in zoverre anders dat het beoogde doel relatiefis: de praktische
kracht van een theorie wordt nooit vergeleken met een absolute standaard,
maar aüeen met de praktische kracht van andere theorieën. Maar ook in de
wetenschap kunnen we van terugkoppeling spreken, want er wordt
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voortdurend actie ondernomen op grond van de toetsing van de resultaten
van vorige acties aan het gestelde doel.
Neem als voorbeeld nogmaals Galilei en het heliocentrisch wereldbeeld.
In de klassieke benadering is het cruciale punt de handelwijze van Galilei in
zijn conflict met de kerk. Was Galilei wel zo rationeel door koppig te blijven
zeggen 'eppur si muove'? Tenslotte lagen er sterke tegenargumenten op tafel. In een selectiemodel is het, om vooruitgang te kunnen verklaren, niet
nodig dat alle afzonderlijke tesüssingen en handelingen rationeel zijn. In
zo'n model wordt het zeker zo belangrijk te kijken naar wat er na Galilei
door anderen met zijn theorie gedaan is. Ook al was Galilei misschien minder rationeel dan we voor Feyeratend (1975) dachten, het ligt voor de hand
aan te nemen dat de mensen na Galilei de theorie steeds weer op, onder andere, haar praktische kracht beoordeeld hebben, en dat ze woeger of later
voor, onder andere, deze kracht door de knieën zijn gegaan.
Op deze manier worden twee elementen met elkaar verbonden die op het
eerste gezicht tegenstrijdig lijken, en waarvan er een dan ook niet in Boons
model figureert
a) In eerste benadering heerst er op locaal niveau een rationele chaos.
b) Vooruitgang komt tot stand doordat theorieën zo geselecteerd worden dat
in het selectieproces theorieën met grotere praktische kracht in het voordeel
zijn.
6. Verfijning van het model. Verschil met biologische evolutie
Het ruwe model, zoals ontwikkeld in de vorige paragraaf, is gebaseerd op
een analogie met de biologische evolutie. Biologische evolutie is een proces
dat behept is met allerlei eigenaardigheden die alleen in de biologische context relevant zijn. Om maar wat te noemen: biologische evolutie vindt plaats
in een wisselwerking tussen twee niveaus, dat van de genen en dat van de
organismen. Op het niveau van de genen is er 'random'-variatie (mutaties),
die een corresponderende variatie op het niveau van de organismen genereert. De verschiüende organismen hebten verschillende overlevings- en
reproductiekansen. Deze selectie van de organismen is meteen een selectie
van de genen waarvan zij dragers zijn.
Wanneer buiten de biologie een beroep gedaan wordt op een variatie-en
selectiemodel zijn dit soort eigenaardigheden van de biologische evolutie niet
van belang. In zijn meest elementaire vorm houdt een variatie-en-selectiemodel in dat er zekere entiteiten zijn die zijn onderworpen aan een proces
van variatie en aan een proces van selectie. Ook bij een lage selectiedruk
kunnen er in zo'n geval op lange termijn grote veranderingen optreden en die
veranderingen kunnen van verrassende aard zijn. Er treedt zoiets op als
adaptatie: de geselecteerde entiteiten raken steeds beter toegesneden op het
overleven binnen het selectie-model
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De structuur van het wetenschappelijk bedrijf wijkt, net als de biologische evolutie, af van dit eenvoudige model, alleen in heel andere opzichten. Daardoor zijn er grote verschillen tussen de structuur van de biologische
evolutie en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Deze verschillen
komen voort uit het feit dat de ontwikkeüng van wetenschappelijke kennis
niet een blind proces is, zoals de werking van het eenvoudige model en de
biologische evolutie dat wel zijn.
De variatie van theorieën en ideeën in de wetenschap is niet blind, d.w.z.
niet random. Het is zelfs niet duidelijk wat je je bij random variatie van ideeen zou moeten voorstellen. Zelfs de allereerste ingevingen kun je moeilijk
random noemen. De genialiteit van sommige mensen testaat er juist in dat ze
regelmatig briljante ingevingen hebten. De selectie van theorieën en ideeën
in de wetenschap is evenmin blind, d.w.z. theorieën en ideeën worden niet
aüeen beoordeeld naar datgene wat er van ze verwacht wordt, praktische
kracht, maar ook naar de belofte die ze in dit opzicht inhouden voor de toekomst. In biologische variatie-en-selectieprocessen zijn variaties onmiddelijk
na hun ontstaan onderworpen aan de krachten der selectie. Variaties zijn daar
als kuikens die meteen nadat ze uit het ei gekropen zijn zelf aan de kost
moeten zien te komen. Dat maakt dat in de biologische evolutie het optreden
van wezenlijke vernieuwingen zeldzaam is. Alle tussenstadia op weg naar
een nieuw bouwplan moeten immers niet alleen levensvatbaar zijn, ze moeten ook nog een selectievoordeel hebten boven hun directe concurrenten.
Daardoor is, zoals Darwin zegt, de natuur kwistig met variatie, maar karig
met innovatie ("Nature is prodigal in variety, but niggard in innovation",
Darwin (1859), p. 194).
Ideeën en theorieën worden niet op dezelfde manier direct voor de
leeuwen geworpen. Ze worden in eerste instantie aüeen beoordeeld op de
mogelijkheid die ze inhouden om uit te groeien tot theorieën met grote
praktische kracht. Ze krijgen als het ware de kans eerst in een beschermde
omgeving aan te sterken voor ze zich moeten bewijzen. Daardoor kan de
ontwikkeling van de wetenschap veel meer innoverend zijn dan de biologische evolutie.
Uit deze twee punten vloeit voort dat er in de ontwikkeling van de wetenschap niet, zoals in de biologie, een scherpe scheiding te maken is tossen
variatie en selectie. Er is eerder een continuum; aan de ene kant voortbrenging van variatie, aan de andere kant selectie op praktische kracht
De variatiekant begint met de ingeving. Een ingeving komt meestal op in
een context van intensief bezig zijn met de problematiek en is daardoor niet
wiüekeurig (random). Na de ingeving volgt een fase van 'spelen' met een
idee, waarin variatie en selectie beide een rol spelen. Het idee wordt uitgewerkt en er worden varianten bedacht die allemaal op hun plausibiliteit en
vruchtbaarheid worden bekeken. In sommige gevaüen zal dit kunnen gebeuren op grond van eenduidige criteria. Er is bv. in een bepaalde situatie
een welomschreven 'range' van mogelijkheden, en het is dan belangrijk dat
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al die mogelijkheden zover ontwikkeld worden dat ze op hun praktische resultaten onderzocht kunnen worden. In andere gevallen lijkt het veel moeilijker om te zeggen waarom het ene idee een waardevolle en vruchtbare indruk maakt en het andere niet In een wat ruimere zin kan deze hele fase opgevat worden als gericht op het voortbrengen van variatie van hoge kwatiteit
Aan de andere kant van het spectrum worden theorieën geselecteerd op
hun praktische kracht De zal blijven spreken van de twee fasen van variatie
en selectie, ook al is er in feite een continuum.
Het hele proces van variatie en selectie is gericht op vooruitgang., in de
eerste fase indirect, doordat theorieën geselecteerd worden op hun bijdrage
aan de variatie, in de tweede fase direct, doordat theorieën geselecteerd
worden op hun praktische kracht
De fasen van resp. variatie en strikte selectie zijn stadia in de beoordeling
van afzonderlijke theorieën. Naarmate een theorie precieser geformuleerd is,
voor meer concrete toepassingen doorgerekend is en er meer relevante experimentele gegevens beschikbaar zijn, wordt ze meer op haar feitelijke kracht
beoordeeld en minder op het potentieel dat ze inhoudt. Dit spreekt eigenüjk
vanzelf. Een nog niet uitgewerkt idee kan een belofte voor de toekomst inhouden, juist omdat het uitgewerkt kan worden en aanleiding geeft tot experimenteel onderzoek. Wanneer de uitwerking en de experimentele resultaten
er zijn, wordt gekeken of de theorie die belofte inlost, m.a.w. wordt ze beoordeeld op haar praktische kracht
De ontwikkeling van wetenschappelijke kennis wijkt nog op een ander
punt af van biologische evolutieprocessen. Varianten die in het wetenschappeüjke selectieproces uit de boot vallen, zijn daarmee niet van de aardbodem
verdwenen. Ze worden bijgezet in het archief, waar ze bijna alleen nog de
belangstelling van historici trekken, maar in principe büjven ze voor iedereen
beschikbaar. Je zou daarom kunnen zeggen dat variatie en selectie op verschillende niveaus plaatsvinden. Variatie vindt plaats op het niveau van de
feitelijke aanwezigheid van theorieën en ideeën. Selectie vindt plaats op het
niveau van de waardering of acceptatie van theorieën. Het is duideüjk dat
deze niveaus geen enkele analogie vertonen met de niveaus van genen en
organismen bij de organische evolutie.
Vermoedelijk zijn er nog allerlei andere eigenaardigheden waarin de
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis zich onderscheidt van andere
variatie-en-selectieprocessen. Daar zal ik nu niet op ingaan.
Het beeld dat op deze manier oprijst van de vooruitgang van de wetenschap riet er samengevat als volgt uit De ontwikkeling van wetenschappelijke kennis kan opgevat worden als een proces van variatie en selectie van
ideeën en theorieën. Door het terugkoppeüngskarakter van het proces hoeft
de selectie niet met grote precisie plaats te vinden om toch in sterke mate tot
vooruitgang te kunnen leiden. Er is een continuum van selectie en variatie.
Eerst is de selectie gericht op de bijdrage van ideeën aan de variatie. Pas later
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worden theorieën geselecteerd op hun praktische kracht Hierdoor verloopt
de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis veel efficiënter dan biologische evolutieprocessen.

7. Het locale niveau
In paragraaf 1 en 2 heb ik gesteld dat vooruitgang het doel moet zijn dat wetenschappers althans een deel van de tijd op het oog hebten. Dat wil nog niet
zeggen dat dat doel bepaalt wat verstandige beslissingen zijn in de praktijk
van de wetenschapper. Boon benadrukt dat het selectieproces dat het wetenschappeüjk bedrijf vormt een zeer geeompticeerd proces is, waarin op verschiüende niveaus en in uiteenlopende situaties beslissingen genomen worden. Hij leidt daaruit af dat er niet zoiets als wetensehappetijke rationaliteit
bestaat AUe tesüssingen worden in een locale situatie op grond van locale
overwegingen genomen.
Zoals gezegd lijkt het me dat Boon voüecüg geüjk heeft wanneer hij zegt
dat het proces van de ontwikkeling van de wetenschap hiërarchisch is en vol
terugkoppelingen zit, en dat beslissingen binnen dat proces altijd op grond
van locale overwegingen genomen worden. Dat sluit echter volstrekt niet de
mogelijkheid uit dat alle deelnemers in het proces de vooruitgang op het oog
hebben. Het is zeer goed mogeüjk dat de auteur van een handboek met het
oog op de vooruitgang een bepaalde theorie niet opneemt omdat ze nog te
speculatief is, terwijl een onderzoeker met het oog op de vooruitgang dezelfde theorie verder probeert te ontwikkelen. Met hetzelfde doel op het oog
kunnen mensen in verschillende situaties op grond van verschülende overwegingen zeer uiteenlopende beslissingen nemen.
Methodologie kan opgevat worden als een inventarisatie van al cüe verschillende beslissingssituaties, compleet met bijbehorende correcte tesüssingen en passende overwegingen. Bc ga ervan uit dat filosofische antwoorden op de waag wat in al die situaties correcte beslissingen en overwegingen
zijn alleen op logische gronden kunnen berusten. Wat goede beslissingen en
goede overwegingen zijn, hangt af van de logische structuur van de beslissingssituatie en van het gestelde doel, in dit geval praktische vooruitgang.
Het is belangrijk in het oog te houden dat de plaats van de beslisser deel uitmaakt van de beslissingssituatie. De beslisser staat altijd voor de waag wat
hij het beste kan doen om de vooruitgang te tevorderen, en niet wat er in het
algemeen het beste kan gebeuren.
Methodologie opvatten als de teschrijving van geïdealiseerde testissingssituaties is de aanpak van Popper. Het is opvallend hoezeer Popper er
in The Logic of Scientific Discovery' de nadruk op legt dat het falsificatieprincipe voortvloeit uit wat je zou kunnen noemen 'la condition scientifique'. De wetenschappelijke situatie heeft volgens hem een kenmerkende
structuur. Wat we willen, is ware kennis van de natuur. De kennis waar het
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om gaat, testaat uit algemene beweringen (wetten, theorieën). Van algemene
beweringen kunnen we met zekerheid hoogstens vaststellen dat ze onjuist
zijn. Het enige wat we kunnen doen om ons doel te benaderen, is dus: proberen theorieën te falsifiëren. Popper richt zijn aandacht op de eisen waaraan
de voltooide producten van wetenschappelijk onderzoek moeten voldoen. De
enige methodologische vraag die hij toelaat, is: voldoet deze concrete hypothese mogelijkerwijs, voor zover het op dit moment te bekijken is, aan die
eisen?
De testissingssitoaties waar onderzoekers in feite mee te maken hebten,
zien er meestal heel anders uit Een heleboel situaties zijn varianten op het
volgende thema:
Een theorie T werkt over een groot domein, maar wordt geplaagd door
enkele "falsificaties" (anomalieën, of hoe je het noemen wilt).
- Wat kunnen we doen om deze sitoatie te verbeteren?
~ Alternatieve theorieën ontwikkelen; proberen de anomaüeën op andere
manieren te verklaren.
- Hoe ga je te werk wanneer je T nodig hebt als hulptheorie op een ander
gebied?
- Meestal: doen alsof je neus bloedt
- Wat doe je met een theorie die een inconsistentie vertoont?
Het laatste geval is heel sprekend. Volgens een Popperiaanse of positivistische methodologie is een inconsistente theorie onjuist Feyeratend
(1975) trekt dan ook uit het feit dat wetenschappers vaak met ontezwaard
gemoed inconsistente theorieën blijven gebruiken de conclusie dat het in de
wetenschap een anarchistische bende is.
In het hier voorgestelde analyseschema is dit verschijnsel volkomen te~
grijpeüjk, ook wanneer je aanneemt dat wetenschappers zich (min of meer)
rationeel gedragen. Onderzoekers staan in heel verschuilende relaties tot de
inconsistente theorie T. Een onderzoeker die T nodig heeft als hulptheorie
kan zich zeer wel bewust zijn dat T inconsistent is en T toch gebruiken. T
heeft immers, wanneer ze met de nodige omzichtigheid wordt toegepast, in
een bepaald domein praktisch succes. De onderzoeker kan ervan uitgaan dat
een eventuele consistente opvolger van T het praktisch succes van T zal
kunnen reproduceren. Hij zal dus zonder bezwaar gebruik maken van T
binnen het domein van haar succes.
Voor de onderzoeker die werkzaam is op het gebied van T ligt de situatie
anders. Hij is op zoek naar een consistente opvolger van T. Omdat T zekere
praktische successen heeft zal hij ervan uitgaan dat hij met T tenminste op de
goede weg is. Hij zal T als uitgangspunt nemen voor het genereren van variaties. Ook dan is er dus heel wat anders aan de hand dan de situatie van "ga
terug naar af; u ontvangt geen 200 gulden" die sommige methodologen suggereren.
Er zijn ook andere elementen van het Popperiaanse schema waar je
vraagtekens bij kunt zetten. Volgens Popper zoekt de wetenschap altijd naar
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algemene theorieën of wetten. Naar mijn mening is dit niet het geval. In de
biologie wordt veel gewerkt met modellen waarvoor geen universele geldigheid geclaimd wordt, maar waarvan per geval getoetst wordt of ze van toepassing zijn. Ook regelmatigheden die als wetten aangeduid worden hebten
meer weg van zulke modellen dan van natuurwetten met algemene geldigheid zoals die in de fysica opgevat worden. De wetten van Mendel bv. zijn
niet algemeen geldig. De uitzonderingen staan keurig in de handboeken vermeld zonder dat de wetten van Mendel daardoor gefalsifieerd zijn en zonder
dat iemand de neiging krijgt naar opvolgers voor deze wetten te gaan zoeken.
Dergelijke modellen en niet-falsifiëerbare "wetten" stellen andere methodologische eisen dan de gangbare wetten waarvoor Poppers schema ontworpen is. Ze kunnen wel op hun praktische succes getoetst worden, maar
dat succes houdt alleen in dat ze in sommige (eventueel: veel) situaties van
toepassing zijn, en niet dat ze ideaüter in een zeker domein algemeen geldig
zijn.
Als methodologie inderdaad opgevat kan worden als analyse van de beslissingssituaties waarmee wetenschappers geconfronteerd worden, en met
name van de situaties waarin wetenschappers moeten beslissen over theorieën en modellen die nog in statu nascendi zijn, dan treedt er een zekere
vervaging op van de scheidslijn tussen context of discovery en context of
justification. Methodologie is dan niet het reglement voor de rechtvaardigingsprocedure van voltooide theorieën, maar een handleiding voor het
hanteren en beoordelen van de halffabricaten van het wetenschappelijke bedrijf, de ideeën en theorieën die nog verder moeten circuleren in de feedbackloops van de wetenschappelijke procesgang.
In de vorige paragraaf werd een onderscheid gemaakt tussen beoordeling
van ideeën en theorieën op hun mogetijkheden voor de toekomst en beoordeling van theorieën op hun praktische kracht In termen van dat
onderscheid kun je zeggen dat Popper de eerste vorm van beoordeling
geheel buiten beschouwing laat, en dat hij de tweede vorm inperkt door
ervan uit te gaan dat wetenschappelijke kennis alleen bestaat in universele
theorieën. Daarnaast is Poppers notie van methodologie beperkt doordat hij
nooit de plaats van de onderzoeker in de beslissingssituatie betrekt in zijn
beschouwingen.
Door een situationele methodologie, zoals hier voorgesteld, wordt een
verbinding gelegd tussen het globale proces van de wetenschapsontwikkeling en de daarvoor kenmerkende vooruitgang, en de rationaliteit van de individuele onderzoeker, die - tenminste een deel van zijn tijd - vooruitgang op
het oog heeft, maar die in zeer uiteenlopende locale situaties tesüssingen
neemt.
Het voorafgaande vloeit voort uit het uitgangspunt dat wetenschap
praktische vooruitgang vertoont en de voorondersteUing dat de praktische
kracht van theorieën tot op zekere hoogte eenduidig vast te steüen is. Het
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lijkt daardoor misschien dat de hele analyse afhankelijk is van een
instrumentalistische theorieopvatting. Dat is niet het geval. Instrumentalisme
is een minimumopvatting over theorieën. Theorieën moeten in ieder geval
goed werken als instrument van voorspelling. De vraag is of ze daar boven
op ook nog realistisch opgevat kunnen worden, d.w.z. geacht kunnen
worden te zeggen hoe de werkelijkheid in elkaar zit.
Het is bekend dat de meeste natuurwetenschappers een spontane hang
naar realisme hebten. Alleen quantummechanici stappen daar noodgedwongen van af. Realisme heeft duidelijke methodologische consequenties. Op
grond van een realistische opvatting stel je andere of extra eisen aan theorieen dan op grond van een instrumentalistische opvatting (zie bv. de Quantummechanica).
In principe kan realisme vooruitgang zowel tegenwerken als bevorderen.
Het is mogelijk dat het stellen van extra eisen aan theorieën maakt dat de
praktische kracht van theorieën bij de beoordeling minder gewicht in de
schaal legt, wat de vooruitgang zou kunnen vertragen. Het is ook mogelijk
dat de extra eisen die de realist stelt van dien aard zijn dat daardoor de
praktische vooruitgang bevorderd wordt Ik denk dat het laatste meestal het
geval is. Hoe dat te verklaren is en hoe eenrealistischeopvatting te
rechtvaardigen is, zijn netelige kwesties waar ik hier niet op in kan gaan.
Dit maakt dat de feitelijke ontwikkeling van wetenschappeüjke kennis
een gecompliceerder proces is dan ik hier geschetst heb. Wat ik hier gegeven
heb is als het ware een minimumkarakteristiek. Wetenschap vertoont in ieder
geval praktische vooruitgang en moet daarom tenminste de boven beschreven structuur hebben. Daarnaast kunnen allerlei andere factoren en processen een rol spelen, die de feitelijke ontwikkeling veel ingewikkelder maken.

8. De individuele onderzoeker
In de theorie die ik in de voorgaande paragrafen ontwikkeld heb, speelt alleen de aard van de beslissingen die onderzoekers feitelijk nemen een rol
Daarnaast is er de vraag hoe deze beslissingen tot stand komen. Volgens
Boon is het niet duidelijk in hoeverre wetenschappelijke onderzoekers zich
laten leiden door rationele overwegingen. Boon vat rationaliteit op als het
nemen van goede beslissingen op goede gronden, en hij ziet de opvatting dat
de mens een rationeel wezen is als een achterhaalde notie uit de Verlichting.
Ik wil hierbij twee kanttekeningen maken.
a. Het is niet aannemelijk dat de overwegingen, doelen en wilsbesluiten van
de beslissers irrelevant zijn voor de beslissigen die tot stand komen. Zelf
neem ik tenminste weleens een verstandige tesüssing op grond van verstandige overwegingen, en bij andere mensen constateer ik hetzelfde. Dit impticeert niet een achterhaalde onderschrijving van het mensbeeld van de Verüchting. Het is voldoende aan te nemen dat de mensen er in sommige situa84

ties (bv. het wetenschappelijk bedrijf) moeizaam naar streeft verstandig te
zijn en dat dit af en toe lukt
b. Er is ook zoiets in het spel als:
Der Mensch in seinem dunklen Drange
ist sich des rechten Weges wohl bewusst
Mensen zijn vaak in staat goede beslissingen te nemen op goede gronden
zonder dat ze de goede gronden van hun beslissingen kunnen articuleren.
Het kan zijn dat ze in het geheel niet in staat zijn enige grond aan te voeren
voor wat ze doen, het is ook mogelijk dat ze onjuiste gronden aanvoeren,
d.w.z. gronden die als ze in feite een rol gespeeld hadden, tot heel andere
beslissingen hadden moeten leiden. Er zijn talloze historische voorteelden
van onderzoekers die met de mond een bepaald, vaak naief, methodologisch
credo teleden, maar zich daar in de praktijk van hun onderzoek volstrekt niet
om bekommerden en in tegendeel juist heel verstandige dingen deden. Een
van de bekendste voorteelden is Newton.
Newton beweerde dat hij te werk ging volgens een inductieve logica,
waarbij een minimaal gebruik van hypothesen werd gemaakt ("hypothese
non fingo"). Hij zei de structuur van het zonnestelsel af te leiden uit bewezen
verschijnselen (de wetten van Kepler) plus een hypothese die 'is acknowledged by all' (centrum systematis mundi quiescere" -that the centre of the
system of the world is immovable"). De afleiding klopte niet en de wetten
van Kepler waren onjuist, zoals bleek uit Newtons eigen systeem (Popper,
1972). In feite waren Newtons methodologische uiteenzettingen bedoeld om
de kritiek van Cartesianen en anderen te smoren en waren ze geen weergave
van zijn feitelijke methode (zie Lakatos, 1987).
Het is misschien gerechtvaardigd ook in dergelijke gevallen van rationaliteit te spreken. Voorwaarde daarvoor is dat de beslisser, hoewel hij de
gronden van zijn beslissing niet kan articuleren, er in een of andere zin toch
over beschikt; of, anders gezegd, dat die gronden een factor zijn bij het tot
stand komen van zijn beslissing. Een beslissing kan immers ook volkomen
toevallig goed uitpakken en dan zijn we niet geneigd van rationaliteit te spreken. Deze notie van ongearticuleerde kennis heeft veel weg van de 'tacit
knowledge' van Polanyi 1958). Het verschil is dat het bij Polanyi veelal gaat
om kennis die in het geheel niet te articuleren is, terwijl ik me hier beperk tot
situaties waarin het in principe wel mogelijk is de goede gronden voor de
goede beslissing te formuleren, maar waarin de beslisser dat zelf op het moment van zijn beslissing niet kan.
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