De relatie tussen natuurwetenschap en techniek

Hans Radder

De 20e eeÅ¸ws natuurwetenschap en techniek zijn op allerlei
manieren sterk met elkaar verweven. Enerzijds wordt in het
natuurwetenschappelijk onderzoek in toenemende mate gebruik
gemaakt van (nieuwe) techniese apparatuur, zoals elektronenmikroskopen, komputers, massaspektrografen, lasers, enz. Anderzijds is voor de konstruktie van dergelijke apparaten ook
weer natuurwetenschappelijke kennis vereist.
Ook sociologies gezien is het onderscheid tussen natuurwetenschappen en techniek vervaagd. Zeer veel 'fundamenteel' onderzoek vindt plaats in de laboratoria van de grote multinationals. Maar ook op kleinere schaal zien we grenzen vervagen,
bijvoorbeeld in de biologie waar experts op het gebied van
DNA-rekombinant-technieken gaan participeren in kleine biotechnologiese bedrijven. Een ander saillant gegeven is dat,
over de hele wereld genomen, tussen de 40 en 50 procent van
de natuurwetenschappers direkt werkt aan militaire projekten.
Het hoofddoel van dit artikel is een aantal opvattingen over
deze relaties tussen natuurwetenschap en techniek (zowel van
filosofen als van sociologen en historici) te onderwerpen aan
een systematiese analyse en evaluatie.
l. De verstrengeling van natuurwetenschap en techniek in de loop

van de geschiedenis
De band tussen natuurwetenschap en industriÃ«l of militaire
techniek is niet altijd zo innig geweest als in de 20e eeuw.
Ter oriÃ«ntati beginnen we dit artikel met een kort en schetsmatig histories overzicht (zie BÃ¶hme van den Daele, Krohn
1983; Kuhn 1977; Keiler 1984). We kunnen de historiese ontwikkeling van de relatie tussen natuurwetenschap en techniek globaal in vijf fasen indelen. Hierbij moeten we bedenken dat de
onderstaande karakteriseringen van die fasen slechts tendenzen betreffen: er zijn altijd uitzonderingen aan te wijzen.
l) In de oudheid en vroege middeleeuwen waren de wegen van natuurwetenschap en techniek veelal gescheiden. De zogenoemde
klassieke wetenschappen (astronomie, harmonieleer, wiskunde,
optika en statika) waren sterk kontemplatief (beschouwend,
theoreties) ingesteld. ~ i in
t tegenstelling tot de techniek
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(bijvoorbeeld watermolens, militaire apparaten, landnieting),
waarin juist het ambachtelijke handwerk en de direkte praktiese bruikbaarheid centraal stond.
Een vergelijkbare tegenstelling zien we ook op filosofies nivo, met name bij de Grieken. Bijvoorbeeld bij Plato, in de
vorm van een sterk positieve waardering voor de beschouwende
wetenschappen, tegenover een sterk negatieve waardering voor
de handarbeid.
2 ) Een nieuwe ontwikkeling vindt plaats in de late middeleeuwen en renaissance. Deze kulmÃ-neerd in de 16e en 17e eeuw
in wat genoemd wordt de Wetenschappelijke Revolutie. Kenmerkend is het ontstaan van nieuwe kombinaties van wiskundige of
natuurwetenschappelijke inzichten met ambachtelijke technieken. Zo schreef de Italiaan Tartaglia (1499?-1577) een verhandeling over "ballistiek, waarin theoretiese kennis van de
zwaartekracht geÃ®ntegreer werd met praktiese kennis van de
banen van projektielen. Het boek richtte zich dan ook tot zowel wiskundigen als artilleristen.
Deze ontwikkeling werd gepropageerd en ondersteund door een
nieuwe natuurfilosofie, waaraan vooral de namen van Bacon en
Descartes verbonden zijn. Hierin ging het verklaren en het
beheersen, het kennen van en bet ingrijpen in de natuur, hand
in hand. Uit deze visie resulteerde een krachtige aanbeveling
aan de natuurwetenschappers tot het gebruik van de experimentele methode, als een middel om de natuur te leren kennen door
haar te beheersen.
3 ) In de volgende fase, zo tussen 1660 en 1800, blijkt dat deze nieuwe natuurfilosofie voorlopig in hoofdzaak van invloed
is op de zogenaamde baconlasnse wetenschappen die zich bezig
hielden met de studie van, onder andere, het gedrag van gassen, chemiese stoffen, warmte, elektricitreit en magnetisme.
Hier speelde de wiskunde een beperkte rol, terwijl daartegenover in korte tijd zeer veel experimentele apparaten nieuw
ontwikkeld of sterk verbeterd werden. Bijvoorbeeld teleskopen,
mikroskopen, thermometers, barometers, luchtpompen, instrumenten om elektriciteit te detekteren, enzovoort.
In deze baconiaanse wetenschappen vinden we, incidenteel, ook
een relatie met techniek, bijvoorbeeld tussen scheikunde en
metallurgie. Maar ondanks het feit dat natuurwetenschap nu,
via het experimenteren, methodies op techniek betrokken was,
ontstond in deze fase nog geen systematiese verstrengeling
tussen beide. De kloof tussen de theoretiese verklaringen en
de experimentele opstellingen in de 'ordelijke' laboratoria
van de wetenschappers enerzijds en anderzijds de praktiese
problemen in de 'chaotiese' wereld van vervoer, wegen, bruggen, artillerie, mijnbouw en zeevaart, waarmee de technici te
maken hadden, bleek voorlopig in de meeste gevallen nog onoverbrugbaar.
Daarnaast geldt dat de invloed van de baconiaanse natuurfÃ¬lo
7

sofie op de klassieke wetenschappen relatief gering was (zie
Kuhn 1977). In deze klassieke wetenschappen blijven wiskundige en zuiver theoretiese beschouwingen overheersen, terwijl
het experiment een veel beperktere rol speelt: niet zelden
neemt: men genoegen met gedachtenexperimenten (bijvoorbeeld
Galilei, Pascal). Als gevolg hiervan was de relatie tussen
klassieke wetenschappen en techniek in deze periode nog minder ontwikkeld dan die tussen de baconiaanse wetenschappen en
de techniek.
4 ) In de 19e eeuw zien we de klassieke en de baconiaanse we-

tenschappen, na meer dan twee eeuwen van zo goed als gescheiden ontwikkeling, naar elkaar toegroeien. Een belangrijk aspekt daarvan is de mathematisering van de baconiaanse wetenschappen.
Als we kijken naar de techniek in deze periode, zien we dat
deze inmiddels in de, al in de 18e eeuw begonnen, Industriele
Revolutie de nodige vernieuwingen voortbracht. Voorbeelden
daarvan zijn de stoommachine, het weefgetouw, het gietijzer
en de (verbeterde) hydrauliese machines.
In de loop van de 19e eeuw zien we vervolgens de relaties
russen natuurwetenschap en techniek duidelijk toenemen. Bijvoorbeeld: de stoommachine speelt een belangrijke rol bij het
tot stand komen van de theoretiese warmteleer; en andersom
wordt de telegraaf ontwikkeld in direkte aansluiting op de
ontdekking van de magnetiese effekten van elektriese stromen.
Enerzijds oncstaat er, op grond van ekonomiese motieven als
efficiÃ«ntie grootschaligheid en winst-maximalisatie, een
vraag naar natuurwetenschappelijke inbreng in de techniese
produktie. Anderzijds zijn met name de nu gemathematiseerde
baconiaanse wetenschappen beter dan vroeger in staat aan deze
vraag te voldoen.
5 ) In de 20e eeuw, tenslotte, raken wetenschap en techniek
systematies met elkaar verbonden. Op enkele institutionele
aspekten daarvan hebben we aan het begin van dit artikel al
gewezen. Maar ook inhoudelijk wordt de overlap tussen een
verwetenschappelijkte techniek en een vertechniseerde wetenschap steeds groter. De inhoudelijke verschillen in het werk
van vaste stof-fysici aan een universiteit, aan een TH, of in
een laboratorium als dat van Philips zijn in veel gevallen
klein (vgl. Leydesdorff e.a. 1980).

2. Theoretiese modellen voor de relatie tussen natuurwetenschap
en techniek

Tot nu toe hebben we gesproken over de toegenomen relaties
tussen natuurwetenschap en techniek in de loop van de geschiedenis. Vaak wordt echter ook geprobeerd iets meer te zeggen
over de aard van deze relaties, in de vorm van theoreciese

verklaringen en theoretiese modellen. In de literatuur kunnen
we globaal gezien twee soorten modellen en overeenkomstige verklaringen onderscheiden, namelijk hiÃ«rarchies en analoge.
In hi6rarchiese modellen wordt aan ofwel natuurwetenschap ofwel techniek, in een of andere zin, prioriteit toegekend. Dergelijke modellen worden zowel gehanteerd door empiriese onderzoekers (historici, sociologen) als door filosofen.
Onder historici is er bijvoorbeeld veel diskussie geweest over
de aard van de relatie tussen natuurwetenschap en techniek in
de Wetenschappelijke en IndustriÃ«l Revoluties. Ontstond de
Wetenschappelijke Revolutie in de Renaissance als antwoord
op techniese ontwikkelingen (die op hun beurt het gevolg waren
van veranderde sociaal-ekonomiese omstandigheden); of juist
omgekeerd? Vormde de wetenschapsontwikkeling de motor van de
IndustriÃ«l Revolutie in de 18e en 19e eeuw; of moet juist aan
de techniek prioriteit toegekend worden?
In een overzichtsartikel geeft Keller (1984) aan dat voor iedere beantwoording van deze vier vragen wel ondersteunende
case studies gevonden kunnen worden. Het lijkt derhalve een
kwestie van de kip of het ei. Wij zullen deze vragen verder
laten rusten en volstaan met het weergeven van ~eller'skonklusie betreffende de invloed van wetenschap op techniek. De
vraag of de wetenschap de techniek gecreÃ«er heeft moet zijns
inziens op twee manieren beantwoord worden. Met nee, voor zover wetenschap lang niet altijd de drijvende kracht achter de
techniekontwikkeling is; en met ja, voor zover met name de moderne techniek onmogelijk zou zijn zonder wetenschappelijke
methoden en inzichten (zie Keiler 1984, blz. 182).
Niet alleen historici maar ook, of beter juist, filosofen hanteren vaak hierarchiese modellen van de relatie tussen natuurwetenschap en techniek. Hiervan zullen we in paragraaf 3 een
uitvoerig voorbeeld geven. We gaan dan in op de opvattingen
van Bunge. Zijn hiÃ«rarchi is epistemologies van aard. wetenschap levert ware kennis van de werkelijkheid; daardoor kan
techniek deze kennis gebruiken voor het realiseren van maatschappelijke doelen of waarden.
De verhouding tussen natuurwetenschap en techniek kan echter
ook bestudeerd worden met behulp van analoge modellen. In dat
geval probeert men bepaalde analogieÃ« tussen beide aan te
geven en op hun vruchtbaarheid te toetsen aan de hand van
case studies. In paragraaf 4 zullen we twee van dergelijke
analoge modellen bespreken. Een kuhniaans model voor de techniekontwikkeling, dat vooral door Constant naar voren gebracht is. En een sociaal-konstruktivisties model van Pinch
en Bijker, dat bepaalde lijnen vanuit de sociologie van wetenschappelijke kennis doortrekt naar de techniek.
Ter afsluiting van deze paragraaf nog een tenninologiese kwestie. Tot nu toe h e b h n we steeds in brede zin gesproken over
'techniek*. Daarbij doelden we zowel op het techniese produkt
(een radio, een ploeg) als op technies handelen (het daadwer-

kelijk vervaardigen van radios, het ploegen) en op techniese
kennis (de elektronika in het geval van de radio en allerlei
ervaringskennis bij het ploegen). Ook, en zelfs in toenemende
mate, gangbaar is de term 'technologie'. De betekenissen van
beide termen variÃ«re nogal in verschillende konteksten en
bij verschillende auteurs. Ook zijn er verschillen tussen ralen. Zo kent het engels voor 'techniek in brede zin', zoals
we dat hierboven omschreven hebben, alleen de term 'technology' (het engelse woord 'technique' slaat alleen op de vaardigheden). In dit artikel zullen we 'techniek' blijven gebruiken
als de algemene term, die zowel de produkten als het handelen
en de kennis aanduidt. De term 'technologiei zullen we nu en
dan in losse zin gebruiken in de betekenis van moderne. verwetenschappelijkte techniek. De radio is een technologiese
techniek, de ploeg een techniek sec.
3. Techniek als toegepaste wetenschap?

Een zeer gangbare hiÃ«rarchies opvatting van de verhouding
van natuurwetenschap en techniek is verwoord in de formule
'techniek = toegepaste wetenschap'. Een duidelijke uiteenzetting van dit standpunt vinden we in een artikel van Bunge.
Hij definieert techniek als toegepaste wetenschap en onderscheidt deze op de volgende manier van zuivere wetenschap:
'The method and the theories of science can be applied
either to increasinq our knowledye of the external and
internal reality or to enhancing our welfare and power.
IÂ the goal is pureJy coqnitive, pure science IS obtained;
if primarily practical, applied sc~ence.Thus, whereas
cytoloqy is a branch of pure science, cancer research is
one of applied research.' (Bunge 1966, blz. 329)
De verschillen in doelstelling, op grond waarvan wetenschap
en techniek onderscheiden kunnen worden, betreffen in de visie van Bunge de invalshoek en de motivatie van de wetenschapper en de technikus. De wetenschapper streeft naar toetsbare,
ware wetten, die de werkelijkheid beschrijven en voorspellingen mogelijk maken. De technikus of technoloog daarentegen
gebruikt wetenschappelijke wetten als grondslag voor regels
die het mogelijk maken de loop der gebeurtenissen aktief te
bekvloeden met het oog op het oplossen van praktiese problemen en het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Op
hun beurt moeten wetenschap en techniek (als toegepaste wetenschap) volgens Bunge weer onderscheiden worden van praktiese
vaardigheden en prakties handelen, aktiviteiten die niet berusten op wetenschappelijke theorieÃ« of methoden.
De door Bunge aangebrachte hiÃ«rarchi tussen wetenschap en
techniek is epistemolovies van aard. Op grond van hun waarheid
kunnen wetenschappelijke wetten techniese regels funderen of

rechtvaardigen. Maar omgekeerd kan een prakties werkzame techniese regel nooit een wetenschappelijke wet rechtvaardigen.
Neem als voorbeeld de techniese produktie van een opties instrument als de t e l e s k o o p . Ook bij de konstruktie van moderne
teleskopen gebruiken we niet of nauwelijks de meest adekwate
theorie van het licht, de golfoptika, maar de geometriese optika waarin licht opgevat wordt als zich voortplantend langs
rechte lijnen. Daarnaast kunnen hier ook ambachtelijke vaardigheden (bijvoorbeeld bij het slijpen van de lenzen of spiegels) een rol spelen, die in het geheel geen gebruik maken
van wetenschappelijke theorieÃ« maar berusten op overgeleverde, 'werkende' procedÃ© en procedures. Prakties sukses bij de
konstruktie van teleskopen kan in Bunge's visie geen toetssteen zijn voor de waarheid van optiese theorieÃ«n Immers, er
wordt daarbij in hoofdzaak gebruik gemaakt van de (onware)
geometriese optika. Wetenschappelijke toetsing vindt plaats
via het experimenteren, dat Eunge dus duidelijk onderscheidt
van zowel technies als prakties handelen.
Een dergelijke hiÃ«rarchies visie op de verhouding van natuurwetenschap en techniek is zeker niet beperkt tot filosofen.
We vinden haar ook zeer regelmatig bij wetenschappers, hij
regeerders en beleidsmakers en in de publieke opinie. Verbonden met deze visie is vaak ook een duidelijk verschil in
waardering: wetenschap wordt dan gezien als een kreatieve en
opwindende speurtocht naar de waarheid, terwijl techniek
slechts het routinematig uitwerken en toepassen van de resultaten van die speurtocht zou inhouden*
Tot zover de weergave van Bunge's opvatting van techniek als
toegepaste wetenschap. In de rest van deze paragraaf zullen
we deze opvatting nader analyseren en evalueren.
Eerst een opmerking vooraf. Bunge koppelt in zijn artikel de
verschillen in doelstelling tussen wetenschap en techniek aan
verschillen in motivatie tussen wetenschappers en technici
(Bunge 1966, blz. 330). Als we dit letterlijk nemen, zouden
we het empiries moeten onderzoeken, bijvoorbeeld via enquÃªtes
De kwestie zou dan empiries heslisbaar zijn. Uit de opzet en
de teneur van Bunge's artikel is echter duidelijk dat dit
niet de bedoeling is. Het gaat hem om motivaties die we kunnen 'afleiden' of 'rekonstrueren' uit de a k t i v i t e i t e n van natuurwetenschappers en technici. In onze evaluatie zullen we
ons daarom vooral op deze (veronderstelde) verschillen in aktiviteiten richten.
Om te beginnen is er empiriese k r i t i e k geleverd op het standpunt van Bunge, met name door historici en sociologen. Uit
histories onderzoek blijkt dat veel belangrijke techniese uitvindingen en vernieuwingen onafhankelijk van wetenschappelijk
onderzoek en wetenschappelijke theorieÃ« tot stand gekomen
zijn. Bekende voorbeelden daarvan zijn: stoommachines, waterkrachtmachines, (mechaniese) uurwerken en metallurgiese technieken. Daarnaast wijzen sociologen erop dat de kognitieve
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autonomie in wetenschappelijke gemeenschappen veel groter is
dan in gemeenschappen van technologen. Dit als een direkt gevolg van het feit dat maatschappelijke belangen veel direkter
ingrijpen op techniek dan op wetenschap. Bijvoorbeeld: of een
bepaalde techniek 'goed' is (werkt of faalt), zal zeker ook
afhangen van (veranderlijke!) maatschappelijke kriteria, zoals
efficiÃ«ntie veiligheid of milieu-vriendelijkheid.
Deze kritieken zijn echter niet geheel overtuigend. Wat betreft de historiese voorbeelden kan tegengeworpen worden dat
deze zo goed als altijd van oudere datum zijn, vaak van voor
de 19e eeuw. Ze leiden hoogstens tot een beperking van de geldigheid van de opvatting van techniek als toegepaste wetenschap, niet tot een weerlegging ervan. Anders gezegd: Bunge
definieert in feite techniek als 'toegepaste wetenschap'. Zoals alle definities, is ook deze immuun voor empiriese tegenvoorbeelden. Als een bepaald geval er niet aan voldoet, dan
is het
per definitie
geen techniek. De verdere diksussie
kan daarom hoogstens gaan over de bruikbaarheid of de relevantie van Bunge's definitie. Gegeven het grote belang van
juist de moderne, verwetenschappelijkte techniek, lijkt de
relevantie van zijn opvatting in principe duidelijk genoeg.
Ook met het punt van de kleinere kognitieve autonomie van
technici hoeft Bunge weinig moeite te hebben. Tenslotte is
zijn stelling niet dat wetenschap en Lechnlek identiek zijn;
ze bevatten wel degelijk verschillen, juist op het punt van
de 'maatschappelijke invloed'.
Er is echter ook een andersoortige kritiek mogelijk op opvattingen Ã la Bunge. Daartoe moeten we bedenken dat deze in feite twee verschillende stellingen impliceren.
De eerste is dat er een duidelijke overeenkomst is tussen weEenschap en techniek, in de zin dat techniek gebaseerd is op
wetenschappelijk theorieÃ« en methoden. Hiertegen zijn bovengenoemde empiriese kritieken gericht:. Zij lijken impliciet
Bunge's beschrijving van wetenschap (als een streven naar ware kennis van wetten en theorieÃ«n te aksepteren,maar stellen
daartegenover dat techniek eigen sociale en kognitieve dynamieken kent. Met andere woorden: de verschillen tussen wetenschap en techniek zijn groter dan Bunge ze voorstelt.
De tweede stelling van Bunge is dat er ook wezenlijke verschillen zijn tussen wetenschap en techniek, in de zin dat
wetenschappers streven naar waarheid en technici naar werkzaamheid of praktiese bruikbaarheid. Deze stelling zullen we
hieronder bekritiseren door ons, net als Bunge, te richten
op de technologiese, de verwetenschappelijkte, techniek en te
laten zien dat de verschillen daarvan met wetenschap juist
kleiner zijn dan volgens Bunge het geval is.

-

-

Om te beginnen streeft lang niet iedere wetenschapper naar
waarheid door toetsbare theorieÃ« op te stellen en deze te
aanvaarden of te verwerpen wanneer ze al of niet kloppen met
de experimentele gegevens. Zo'n opvatting suggereert dat af-

zonderli~ketheorieÃ« op een direkte manier te konfronteren
zijn met de experimenten.
In feite is de situatie echter ingewikkelder. Fundamentele
theorieÃ«n zoals de elektrodynamika of de kwanturnmechanika,
zeggen op zich nog niet veel over de experimentele werkelijkheid. Om daarover iets te kunnen zeggen moeten ze eerst nader
uitgewerkt worden en toegespitst: op specifieke experimentele
verschijnselen.
Bijvoorbeeld de kwantummechanika is, wat betreft de globale
struktuur ervan, ontwikkeld in de jaren 1925-1927. Sindsdien
werd (en wordt!) deze theorie 'getoetst' op allerlei specifieke terreinen: de kernfysika, de atoomfysika, de molekuulfysika, de kwantum-elektrodynamika, de kwantumchemie, de vaste stof-fysika, enzovoort. Binnen die terreinen zijn er dan
weer allerlei subterreinen, zoals het onderzoek naar de struktuur van kristallen binnen de vaste stof-fysika. Ook zijn er
overlappende terreinen van onderzoek, zoals de laserfysika,
waarin inzichten uit atoom- en molekuulfysika en uit de kwantum-elektrudynamika bijeengebracht zijn.
Op grond hiervan hebben we dus geen twee soorten aktiviteiten,
theoreties en experimenteel, maar drie het opstellen van de
fundamentele theorieÃ« of theoretiese vergelijkingen; het nader uitwerken en specificeren daarvan om konkrete toetsmgen
mogelijk te maken; en het doen van experimenten om die toetsingen daadwerkelijk uit te voeren.
Voor het tweede type aktiviteit bestaan verschillende benamingen. Kuhn spreekt van het artikuleren van een theorie of
een paradigma; Hacking van het doen van 'berekeningen' bift de
theoretiese spekulaties experimenteel toetsbaar te maken; en
Alle drie auteurs benadrukCartwright van modelvorming (l).
ken het grote belang van deze aktiviteit voor de ontwikkeling
van de natuurwetenschappen.
Twee aspekten van deze modelvorming zijn van kruciaal belang
in een vergelijking tussen natuurwetenschap en techniek:
(i) Zelfs binnen Ã©Ã subterrein bestaan vaak zeer veel verschillende specifieke modellen en bijbehorende theorietjes,
ieder toegesneden op en geschikt voor bepaalde experimenten of
aspekten daarvan. Cartwright (1983, blz. 78-81) geeft als voorbeeld de laserfysika, waar voor het verschijnsel 'kwantumdemping' minstens 6 verschillende modellen naast elkaar bestaan
(2). Zij benadrukt daarbij dat het bereik van deze modellen
vaak zeer klein is, namelijk beperkt tot Ã©Ã of enkele typen
van experimentele verschijnselen.
(ii) Het doel van modelvorming is de grote afstand tussen de
relatief eenvoudige fundamentele theorieÃ« en de meestal komplexe experimentele werkelijkheid te overbruggen. Juist door
deze grote afstand kan deze overbrugging echter onmogelijk
lukken als alleen van de fundamentele theorieÃ« gebruik gemaakt: wordt. In de praktijk zien we dan ook dat allerlei niet
rigoreus theoreties te verantwoorden methodes hierbij een kruciale rol spelen. Het maken van benaderingen die op grond van
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ruwe, intuÃ¯tiev modelletjes of vuistregels gerechtvaardigd
worden, is schering en inslag. Daarnaast is de 'toetsing'
vaak ook afhankelijk van (andere) experimenten; namelijk, via
de invoering in het model van 'parameters', waarvan de waarden bepaald worden door ze aan te passen aan specifieke experimentele gegevens. Dergelijke methodes spelen bij toetsing
in de moderne natuurwetenschappen een onmisbare rol en het
lijkt niet aannemelijk dat dit, gezien de komplexiteit van de
experimentele werkelijkheid, in de toekomst veel anders zal
zijn ( 3 ) .
Uit deze analyse volgt dat het: verschil tussen natuurwetenschap en techniek niet zo groot is als Bunge suggereert. Het
werken met een veelheid van op specifieke problemen toegesneden modellen, het maken van benaderingen gebaseerd op intuÃ¬
lieve inzichten of vuistregels, en het 'blackboxen' van een
systeem via aanpassing aan experimenteel bepaalde parameters,
dat zijn precies de procedures die - ook volgens Bunge karakteristiek zijn voor de ontwikkeling van met name de moderne technologiese kennis. Het blijkt dan ook dat het 'toetsen'
van de kwantummechanika door een laserfysikus niet wezenlijk
verschilt van het 'toetsen' van de klassieke elektrodynamika
door een ingenieur die geluidsversterkers ontwerpt (zie Cartwright 1983, blz. 107-1 12).
Met dit alles wil uitdrukkelijk niet gezegd zijn dat er in het:
geheel geen verschillen tussen natuurwetenschap en techniek
(in Bunge's zin) zouden bestaan. Maar wel dat deze verschillen
in het algemeen gradueel en niet eenduidig zijn.

-

Tot zo ver ging het steeds om een evaluatie van Bunge's opvatting over de verhouding van natuurwetenschap en techniek. Nu
willen we kort ingaan op Bunge's stelling dat natuurwetenschap
en techniek samen duidelijk onderscheiden moeten worden van
ambachtelijke vaardigheden en prakties handelen. Op zijn minst
wekt hij hiermee de suggestie dat dergelijke vaardigheden in
natuurwetenschap en (verwetenschappelijkte) techniek geen of
een ondergeschikte rol spelen. Als we echter het expenmenteren mee in de beschouwingen betrekken
iets wat Bunge ten
onrechte nalaat -, blijkt dat deze suggestie niet opgaat.
Immers, zoals iedere experimentator en iedere technikus weet,
is vaardig handelen wel degelijk een essentieel aspekt van
natuurwetenschap en techniek (vgl. het slijpen van de lenzen
in bovengenoemd voorbeeld van de teleskoop). De reden daarvoor is eenvoudig. In tegenstelling Lot wat de empiristen
meenden is het kenmerkende van de natuurwetenschappen niet
een min of meer passieve waarneming van de natuur, maar veeleer een aktief ingrijpen in de natuur. De reproduceerbaarheid
en de stabiliteit die we in experimenten en technieken nastreven, is zo goed als nooit van nature gegeven, maar moet via
een moeilijk en vaak moeizaam proces materieel door mensen gerealiseerd worden. Hierbij is, naast theoretiese kennis, praktiese vaardigheid onontbeerlijk (vgl. Radder 1984, hfdst.3).

-

Ter afsluiting. Traditioneel stelden filosofen zich met Bunge
ten doel het expliciteren van een definiÃ«ren en demarkerend
'wezen' van natuurwetenschap resp. techniek. Dat wil zeggen:
ze proberen een lijst met kenmerken op te stellen, die exklusief gelden voor natuurwetenschap (resp. techniek) en niet
voor andere aktiviteiten.
In het voorgaande hebben we echter gezien dat de kenmerken
van de (moderne) techniek op een aantal belangrijke punten
systematies overlappen met die van de natuurwetenschappen en
dat de verschillen hoogstens gradueel van aard zijn. Bovendien
hadden we in paragraaf l al opgemerkt dat natuurwetenschap en
techniek empiries gezien steeds meer met elkaar verstrengeld
geraakt zijn. En tenslotte blijkt, zoals we elders uitvoerig
betoogd hebben, dat een epistemologiese rechtvaardiging van
natuurwetenschap via een realistiese interpretatie ervan in
termen van 'waarheid als representatie' ( Ã la Bunge) moeilijk
hard te maken is; terwijl het omgekeerd juist mogelijk lijkt
aan wetenschap een zekere realistiese interpretatie te geven
via de reproduceerhaarheid en de stabiliteit van de materiÃ«l
realisering ervan (zie Radder 1984, hoofdstuk 4 ) . Maar juist
dit laatste is wat natuurwetenschap en techniek, als ze suksesvol zijn, gemeen hebben.
Dit alles overziende lijkt er weinig reden meer te zijn om de
verhouding tussen natuurwetenschap en moderne techniek of
technologie in termen van een hierarchies model op te vatten;
en evenmin om, op grond daarvan, aan wetenschap een in epistemolngiese enlof evaluatieve zin bevoorrechte status toe te
kennen.
4. Analoge modellen

Gegeven deze problemen van hiÃ«rarchies modellen, lijkt een
andere benadering van de problematiek wenselijk. Een meer
voorzichtige opvatting stelt dat er tussen natuurwetenschap
en techniek bepaalde analogieÃ« bestaan. De taak is dan heL
expliciteren van deze analogieÃ« in termen van overeenkomsten
en verschillen. Dergelijke analoge modellen zijn meestal voorgesteld door wetenschapshistorici en -sociologen. Hun primaire
bedoeling met deze modellen is ze te gebruiken als leidraad
voor verder empiries onderzoek. Desondanks is het zinvol tevens na te gaan of dergelijke modellen ook kunnen dienen als
een handvat voor meer normatieve kwesties, bijvoorbeeld ten
aanzien van de sturing of de maatschappelijke beoordeling van
natuurwetenschap en techniek.
Gezien het feit dat tot op heden aan wetenschapsonderzoek veel
meer aandacht besteed is dan aan techniekstudies, ligt het
voor de hand dat men veelal analogiÃ« met wetenschap gebruikt
voor verder onderzoek naar techniek (ook al is, op basis van
de analogie, het omgekeerde natuurlijk even goed mogelijk).
In deze paragraaf zullen we twee voorbeelden van dergelijke
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analoge modellen behandelen.
4.1 Wetenschappe-ke

en technologiese paradigma's

Een eerste analogie maakt gebruik van Kuhn's paradigma-opvatting van wetenschap. Met name door Constant is deze analogie
op een duidelijke manier uitgewerkt (zie bijvoorbeeld Constant
1984; vgl. ook Gutting 1 9 8 4 ) . Hij neemt de centrale begrippen
van Kuhn (wetenschappelijke gemeenschap, wetenschappelijke
rraditie of paradigma, normale en revolutionaire wetenschap,
puzzels en anomalieÃ«n en onderzoekt vervolgens in hoeverre
ze toepasbaar zijn op de ontwikkeling van technologiese kennis.
Constant ziet daarbij drie strukturele overeenkomsten tussen
natuurwetenschap en techniek.
- De meest belangrijke is de notie van een gemeenschap van
beoefenaren. Zowel in wetenschap als in techniek is de praktijk gestruktureerd op basis van duidelijk identificeerbare
technologiese gemeenschappen', die welomschreven 'technologiese tradities' representeren. De kognitieve ontwikkeling
van de techniek vindt plaats in die gemeenschappen en via die
tradities. Deze technologiese gemeenschappen worden gedefinieerd op grond van de specialistiese kennis over (delen) van
techniese produkten ('artefakten'). Ze bestaan uit individuele technici die specialistiese kennis van een bepaald soort
(bijvoorbeeld van stoomturbines, van automotoren of van
straalmotoren) bezitten. Vaak zijn ze te lokaliseren in een
klein aantal firma's. Straalmotoren, bijvoorbeeld, worden in
Amerika slechts gemaakt door drie bedrijven.
Net als in wetenschap kunnen we vervolgens normale en revolutionaire techniek onderscheiden. In het eerste geval ontstaat vooruitgang als de som van zeer vele kleine verbeteringen, die echter alle binnen dezelfde globale technologiese
traditie staan. Een revolutie kan ontstaan, wanneer meer fundamentele problemen of anomalieÃ« aan het licht komen. Als
voorbeeld van een technologiese revolutie noemt Constant de
overgang van zuigermotoren naar straalmotoren in de vliegtuigindustrie.
- En net als wetenschap wordt ook de techniek-ontwikkeling geleid door een aantal normen, met name: strenge toetsing, logies gestruktureerde verslaggeving (meestal in interne rapporten) en herhaalbaarheid van de experimentele resultaten.

-

Desondanks zijn er ook behoorlijke verschillen tussen natuurwetenschap en techniek. Constant noemt de volgende drie als
zeer belangrijk:
- Bij techniek is de kwaliteit van het gehele artefakt doorslaggevend. Een auto die een schitterende motor heeft, maar
waarvan de remmen het steeds begeven is geen sukses. Een belangrijke taak van technici is dan ook de onderlinge afstem-

mine van de delen op elkaar. Dit vereist een kontinue kommunikatie tussen mensen uit verschillende technologiese tradities om te komen tot een zo goed mogelijk tntaalprodukt. Anders gezegd: techniese problemen betreffen vaak de integratie
van delen in een technies systeem en veel innovaties komen
tot stand door extra aandacht te besteden aan de zwakste schakels en deze te verbeteren.
Een technies artefakt moet 'werken'. Constant stelt dat dit
een 'harde eis' is die voor wetenschap niet geldt:

-

'Technoloqical artifacts are subject to direct environmental eiimlnation in ways that scientific theories are nok.
planes crash, engines explode, wheels fa11 off, toasters
go berserk'. (Constant 1984, blz. 35)
Een dergelijk falen van techniese systemen is volgens Constant
een objektieve kwestie: in een bepaalde omgeving werkt een bepaald systeem of het werkt niet.
Tenslotte is er een verschil tussen natuurwetenschap en
techniek op grond van ekonomiese en sociale faktoren: bij
techniek moeten we, naast het kognitieve aspekt, ook de socÃ¬
ale funktie in de beschouwingen betrekken. Deze sociale funktie is niet gelokaliseerd in de technologiese gemeenschappen,
maar in de afzonderlijke bedrijven. Deze twee - de kognitieve
en de sociaal-organisatoriese aspekten van techniek - ziet
Constant echter als relatief onafhankelijk: 'Remove the engineering and production "black boxes" and substitute ethers,
and Genera1 Motors becomes General Electric'. (Constant 1984,
blz. 40)

-

Na deze uiteenzetting van dit kuhniaanse analoge model zullen we een aantal punten van kommentaar en kritiek de revue
laten passeren.
Om te beginnen zal het duidelijk zijn dat Constant's verhaal
sterk toegesneden is op de moderne, en dan vooral de 20e eeuwse, techniek. Bij de technologiese gemeenschappen denkt hij
vooral aan de beroeoseroeuen
van de inaenieurs. En de techno. logiese kennis verwijst vooral naar de know-that en know-how
van deze aan TH's en HTS-en opgeleide technici. Voor oudere
of minder geprofessionaliseerde en geÃ¯ndustrialiseerd technieken, zoals koken, ploegen of metselen, lijkt zijn model
veel minder geschikt.
bij de
Verder is het opvallend dat Constant net als Bunge
vergelijking van natuurwetenschap en techniek hef experimenteren buiten beschouwing laat. In bovenstaand citaat, bijvoorbeeld, zet bij techniese artefakten alleen af tegen wetenschappelijke theorieÃ«n En even eenzijdig zijn zijn VOOTbeelden van wetenschappelijk onderzoek. Hij noemt de migratiepatronen van vogels (biologie), de verschuivingen van de
kontinenten (geologie) en de neutrino-produktie van de zon
(astronomie) (constant 1 9 8 4 , blz. 36-37). Maar precies in dit

.

-

-
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soort voorbeelden gaat het U t om een experimentele ingreep
in en een kontrole van het te onderzoeken systeem zelf. In deze zin zijn ze atypies voor de experimentele natuurwetenschappen. Kijken we wel naar het experimenteren, dan wordt het verschil met techniek kleiner.
Neem bijvoorbeeld een experiment waarmee we de invloed van een
magneties veld op de elektriese geleidbaarheid van een bepaald
kristal bij lage temperaturen willen vaststellen. Om dit experiment adekwaat uit te voeren moeten eveneens de verschillende delen van het experimentele systeem aan elkaar aangepast
zijn en met elkaar geÃ¯ntegreer worden, op een zodanige manier
dat het geheel 'werkt'. We hebben methoden nodig om lage temperaturen te produceren; we moeten kristallen maken met kristalroosters van de gewenste vorm; de elekcriese en magnetiese
velden moeten zodanig aangelegd worden dat ze noch elkaar
noch het te onderzoeken verschijnsel storen: en de resultaten
moeten, bijvoorbeeld via elektronika of komputer, afleesbaar
gemaakt worden. Met andere woorden: ook hier is 'design' en
een kontinue samenwerking tussen verschillende specialisten
van kruciaal belang.
Vervolgens valt er ook een zekere spanning te konstateren in
Constant's opvatting. Enerzijds wordt nieuwe kennis geproduceerd in technologiese gemeenschappen, die uitdrukkelijk dwars
door de afzonderlijke bedrijven heenlopen. Anderzijds is vooral de integratieproblematiek van deze kennis binnen een werkend technies systeem een bron van innovaties. Maar deze integratie speelt zich meestal af op bedrijfsnivo, terwijl
hierbij bovendien niet alleen technici, maar ook managers,
marktdeskundigen, beleidsmakers en dergelijke betrokken zijn.
Deze spanning duidt erop dat Constant's scheiding tussen intern-kognitief (de technici) en extern-sociaal (de 'organisatie') veel te rigide is (vgl. Gutting 1984, blz. 53-55). Het
ligt sterk voor de hand dat sociale faktoren een expliciete
invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de techniek (zie
ook MacKenzie, Wajcman 1985, met name het 'Introductory Essay').
Omgekeerd is ook het 'werken' van een technies systeem minder
objektief dan Constant: het voorstelt. Natuurlijk: als alle
vliegtuigen van een bepaald type steeds neerstorten is er iets
mis. Maar veel gevallen zijn niet zo extreem. Wat, als l op
de 10 neerstort; en l op de 1000; en l op de 10.000? In welke
gevallen het systeem nog technies suksesvol is en in welke
niet, hangt sterk af van de maatschappelijke aanvaardbaarbeid
van dergelijke ongelukken. Ter kontrastering: voor ruimtevluchten (de Challenger!) wordt heel wat sneller tot 'technies falen' gekonkludeerd dan voor gewone vliegtuigen.
Ondanks deze kritiek snijdt Constant een belangrijk punt aan,
vooral met betrekking tot de mogelijkheden van een bewuste
sturing van de techniekontwikkeling met het oog op gewenste
maatschappelijke doelen en waarden. Als we deze ontwikkeling
willen proberen te sturen, dan moeten we tenminste weten waar
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ze plaats vindt. Op het nivo van bedrijven en koncerns, zoals
veel ekonomiese en beleidsstudies suggereren (zie bijvoorbeeld Leydesdorff 1984)? Of op het nivo van de technologiese
gemeenschappen, zoals Constant stelt? Of op beide? Ook al
lijkt dit laatste het meest waarschijnlijk, dan nog vormt
Constant's benadrukken van de rol van technologiese gemeenschappen een belangrijke korrektie op de eenzijdige koncentratie op bedrijven en koncerns van veel andere techniekstudies.
4.2

De sociale konstruktie van techniek

Een tweede benadering waarin men techniek wil bestuderen naar
analogie met wetenschap zoekt aansluiting bij het 'Empirica1
Programma Of Relativism', kortweg EPOR, waarin de sociale
konstruktie van natuurwetenschappelijke kennis onderzocht
wordt (zie Collins 1981). Pinch en Bijker (1984) schetsen de
kontouren van een vergelijkbaar programma met betrekking tot
techniek, dat ze SCOT ('Sociale Construction Of Technology')
noemen.
Eerst voeren ze een aantal basisbegrippen in (zie ook Bijker,
Van Oost 1983). Doel van het programma SCOT is zowel het sukses als het; falen van techniese artefakten in de loop van hun
ontwikkeling op een sociologiese manier te verklaren. Deze
artefakten worden gekonstrueerd ter oplossing van bepaalde
problemen. Wat een probleem is en wat een oplossing ervan, is
echter geen objektief gegeven maar afhankelijk van de sociale
betekenis die aan het betreffende artefakt toegekend wordt.
En deze sociale betekenis zal in het algemeen voor verschillende maatschappelijke groepen verschillen.
Deze begrippen en hun samenhang kunnen toegelicht worden aan
de hand van de ontwikkeling van de fiets. EÃ© artefakt uit
die ontwikkeling (in de jaren '80 van de vorige eeuw) is de
hoogwieler ('Penny-Farthing'), een hoge fiets met een groot
voorwiel en een klein achterwiel. De 'betekenis' van deze
fiets verschilde sterk per sociale groep. Voor Ã©Ã groep was
de hoogwieler voornamelijk een sportfiets. Deze groep bestond
uit jongere mannen uit de midden- en hogere sociale klassen.
Voor vrouwen was de hoogwieler in bet algemeen een 'verboden
vervoermiddel'. Anderzijds was er ook de 'anti-fietsbeweging'
die de hoogwieler zag als een 'gevaarlijk onding' en zich
met woord en daad tegen de verbreiding ervan verzette.
Binnen dit netwerk van sociale betekenissen en groepen kende
de hoogwieler heel verschillende problemen, zoals het kledingprobleem voor vrouwen en het veiligheidsprobleem voor de
niet meer zo jonge berijders. Deze problemen leidden tot oplossingen (bijvoorbeeld de veiligheidsfiets met twee even grote wielen), die weer tot nieuwe problemen (bijvoorbeeld het
trillingsprobleem) aanleiding gaven, enzovoort.
De dynamiek van de ontwikkelingspatronen van techniese artefakten is in dit model dus afhankelijk van de krachtsverhou19

dingen in het netwerk van de betrokken sociale groepen, zoals
producenten, gebruikers en andere belanghebbenden. Het sukses
van techniese artefakten wordt niet verklaard als een noodzakelijk resultaat van een autonome en niet-sociale ontwikkeling van de techniek, maar als een kontingent resultaat van
maatschappelijke processen. Dit betekent ook dat alternatieve
ontwikkelingen altijd mogelijk waren en zijn. Dit laatste is
een belangrijk punt ten aanzien van de problematiek van de mogelijke stuurbaarheid van de techniekontwikkeling.
Oe analogie met wetenschap ligt nu in het feit dat het onderzoek in SCOT op dezelfde manier gefaseerd kan worden als in
EPOR.
De eerste fase betreft het aantonen van interpretatieve flexibiliteit. Wat voor de ene sociale groep een technies suksesvol artefakt is, hoeft dat voor een andere groep niet te zijn.
De hoogwieler was voor sporters, vanwege zijn hoge snelheid,
een sukses maar voor oudere mannen en voor vrouwen (juist
door zijn ontwerp) eerder het tegendeel.
Het analoog van de tweede fase in EPOR - het sluiten van het
debat
is in SCOT het stabiliseren van de techniese artefakten: er ontstaan geaksepteerde techniese produkten, die een
stabiele maatschappelijke en ekonomiese betekenis hebben. Deze stabilisatie, het verdwijnen van de problemen, kan op verschillende manieren tot stand komen. Belangrijk daarbij is
dat, zoals gezegd, wat een 'probleem' is en wat een 'oplossing', geen objektieve, vaststaande gegevenheden zijn. HerdefiniÃ¨nn en verschuiving van probleem en oplossing met behulp van retoriese middelen zijn daarom belangrijke mechanismen bij het stabiliseren van techniese artefakten.
Een voorbeeld levert de diskussie over kernenergie. In de afgelopen jaren (ongeveer sinds 1984) werd steeds vaker en
steeds srerker benadrukt dat bij kernenergie niet de veiligheid maar eigenlijk alleen de prijs van kernstroom een probleem kon zijn; en dat ook dit laatste probleem inmiddels was
opgelost, omdat 'aangetoond' was dat kernstroom goedkoper zou
uitvallen dan stroom uit anders-gestookte centrales. Tot aan
het ongeluk in Tsjernobyl, in 1986, was deze probleemverschuivingsstrategie behoorlijk s~ksesvol.Ook de oplossing voor
het probleem van het radio-aktieve afval is op een vergelijkbare manier geherdefinieerd. Het gaat niet meer om een direkte oplossing, in de zin van het konkreet aanwijzen van bergplaatsen en het beargumenteren van de veiligheid daarvan. De
nieuwe oplossing stelt dat voorlopig met bovengrondse opslag
volstaan kan worden, omdat definitieve bergplaatsen zeker gevonden zullen worden op grond van nieuwe inzichten en methoden van de toekomstige wetenschap en techniek.
Onderzoek in de derde fase, het relateren van deze sluitingsen s t a b i l i s e r i n g s m e c h a n i s m e n aan faktoren in de ruimere sociaal-kulturele kontekst , is in SCOT net als in EPOR trouwens - nog nauwelijks ter hand genomen. Wel moet gezegd worden

-

-

20

dat SCOT, via onderzoek naar de krachtsverhoudingen van de
betrokken sociale groepen, voor deze fase betere perspektieven biedt dan EPOR.
Ter afsluiting van deze paragraaf willen we op enkele punten
de bovenbeschreven aanpak kort bekommentariÃ«re (zie verder
bijvoorbeeld Russell 1985en Radder 1986).
l) Om te beginnen iets over de stabilisatie van artefakten.
Pinch en Bijker noemen twee stiabiliseringsmechanismen, namelijk via retoriek (bijvoorbeeld in de reklame) en via herdefiniÃ«rin van het probleem. In overeenstemming met hun relativistiese standpunt stellen ze dat het kernpunt is of de betrokken sociale groepen het probleem zien als opgelost. Zoals
al met het voorbeeld van kernenergie geÃ®llustreer is, komen
de door Pinch en Bijker genoemde mechanismen zeker voor. Dit
sluit echter niet uit dat ook meer 'substantiÃ«le oplossingen
van techniese problemen voor (kunnen) komen. EÃ© manier om
problemen tot tevredenheid van alle betrokkenen op te lossen
is dat meerdere varianten van een technies artefakt, die ieder verschillende vroblemen oplossen, op een stabiele manier
naast elkaar blijven bestaan. Een eenvoudig voorbeeld is het
ontwikkelen van een aparte vrouwenfiets als oplossing voor
het 'kledingprobleem', naast een racefiets als oplossing voor
het 'snelheidsprobleem'. In dit soort gevallen is het probleem
niet zozeer geherdefinieerd of met retoriese middelen aan het:
zicht onttrokken, maar 'gewoon' opgelost.
2 ) Een tweede opmerking betreft de analogie tussen wetenschap
en techniek, c.q. tussen EPOR en SCOT. Het lijkt erop dat de
overeenkomsten alleen methodies van aard zijn, in de zin dat
ze alleen het drie-fasen-programma van onderzoek betreffen.
Inhoudelijk zijn de verschillen tussen EPOR en SCOT echter
groter dan de overeenkomsten. De oorzaak daarvan is dat in
SCOT alle sociale groepen die op een of andere manier betrokken kunnen zijn bij techniek, onderwerp van studie zijn.
Dit laatste geldt duidelijk niet voor EPOR, waarin men zich
beperkt tot de kognitieve aspekten van wetenschap en deze relateert aan de sociale situaties van, in hoofdzaak, de wetenschappers. Collins interviewt alleen de experimentatoren en
niet de schoonmakers van hun laboratoria; en hij observeert
alleen de interakties tussen wetenschappers en niet die tussen wetenschapper en typiste.
Deze meeromvattendheÃ- van SCOT leidt echter ook tot bepaalde
problemen. Met name blijft de relatie tussen de kognitieve
ontwikkeling en de sociale betekenissen van techniek nogal
onduidelijk. Welke mechanismen bemiddelen tussen de veelheid
van sociale groepen enerzijds en de producenten van techniek
anderzijds? Meer in het bijzonder is, door de nadruk op de
ekonomiese en sociale flexibiliteit en stabilisatie binnen
allerlei sociale groepen, het aspekt van de technologiese kennis
dat bij Bunge en Constant juist op de voorgrond stond
enigszins in de verdrukking gekomen. Inhoudelijk een groot
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verschil met EPOR, dat juist de sociale konstruktie van wetenschappelijke kenaus zichtbaar wilde maken.
5. Konklusie

In het voorgaande hebben we een aantal aspekten en benaderingen van natuurwetenschap en techniek besproken. De pretentie
was zeker niet een min of meer uitputtend overzicht te geven.
Zo zijn we op de meer traditionele techniekfilosofie, bijvoorbeeld van Heidegger of Habermas, niet ingegaan (zie voor een
overzicht Sass 1984). Daarnaast zijn ook de relaties tussen
wetenschapltechniek aan de ene kant en ekonomie, (overheidslbeleid en de ruimere sociaal-kulturele kontekst aan de andere
kant weinig aan de orde gekomen (zie hiervoor bijvoorbeeld
Boers 1981).
Het primaire doel van dit artikel is een beter zicht ce bieden op de interakties en de analogieÃ«n tussen natuurwetenschap en techniek. We hebben gezien dat, zeker sinds het begin van de 19e eeuw, natuurwetenschap en techniek steeds meer
met elkaar verstrengeld zijn geraakt. Dit blijkt ook wanneer
we de aktivideiten van natuurwetenschappers en technici systematies analyseren: een wezenlijke demarkatie tussen natuurwetenschap en (met name moderne) techniek blijkt moeilijk te
vinden. Vandaar dat een voorzichtiger theorievorming in termen van analoge modellen geboden lijkt. Deze analogieÃ« blijken dan zowel op kognitieve als op sociale aspekten betrekking
te hebben, terwijl bovendien in de praktijk beide aspekten
met elkaar verweven zijn.
Noten
O Dit artikel is een (lichte) bewerking van een hoofdstuk dat geschreven
werd voor de kursus 'Wetenschapsleer' van de Open Universiteit. Ik wil
graag de OU bedanken voor hun toestemming het hier te publiceren en de
leden van het kursusteam voor hun kommentaren op een eerdere versie van
het stuk.

Deze driedeling in fundamentele theorievorming,modelvorming en experimenteren impliceert zeker niet dat het experimenteren theorieloos is; bovendien moet modelvorming, als een proces van artikulatie van fundamentele theorieÃ¨n duidelijk onderscheiden worden van de (veelal al voorhanden) observatietheorieen (Feyerabend) of achtergrondkennis (Popper).
2 De voorbeelden van Cartwright zijn afkomstig uit de natuurkunde. In bijvoorbeeld scheikunde en biologie is de rol van modellen nog groter.
3 Het zou interessant zijn deze analyse van Cartwright te konfronteren met
het werk van de Starnbergers, met name met hun fasemodel voor de wetenschapsontwikkeling.
l
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