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subversieve en constructieve 
aspecten van 

etenschapsgeschiedenis 

.J . Doorma 

1. Algemene probleemstelling 

In een artikel van S.G . Brush wordt de pikante vraag gesteld: "Should the 

History of Science Be Rated X?" (1) (Moet vletenschapsgeschiedenis verboden wor

den voor onvolwassenen). In dit artikel bespreekt Brush namelijk d e stelling 

dat jonge en gemakkeli jk te beinvloeden studenten, die aan het leegin staan 

van hun wetenschappelijke loopbaan, afgeschermd zouden moeten worden van het 

vlerk van de moderne wetenschapshistorici, omiat dit werk geweld aandoet aan 

het wetenschappelijk ideaal en het beeld dat het publiek heeft van de 

wetenschapsman als een rationele, onbevooroordeelde onderzoeker, welke aan 

de hand van controleerbare experimenten systematisch naar de objectieve 

waarheid zoekt. 

Ruim honderd jaar daarvoor ligt de meest vruchtbare periode van Ernst Mach: 

als experimenteel fysicus publiceerde hij verhandelingen over de mechanica, 

de optica en de thermodynamica. In die verhandelingen wordt aan weten

schapsgeschiedenis een belangrijke methodologische rol toegedacht. 

Mach ging uit van de opvatting, dat wetenschapsbeoefening beperkt is tot 

het op zo eenvoudig en efficient mogelijke wijze beschrijven van .zin

tuiglijk verkregen indrukken. Gelet op de stand van de mechanica (2) in 

zijn tijd moest hij echter concluderen, dat de feitelijke formulering van 

fysische theorieën: 

T. gelardeerd was met metafysische begrippen, 

2. niet werd gekenmerkt door logische helderheid, consistentie en eenvoud. 

In dit verband hoeven we slechts te herinneren aan concepten als "absolute 

ruimte", "abs olute tijdII, "absolute beweging", welke geintegreerd waren 

binnen de traditionele uiteenzetting van de klassieke mechanica. Dit pro

bleem legde voor Mach een programma vast: Historische analyse moet laten 

zien hoe onwetenschappelijke elementen verankerd z i jn geraakt in de weten

schappel ijke tradi tie; zij n vermoeden hierbij was , dat histor i sche toeval -
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ligheden vaak getransformeerd werden tot filosofische noodzakelijkheden (3). 

Samenvattend: Mach legt de nadruk op het bestaan van conventionele en toe

vallige elementen, welke verhuld liggen in de wetenschappelijke traditie, 

en die alleen door zorgvuldig historisch onderzoek tot hun juiste propor

ties kunnen worden teruggebracht; wetenschapsgeschiedenis zuivert de weten

schapsbeoefening van oneigenlijke elementen. Tegen de achtergrond van deze 

r espec tabele opvatting moe ten wij de vraag stellen, hoe het debat over de 

toelaatbaarheid van wetenschapsgeschiedenis in het wetenschappelijk 

onderwijs toch heef t kunnen ontstaan. 

2. We tenschaps geschiedenis ~n wetenschappelijk onderwijs? 

Voor het opnemen van wetenschapsgeschiedenis in wetenschappelijk onderwijs 

zouden de volgende motieven kunnen worden aangevoerd: 

1* Beter begrip van zuiver wetenschappelijke conceptvorming en theorie

constructie (E. Mach!). 

2* Het ontwikkelèn ,van een "gezond" scepticisme (Mach resp. Popper ) . 

3* De student overtuigen van de mores van de professie: onpartijdigheid, 

icgische strengheid, "Search For Truth". 

4* Vergelijkend onderzoek teneinde na te gaan of de exemplarisch geachte 

we tenschappeli j ke ra tionaliteit extrapoleerbaar' isl naar ande r e 

handelingsgebieden. 

N. B.: 1* en 2* z~Jn methodo l ogis che motieven, 3* resp. 4* ~s een ideolo

gi sch resp . cultuurfilosofisch motief . 

Eerste complica tie : Er z~ Jn verschillende historiografieën. Gedacht kan 

worden aan: 

1. Marxistische historiografie (B. Hessen (4) , J . Bernal (5»; 

2. Sociologische historiografie (R . Merton (6»; 

3. Intellectualistische historiografie (Koyré (7), Hall (8), Kuhn (9»: hier

bi j Hordt het "intellectuele gedrag" van de professie geanalyseerd. 

In het licht van de hierboven genoemd e mogelijke motieven beperken wij ons 

in dit op 1 tot de laatste historiografie. 
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subversieve aspecten ush! ) van 

e (10 aan, t d e 

voor 1 natuurweten-

door de feitel stand van zaken. 

t op, dat e Ie verschuivingen in de 

ge gaan met debatten binnen de wetenschappelijke 

argumenten boven wetenschappelijke 

argumenten, De of elementen welke door Mach naast de wetenschap-

pel 1 werden tst (en 

de we ke tradit werden 

tens achteraf door 'filosofen met 

moeten ln de moderne histori-

sche beschouwd worden als een onsche deel van de wetenschap-

pel traditie. Voor 

theorie over de histor 

hierboverr genoemde mot 

3. Kuhn's lncommens 

deze gedachtengang ontwikkelde Kuhn een 

ontwikkeling van wetenschap, welke in feite de 

(1*-4*) vernieti 

sthese. 

Wij memoreren kort twee fundamentele 

tueel gedrag" van de wetenschappelijke sie: 

van Kuhn over het "intellec-

1. Het wetenschappelijk ond s heeft tot doel competente probleemoplossers 

voort te brengen. Met dat probleem 

van "normale wetenschap", welke 

geassoc een traditie 

iseerd is door een voor kritiek 

lmmuun igma (vgl. in dit verband J.e.c. Smartls (11) apologie voor 

het gebruik van een lfhistory-of-science-fiction" welke men zou kunnen ge

bruiken dm "science students" te indoktrineren.) 

2, Diepe conceptuel hebben een fundamenteel ander karakter 

dan verondersteld wordt in de standaard wetenschapslogica; met een weten

revolutie is geassocieerd incommensurabiliteit. Wij zullen 

dit concept hieronder verduidelijken. 

Wij beschouwen de situatie waarbij een historische, in een bepaald stadium 

geaccepteerde theor 

nieuwe theor 

ren. Eerst 

Vervol 

t 

T
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op een later tijdstip vervangen wordt door een 

10 i willen deze s als volgt analyse-

een algemene theorie LS* over we logica. 

te brengen: 
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Kuhn argumenteert mede op historische gronden, dat feitelijk Tl en T
2 

meestal 

eens dezelfde taal zijn te drukken, of dat bepaalde termen in 

een heel andere s krijgen in Tl; deze laatste stand van zaken 

wordt door hem aangeduid met het begrip incommensurabiliteit (onvergelijk

baarheid). Samenvattend betekent dit: 

I. Inhoudel 

meestal 

vergel 

t mogel 

van de Tl en T
2 

gebruikte concepten i~ 

derhalve is P problematisch. 

2. Het bestaan van verschillen de met Tl resp. geassocieerde 

waarnemingen impliceert, dat E problematisch is; er bestaat geen theorie

onafhankelijke evidentie welke in enigerlei zin als arbiter op kan treden. 

3. Er kan sprake zijn van zodanige fundamentele verschillen in de met TI 

resp. geassoc beoordelingsmethoden, dat het bestaan van alge-

mene karakteriseerbare relaties PI en P2 problematisch is. 

Anders : de gezochte logische relaties tussen Tl' T2 en E zijn wellicht 

niet te behandelen in een van Tl en T
2 

onafhankelijke logische theorie. 

4. Een fundamenteel dilemma. 

De in de zOJ t beschreven standaardopvatt gebruikte relaties p, PI en 

LS*, welke oorspronkelijk , behoren tot een speci we 

bedoeld was om t tieve succes" van de beschouwde wetenschap te 

verklar . Kuhn 1 theor kan als het testen van LS* aan de 

enis. 

De s tuur deze test beschr ven we als vol : L8* produceert S*, d. i. 

de krachtens de thodo 

de ger trueerde 

LS* gereconstrueerde wetenschap S. Stel nu dat 

z 

van S. In 

t met de feitelijke we

z n dan twee conclusies verde-



N. B.: Een rad e keuze voor Ir kan 1 tot een motief voor weten-

we ond s. 

5 We 

we te tot 

worden opgenomen tene 

tens gerationaliseerd cultureel 

niet logisch laat dew~rqueren ten 

guns 

nsel, dat z 

andere llectuele ac ten. 

Desondanks heeft Lakatos een meer f Ie 
J 

te ontwikkelen, 

welke een stor beeld van de we ontwerpt, dat: 

I. Kuhn's observat ke mate absorbeert, 

2. de als rat I kenmerkt. 

f s. 

Met betrekking tot het beschouwde dilemma heeft Lakatos (13) twee thesen 

ontwikkeld: 

van S* aan H8 ~s gecompliceerder dan aangegeven. These I: De toets 

Immers: Met een L8* geassoc een HS*; zo zal Popper's wetenschapslo-

een beeld HS* ontwerpen, de geschiedenis gezien wordt als een p 

opeenvolging van riskante en falsificeerbare theorieën; zelfs achter de ont-

dekkingen van belangrijke feiten moeten zulke theorieën schuil gaan. Wij tes-

ten èerhalve niet L8* via S* t aan de geschiedenis HS. In feite testen 

w~J S* aan de gereconstrueerde HS*, welke verkregen is door een selectie van 

relevante iata, waarbij men hlÎ'j de beoordeling van "relevantie" geleid 

wordt door de gehanteerde L8*. 

These 2: Wij kunnen LS* toetsbaar maken ien w~J hiertoe besluiten. 

Immers: Z geven LS* met geassocieerde S* en HS*. Wij nemen aan dat wij 

data kunnen verkrijgen over in de wetenschapsgeschiedenis gehanteerde beoor

delingsnormen door onafhankel k van LS* uitspraken van respectabele geleer

den dienaangaand te verzamelen. Stel de volgende situatie doet zich voor: 

In tiS blijkt, dat theorie Tl in het licht van evidentie E wordt gehandhaafd. 

rit HS* vo evenwel, dat (T,E) niet handhaafbaar zijn. Conclusie: er is 

tistorische evidentie contra . Lakatos real e zich dat de gehanteer

de not lus !! alsmede de beoordel van deze 

t z tt kan 

IFen ter normer van 
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Kuhn zowel als Feyerabend (14) hebben erop gewezen, dat zich in beginsel twee 

weerbarsti lemen blijven voordoen: 

I. De select van de "respectabele" geleerden kan toegeschreven worden aan 

de sing van een impliciete notie van "rationaliteit"; anders gezegd: 

ook volgens Lakatos "misdragen" geleerden zich soms in intellectueel 

opz t. 

2. De op het tweede logica (dit is de "logica" van ons 

argumenteren ~ methodologieën) is dermate diffuus, dat het beter is 

te spreken over sociologische stud dan over een constructie van een 

his sch toetsbare wetenschaps logica. 

6. Sectarisme of theoretisch isme? 

De vorige paragraaf heeft de bedoeling om duidelijk te maken dat een spe-

cifieke keuze tussen ie I en conclusie 11 op basis van een gecon-

stateerde anomalie I niet afdwingbaar is. Hen kán besluiten het 

onderzoek naar een meer te L5 prioriteit te geven boven socio-

historisch onderzoek; men t daarbij het risico van gene zijde het ver-

wijt toegeworpen te krijgen, dat er in dat geval sprake is van een op het 

rationali tsprobleem dwangneurose, welke een 

vruchtbare discuss 

,..reg staat. Hen 

schaps 

al haar 

zich bI 

he van 

derstell acht 

door alternatieve 

over de rol van wetenschap in de samenleving in de 

anderz s bes lui ten aan een lI'ant!hropologische 11 weten-

de voorkeur te geven teneinde wetenschapsbeoef~ning van 

op ra i t te ontdoen (recente uitspraken van 

nen erop te zen dat deze keuze van de zogenaamde 

t de zijne is); ~n dat geval stelt men 

t der k seep (gen noemen 

doe t aan onze over de verdedigbaar

niet plat": Deze ver on-resultaten. 

meer verdedi dan ZLJn ontkenning, zelfs als die 

lf emot ) 

ep-



houd z tander aanwenden om het eel te 

a de radicale sceptische these logisch niet 

Is men wetenschaps geschiedenis rad 

caal subversief maken; men zou echter ook een moeilijker te verdedigen 

(dus fil meer aantrekkelijke) positie kunnen kiezen, waarbij men 

t een zekere mate van pluralisme accepteert in combi-

nat met het vaste bes t wetenschapslogica's èn historiografieën weder

zijds te testen (16). De hierboven geschetste ruimte voor meth?dologische 

keuzen maakt het in dat verband het dilemma I vs. 11 als volgt te 

analyseren. Gezocht moet worden naar een vruchtbare combinatie van twee 

onderzoeksprogramma's: 

J. Meer genuanceerde en formeel scherper gearticuleerde wetenschapslogica's 

moeten worden ontwikkeld; de constructie van zo'n wetenschaps logica zou 

plaats moeten vinden in de geest van Mach. Dit betekent dat problemen in 
, . 

het formuleren van bepaalde theorieën richtinggevend moeten zijn bij het 

onderzoek, 1 externe filosofische doelstellingen zoveel mogelijk 

dienen te worden vermeden. (Mach wenste nadrukkelijk geen filosoof te 

zijn; zijn moedige pogingen om filosofisch neutraal te blijven zijn niet 

~ltijd .) Een LS*, welke enerzijds leidt tot het onderkennen van 

verschillende soorten van niet-logische subjectieve methodologische be

slissingen, anderzijds leidt tot een meer scherpe localisering van zulke 

factoren in de historische ontwikkeling van de wetenschap S, nuanceert 

progressief de mogel kheid om in de zin van Lakatos tot een zekere mate 

van testen te komen. Wij noemen in dit verband als illuster voorbeeld de 

onderzoekingen van J.D. Sneed (17). 

2. Uitgaande van de opvatting. dat men wetenschapslogica's kán testen indien 

men daartoe vastbesloten is (d.w.z. indien men zich tevreden stelt met 

zwakke en 

de histor 

noties van testen) dienen daarnaast de verschillen

ieën verder ontwikkeld te worden, zonder daarbij uit te 

sluiten dat rationaliserende elementen ook hierin een rol spelen. 

Wat kan het belang zijn van een dergelijk onderzoek naar een betere relatie 

tussen wetenschaps geschiedenis en wetenschaps logica voor het onderwijs in 

specifieke vakwetenschappen? 

Ten onrechte wordt door verwacht dat we 

en van de van 

t Laka t terecht, 
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dat de analyse van wetenschappelijke argumentaties truc turen slechts achter-

af inzicht kan geven de conceptuele organisatie van kennis. Dit sluit 

evenwel t uit, dat de eerder e doelstellingen 1* en 2* tegen deze 

achtergrond kunnen worden gehandhaafd. Van de wetenschapsgeschiedenis moet 

men niet verwachten, dat zij een rationeel model produceert voor het poli-

tiek handelen (contra doelstelling : Het tot stand komen van een heldere 

en tionaliseerde voorsteli van onze wetenschappelijke traditie 

wordt door een dergelijke overspannen e alleen maar bemoeilijkt. 

Daarentegen kan men aan deze discussie een beperkte functie toekennen ~n 

het verband met de niet-geanalyseerde wensdromen welke leken, onderzoekers 

en vJijsgeren koesteren over de "gegeven rationaliteit" van wetenschap. 

Deze wensdromen immers kunnen zowel een heldere articulering van wetenschap

pelijke inzichten als een adequate discussie over wetenschapspolitiek ~n 

de weg staan. Het geschetste programma kan bijdragen tot een demasqué van 

dergelijke wensdromen. 

Hoet geschiedenis van de natuurkunde verboden worden ~n het natuurkundeon-

derwijs? n antwoord luidt ontkennend, hoewel daar onmiddelijk aan moet 

worden toegevoegd dat geschiedenis van de natuurkunde niet moet worden 

geintroduceerd op grond van slechte(vgl. 3*) resp. ongekwalificeerde 

motieven (vgl. 1*, 2* en 5*). Hierboven is aangegeven in welke zin een 

Machiaanse orientat aan de geschiedenis van de 'natuurkunde wenselijk ~s. 

De mot 1* en 2* enerzijds, zowel als doelstelling 5* anderzijds, zijn 

slechts vruchtbaar indien zij elkaar in de tste zin relativeren. 

Delft, februari 1978 
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