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MIJNHEER DE RECTOR MAGNIFICUS, LEDEN VAN HET BESTUUR VAN DE
STICHTING UNIVERSITEITSFONDS TWENTE, GEACHTE COLLEGA’S, STUDENTEN,
FAMILIE EN VRIENDEN,

WETENSCHAPSFILOSOFIE –
HET SIBERIË VAN DE FILOSOFIE
Door mijn collega’s in de filosofie wordt de wetenschapsfilosofie wel eens het Siberië van de wijsbegeerte genoemd. Wetenschapsfilosofie als een onherbergzaam, hard en koud oord waar
niemand vrijwillig naartoe gaat. In mijn visie is het een opwindend
en belangrijk vakgebied, en is de wetenschap een stuk minder cultuurarm, koudbloedig en één dimensionaal dan het Siberische
beeld suggereert. Daarvan probeer ik in deze rede iets te laten zien.

KIJKEN
Ik begin met een op het eerste gezicht vanzelfsprekende epistemische activiteit: kijken. Wat ziet u eigenlijk als u kijkt? Gewoonlijk ziet
u veel meer, en weet u ook veel meer, dan er strikt genomen kan
worden gezien. Dit is één van de thema’s die voor de wetenschapsfilosofie van belang is.i Want wetenschap begint met waarnemen.

i Strikt genomen is de vraag hoe kennis is af te leiden uit waarneming het domein van de epistemologie (=
kennisleer). Epistemologie gaat over de relatie tussen waarneming en kennis, en over wat zich ‘in het hoofd’
afspeelt, terwijl wetenschapsfilosofie gaat over de relatie tussen kennis en werkelijkheid. Sinds kort is er binnen
de wetenschapsfilosofie meer aandacht voor epistemologische kwesties.
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Afbeelding 1 ii

Wat ziet u op dit schilderij?
De meeste mensen die weet hebben van de Holocaust nemen hier een
gaskamer waar. We kunnen er vrij zeker van zijn dat een olifant, een
klein kind of een bewoner van de Kalahariwoestijn dat er niet in zien.
Er is achtergrondkennis nodig om dit schilderij zo te bekijken.
Dit schilderij is van één van de beroemde Duitse expressionisten, Ernst
Ludwig Kirchner (1880-1938), die het schilderde tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1915. Het heet Soldaten onder de douche. Door onze
achtergrondkennis zien we in de eerste instantie een gaskamer, maar
door deze additionele informatie begrijpt u nu dat dit schilderij niet is
wat het lijkt.

ii Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938). Soldaten onder de douche, 1915. Olieverf op doek, 140,5*151.
New York, MOMA.
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Als we kijken naar de wereld om ons heen interpreteren we onmiddellijk. Vaak doen we dat zonder er zelf erg in hebben. Is het erg dat
we interpreteren wanneer we kijken? De olifant, het kleine kind en de
Kalaharibewoner hebben het bij het rechte eind als ze in dit schilderij
geen gaskamer van de Nazi’s zien.
Veel mensen hebben grote bewondering voor jonge kinderen die nog
zo onbevangen en onbevooroordeeld kunnen kijken. Toch lijkt het mij
geen verbetering als volwassen mensen zich zouden bevrijden van hun
historische en culturele kennis en daarmee van hun interpretatiemogelijkheden, ondanks het feit dat ze het regelmatig mis hebben. Het
kijken van kinderen is wel behulpzaam. Het doet ons realiseren dat
we onmiddellijk interpreteren. In het verlengde daarvan ontdekken we
dat we hetzelfde ook anders kunnen zien. Dat zelfinzicht is belangrijk.
En ja, de kinderblik helpt ook in het hervinden van de verwondering
over de wereld en over onszelf. Maar dat betekent nog niet dat de onwetende, onbevangen en ongecultiveerde kindergeest het ideaal van
mens-zijn zou moeten zijn.

DEUGDEN IN WETENSCHAP
Wetenschapsfilosofie gaat in dit opzicht niet alleen over wetenschap
maar ook over mens-zijn: Over de vraag waarin menselijke waardigheid bestaat, en over de idealen van wat voor mens je wilt worden
– over de eisen die we stellen aan onszelf, en over de normen die
we aan onszelf opleggen. Dat is in ieder geval de betekenis die ik eraan geef. Ideeën over menselijke waardigheid en over wat we zouden moeten nastreven in wie we willen worden is het domein van de
deugden-ethiek. De klassieke deugden zijn uitgewerkt door Plato in
zijn boek Politeia, en door Aristoteles in de Nichomacheische ethiek.
Dit fresco uit 1338 werd door Ambrogio Lorenzetti geschilderd in de
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Afbeelding 2

Ambrogio Lorenzetti. Allegorie van het Goede Bestuur. 1338. Palazzo Publico Sienna

raadzaal van het Palazzo Pubblico in het Italiaanse stadje Sienna. Het
is de allegorie van het Goede Bestuur, die verbeeldt dat een aantal
van de klassieke of kardinale deugden cruciaal zijn voor goed bestuur.
Kardinale deugden (virtues)iii
Grieks

Latijn

φρόνησις (Phronēsis)

Prudentia

verstandigheid – wijsheid – voorzichtigheid

δικαιοσύνη (Dikaiosynē)

Justitia

rechtvaardigheid

σωφροσύνη (Sōphrosynē)

Temperentia

gematigdheid – zelfbeheersing

ανδρεία (Andreia)

Fortitude

moed – vasthoudendheid – standvastigheid

In het boek de Ethica, dat hij schreef voor zijn zoon Nichomachus,
gaat Aristoteles ervan uit dat deugden moeten worden geleerd. Enerzijds ziet Aristoteles ze als vermogens waarover mensen beschikken, zoals een eikel het vermogen heeft om een grote sterke boom
te worden, en vogels het vermogen hebben om te vliegen en nesten
te bouwen. Anderzijds is er voor het tot wasdom laten komen van

iii In dit fresco heeft Lorenzetti nog twee deugden toegevoegd, namelijk Magnanimita (grootmoedigheid) en Pax
(vrede). Verder zijn de drie Christelijke deugden toegevoegd: Geloof, Hoop en Liefde
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die aangeboren vermogens ook nog zorg van buiten nodig. Bij mensen is voor het ontwikkelen van aangeboren vermogens (ofwel, potenties) onderwijs en oefening van belang. Dat geldt voor menselijke
vermogens zoals het taalvermogen en het vermogen om abstract te
redeneren, maar ook voor de deugden of ‘voortreffelijkheid van karakter’ zoals ze in de Nederlandse vertaling ook wel worden genoemd.
Het ontwikkelen en in praktijk brengen van deze deugden is een grote
opgave, die bovendien bemoeilijkt wordt doordat allerlei andere neigingen ons in de weg kunnen zitten. Deze neigingen staan allegorisch
verbeeld op de wand die je het eerste ziet wanneer je de raadzaal van
het Palazzo Pubblico betreedt. De meest prominente is machtswellust
(Tyrannia). Daarnaast zien we ondeugden zoals bedrog, wreedheid,
drift, het zaaien van tweedracht, hebzucht, ijdelheid en hoogmoed.

Afbeelding 3.
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Een belangrijke drijfveer achter zowel mijn wetenschappelijke als mijn
wetenschapsfilosofische werk is de eerste deugd in het lijstje, Phronesis in het Grieks, Prudentia in het Latijn, en vertaald als verstandigheid,
wijsheid en voorzichtigheid.
Prudentie in het gebruik van kennis en wetenschap vereist meer dan
het hebben van kennis, zelfs wanneer je de ethiek helemaal buiten
beschouwing laat. De vraag is waaruit dat méér bestaat. Nu denkt u
waarschijnlijk meteen aan de academische en professionele vaardigheden die horen bij een academische opleiding. Dat klopt ook. Maar
wanneer ik net zoals Socrates op de markt, zou vragen wat verstandigheid, wijsheid en voorzichtigheid precies betekenen en hoe je die
zou kunnen leren, dan zult u gewoonlijk niet veel verder komen dan
ruwe beelden en intuïties over wat kennis en wetenschap te bieden
hebben. Mijn filosofische punt is dat een deel van die gangbare ideeën inadequaat, vaak incoherent, en vooral onproductief zijn voor het
ontwikkelen van prudentie in het doen en gebruiken van wetenschap.

Afbeelding 4.
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Eén van die gangbare ideeën is het zogenaamde hypothetisch-deductieve model van de wetenschappelijke methode. Volgens dit model dat
velen van u vertrouwd zal voorkomen, begint goede wetenschap met
objectieve observaties op basis waarvan wetenschappers theorieën
ontwikkelen die ze vervolgens bevestigen of weerleggen door middel
van experimenten of weer andere observaties.
Ik zal straks terugkomen op de rest van dit schema, eerst wil ik het over
die objectieve observaties hebben.

WAARNEMEN
Wetenschap begint gewoonlijk met waarnemingen (de observaties).
Waarnemingen of metingen als uitgangspunt nemen waarborgt de objectiviteit en betrouwbaarheid van wetenschap, zo is het idee. Want
waarnemingen zijn objectief.

Waarnemen naar
analogie met het oog?

Waarnemen naar
analogie met de
Camera obscura?

Afbeelding 5.
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Deze tekening gemaakt door Descartes, verwijst naar het idee
dat een objectieve waarneming tot stand komt doordat een object uit de buitenwereld wordt afgebeeld in het hoofd, zoals op
de achterkant van het oog, op de achterkant van de Camera obscura, of op de fotografische plaat van het fototoestel. Op basis van deze voorstelling van zaken geloven we dat wat wij zien
een rechtstreekse kopie of afspiegeling is van de buitenwereld.

Afbeelding 6.

De Homunculus.

Afbeelding 7. Het Droste-effect.

Maar de vraag is of die afbeelding in het hoofd hetzelfde is als iets
zien. Is bijvoorbeeld de afbeelding op het scherm in het hoofd van
deze man, hetzelfde als het door hem zien van het bakken van een
ei? Wanneer we ons het waarnemen op deze manier voorstellen zou er een soort innerlijk oog moeten zijn, of een mannetje in
het hoofd, dat ook wel homunculus wordt genoemd. Dat mannetje zou dan het gebakken ei waarnemen dat via de oogzenuwen en een projector op het scherm in het hoofd is geprojecteerd.
Maar daarmee wordt het probleem alleen maar opgeschoven, want
in het hoofd van de toekijkende homunculus zit ook weer een scherm
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dat weer door een nog kleiner mannetje in zijn hoofd moet worden
waargenomen, enzovoort. Het lastige punt is dat een afspiegeling of
projectie in het hoofd nog geen waarneming is, want we blijven zitten met het punt dat er een persoon nodig is om iets in die afbeelding te zien. Immers, ons idee van de werking van de Camera obscura of het fototoestel is niet dat deze instrumenten het geprojecteerde
beeld zien. Maar hoe kom je dan van een afbeelding tot iets zien?
Waarneming is de basis voor kennis, en daarom is dit één van de belangrijke puzzels in de geschiedenis van de filosofie: hoe moeten we
het waarnemen voorstellen, en vooral, hoe zouden we kunnen bewijzen dat waarnemingen objectief zijn?

OBJECTIEVE KENNIS?
Ik liet u het schilderij Soldaten onder de douche zien om aan den lijve te
ervaren dat we in het kijken onmiddellijk, en zonder erbij na te denken
betekenis geven, dat wil zeggen, interpreteren. Bij het zien van dit schilderij ‘ziet’ u een gaskamer van de Nazi’s doordat u beschikt over een
hierbij passend interpretatiekader. De douches, de uitgemergelde naakte lijven, de mannen met holle ogen, en de officier die de leiding heeft.

Afbeelding 8.
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Datzelfde geldt voor deze door Peter Struycken ontworpen postzegel.
De meeste Nederlanders zien in deze verzameling roze puntjes onmiddellijk drie Beatrixen.
Waarnemen kan niet worden begrepen als een afspiegeling van de
buitenwereld in ons hoofd. Maar hoe dan wel? De beroemde filosoof
Immanuel Kant bedacht in de tweede helft van de achttiende eeuw
een alternatief voor het naïeve beeld van waarneming als een projectie van buiten naar binnen. Waarnemen is bij hem een werkwoord.
Waarnemen is niet passief maar actief. In ons hoofd is allerlei intellectuele activiteit waarbij relaties worden gelegd en structuur wordt
aangebracht. Daardoor zien we veel meer dan er strikt genomen te
zien valt, en dat is de manier waarop het maken van kennis begint.

Afbeelding 9.
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Ik ontdekte die neiging om structuur aan te brengen toen ik als kind
een keer stond te kijken naar een kanon dat heliumballonen de lucht in
schoot. Blauw, rood, rood, groen, geel, blauw, rood kwamen ze achter
elkaar tevoorschijn, en al snel probeerde ik de volgende kleur te voorspellen, wat uiteraard niet lukte.
Die menselijke neiging om te structureren en interpreteren zou je de
motor achter de wetenschap kunnen noemen. Alleen al in het laboratorium doen wetenschappers dat doorlopend.
Grafieken in de wetenschappelijke
literatuur
ilustreren dat: we trekken rechte lijnen door
meetpunten. In mijn
promotieonderzoek naar
de zogenaamde microbiologische oxidatie van
metaalsulfiden in ertsen
maakte ik gebruik van
literatuur waarin de chemische oxidatiesnelheid
was gemeten van metaalsulfiden met driewaardig ijzer, waarvan
nevenstaande
grafiek
een voorbeeld is.
Afbeelding 10. IV

iv R.M. Garrels and M.E Thompson, (1960). Oxidation of Pyrite by Iron Sulfate Solutions. American Journal of
Science, Vol. 258A pp. 57-67.
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Afbeelding 11.

Deze grafiek is daarvan een gestileerde versie. Het principe van dit type
metingen is heel eenvoudig. Je doet wat gemalen metaalsulfide, zoals
zinksulfide of pyriet in een flesje, en gooit daar een oplossing met driewaardige ijzer-ionen bij – in deze grafiek gesymboliseerd als Fe3+. Doordat Fe3+ chemisch reageert met het metaalsulfide neemt de concentratie
van Fe3+ af. Deze afname is te volgen door op gezette tijdstippen monsters uit de vloeistof te nemen en daarin de Fe3+concentratie te meten.
Net zoals met de pixels van Beatrix, moet je structuur aanbrengen in deze
roze meetpunten die de dalende Fe3+concentratie in de loop van de tijd weergeeft – anders kom je geen stap verder. Onderzoekers verbinden de gemeten
punten door een wiskundige formule te construeren die zo goed mogelijk
op die punten ligt. De constructie van zo’n formule gebeurt niet willekeurig, maar op grond van empirische en theoretische kennis in het vakgebied.
Zodoende is voor deze meetpunten een zogenaamde eerste-orde relatie
het meest geschikt. Deze wiskundige relatie is getekend door de blauwe
lijn in deze grafiek. Maar het probleem is dat de roze meetpunten aan het
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begin van de meting niet op die blauwe lijn liggen. Daarom hebben diverse
onderzoekers geopperd dat die punten aan het begin worden veroorzaakt
door een meetfout. Eigenlijk, zeggen ze, zouden we de blauwe punten
gemeten hebben als het experiment ideaal en zonder fouten zou verlopen.
Wat ik met dit voorbeeld wil illustreren is dat structureren en interpreteren
ook in de wetenschap plaatsvindt, zelfs op het niveau van de observaties.
Welke data we al dan niet accepteren en welke verbinding we tussen die
punten leggen heeft te maken met het interpretatiekader (waar theoretische kennis deel van uitmaakt) van waaruit we die data beoordelen.
In wetenschap spelen diverse typen interpretatiekaders een rol, zoals de theorieën, concepten en categorieën die verschillend zijn per wetenschappelijke discipline; diverse typen wiskundige (of axiomatische) structuren; filosofische ideeën over wetenschap en werkelijkheid; en zelfs culturele beelden
en concepten. Zo direct zal ik daar nog een type aan toevoegen, namelijk de
basale concepten (ofwel, categorieën) die nodig zijn om zelfs de meest eenvoudige uitspraken over de waarneembare werkelijkheid mogelijk maken.
Het probleem is nu dat dit inzicht in de rol van interpretatiekaders de objectieve bodem uit de wetenschap lijkt te slaan, en daarmee het geloof in
zekere kennis ondermijnt. In de wetenschapsfilosofie zijn vele pogingen
gedaan om het objectieve karakter van wetenschap te redden door te proberen aan te tonen dat er toch een soort van objectieve afspiegelingsrelatie moet bestaan tussen wetenschappelijke kennis en de werkelijkheid,
waarbij van de menselijke subjectiviteit geabstraheerd kan worden.
Wat mij betreft zijn er betere manieren om dit probleem op te lossen, en
dat is waar in mijn visie de deugd van wijsheid, verstandigheid en voorzichtigheid een rol gaat spelen.
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EPISTEMISCHE
VERANTWOORDELIJKHEID
De vraag die ik eerder stelde was, wat bedoel je met deze deugd in
relatie tot wetenschap? De Canadese filosofe Lorraine Code heeft in
1987 daarvoor een mooie term gemunt, namelijk epistemische verantwoordelijkheid. Hiermee wordt niet morele of juridische verantwoordelijkheid bedoeld. Epistemische verantwoordelijkheid betekent dat je
prudent leert omgaan met kennis, dat wil zeggen, met de epistemische
mogelijkheden en beperkingen daarvan. Prudentie in wetenschap betekent voor mij in het bijzonder dat onderzoekers het vermogen ontwikkelen om de werking van de eigen interpretatiekaders te onderzoeken. Dat wil zeggen: dat zij leren om inzicht te krijgen in de manieren
waarop zijzelf, hun vakgebied en de wetenschappelijke traditie waarin
ze zijn opgeleid, structureren en interpreteren ten behoeve van het maken van kennis.

INTERPRETATIEKADERS EN
EPISTEMISCHE
VERANTWOORDELIJKHEID
Mijn idee over de rol van interpretatiekaders in het maken van kennis is niet nieuw. Ik heb Kant al genoemd. Hij is de eerste die dit inzicht grondig uitwerkte. En wie iets weet van de wetenschapsfilosofie zal waarschijnlijk hebben gedacht aan Kuhn’s notie van paradigma.
Zijn boek, The Structure of Scientific Revolutions uit 1961 sloeg, zo’n
jaar of tien na het verschijnen, in als een bom. Aan de hand van historische voorbeelden laat Kuhn zien dat paradigma’s een cruciale
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rol spelen in de acceptatie van wetenschappelijke theorieën. Het
grote probleem dat hij naar voren brengt is dat die paradigma’s zelf
niet toetsbaar zijn, en daardoor tamelijk willekeurig lijken, waardoor
de objectiviteit van wetenschap op het spel komt te staan. Dit inzicht heeft geleid tot teleurstelling bij diegenen die een heilig geloof
koesterden in de waarheid van wetenschappelijke theorieën en tot
triomf bij degenen die toch al niet veel met wetenschap op hadden.
Mijn bijdrage is dus niet nieuw wat betreft het idee dat interpretatiekaders een rol spelen in het waarnemen en in het maken van kennis. Dat
wisten we al lang. Maar de belangrijke vraag is vervolgens wat er met
dat weten wordt gedaan. Mensen die dit filosofische inzicht omarmen
komen gemakkelijk in de valkuil terecht van het scepticisme – het idee
dat alle kennis dus relatief en subjectief is. Maar dat is een volslagen
onvruchtbare conclusie.
In de voetsporen van Kant geloof ik dat het menselijke vermogen om
te structureren en te interpreteren niet moet worden beschouwd als
een bedreiging van de waarde van wetenschap, maar juist als het vermogen dat wetenschap überhaupt mogelijk maakt. En het maakt niet
alleen wetenschap mogelijk, maar sowieso het vermogen om te denken, te redeneren en te hypothetiseren over de werkelijkheid en onze
interventies daarmee.
De nieuwe draai die ik eraan geef is om het inzicht in de rol van interpretatiekaders te verbinden met de notie van epistemische verantwoordelijkheid. Omdat interpretatiekaders voor het maken van kennis
over de werkelijkheid door mensen zelf worden gecreëerd, in stand
gehouden, en gewijzigd, hebben zij de mogelijkheid om verantwoordelijkheid voor die kaders op zich te nemen in plaats van ze alleen maar
onbewust hun rol te laten spelen.
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Kort gezegd verdedig ik het idee dat mensen in staat zijn om
hun interpretatiekaders op te sporen en te onderzoeken, en dat
dit een belangrijke manier is om verantwoordelijkheid te nemen
voor de kennis die we maken over de werkelijkheid (zie Afbeelding 21). Maar dat kan mijns inziens alleen maar wanneer het inzicht in de rol van interpretatiekaders niet als een abstract filosofisch idee in de lucht blijft hangen. In plaats daarvan dient het een
plaats te krijgen op het niveau van de eigen ervaring en het zelfbeeld.

FILOSOFIE VAN HET KIJKEN
Het boek Filosofie van het Kijken dat ik schreef samen met Trouw journalist Peter-Henk Steenhuis is daarop gericht. Het richt zich op de rol
van filosofische interpretatiekaders, en oefent het onderzoeken van die
kaders, met het kijken naar kunst als vehikel. De aanpak in dit boek is
bedoeld om aan den lijve te gaan ervaren dat filosofische ideeën werkzaam zijn in het eigen kijken, denken en voelen, vaak zonder dat we
daarvan bewust zijn.
Voorbeelden van filosofische interpretatiekaders die ik in het boek
uitwerk zijn ideeën over kennis en
kijken, over objectief en subjectief, over gevoel en verstand, over
de werkelijkheid achter het waarneembare, over religie en wetenschap, over ethiek, en over wie we
als mens zijn of willen zijn.
Wanneer we dergelijke filosofische
ideeën gaan beschouwen als onze
Afbeelding 12.
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interpretatiekaders (in plaats van waarheden over de werkelijkheid) is
het vervolgens ook mogelijk om alternatieve filosofische ideeën te onderzoeken en hun uitwerking op wat we zien. Op die manier lukt het
soms om te gaan ervaren dat je met andere interpretatiekaders de werkelijkheid anders waarneemt. Daarbij zijn de vragen die iemand steeds
kan stellen: Is het alternatieve kader consistent en aannemelijk? Biedt
het een beter of ander begrip van relevante waarnemingen en ervaringen? Geeft het nieuwe, meer vruchtbare mogelijkheden om je tot de
wereld en tot jezelf te verhouden (zoals in het kijken, denken en voelen)?

Afbeelding 13. Afrikaanse vluchtelingen op Tenerife. Arturo Rodriguez. World Press Photo 2006.

Een voorbeeld van de werking van een filosofisch interpretatiekader is het gebruikelijke, vaak onbewust gehanteerde ethische kader
dat gaat spelen wanneer we kijken naar nieuwsfoto’s zoals deze. Bij
mensen met een normaal ontwikkeld moreel besef roepen dergelijke
beelden gewoonlijk een ongemakkelijk en ook verwarrend gevoel op,
dat bovendien verlammend kan werken – wat moet je hiermee? Het
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gebruikelijke ethische kader ervaren we als diep verankerd in de eigen intuïtie. In het hoofdstuk over deze foto leg ik uit hoe een ander ethisch kader zoals dat van de filosoof Emmanuel Levinas, een
ander perspectief kan bieden op zo’n beeld en onze eigen reacties.
Vervolgens kun je je afvragen of dit alternatief een meer vruchtbaar perspectief biedt dat de moeite waard is om je eigen te maken.

INTERPRETATIEKADERS
IN WETENSCHAPPELIJKE
WAARNEMINGEN
Vergelijkbare veranderingen van het interpretatiekader van waaruit je kijkt en denkt komt veelvuldig voor in het denken van wetenschappers. Soms gebeurt dat op het niveau van filosofische vooronderstellingen, maar vaker op het niveau van geaccepteerde
theorie. Dat laatste gebeurde in mijn eigen onderzoek bijvoorbeeld
ten aanzien van de metingen waar ik het zo straks over had. Ik vertelde hierboven dat de roze meetpunten worden verbonden door de
blauwe lijn op basis van een algemeen geaccepteerd theoretisch begrip van chemische reactiesnelheden, namelijk het idee dat de kans
op een chemische reactie van Fe3+ionen met het metaalsulfideoppervlak toeneemt als het aantal ionen toeneemt. Daarom wordt
over die meetpunten een eerste orde relatie gelegd: de blauwe lijn.
Mijn promotieonderzoek leidde tot een nieuwe theorie over de manier
waarop een heel bijzondere, in de natuur voorkomende chemoautotrofe en zuurminnende bacterie, de Leptospirillum ferrooxidans, metaalsulfiden oxideert. De chemische metingen die ik daarnet liet zien
werden veelvuldig gebruikt om aan te tonen dat deze bacteriën iets
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heel speciaals met metaalsulfiden doen omdat de snelheid waarmee
ze metaalsulfiden oxideren ongeveer 10 x sneller is dan de chemische
oxidatiesnelheid met Fe3+. Ik ontdekte dat deze bacteriën inderdaad
bijzonder zijn, maar kreeg ook de naam het vakgebied te hebben gedemystificeerd door begrijpelijk te maken hoe bacteriën dat doen in
een mooie samenwerking met de chemie. De rol van de bacteriën
blijkt daarin net iets minder exotisch te zijn dan altijd was gedacht.

Model van microbiologische pyriet oxidatie
Hoe?

Hoe snel?

Afbeelding 14.

Bij het ontwikkelen van dit wetenschappelijke model speelden
vele factoren een rol, onder meer dat ik op een nieuwe manier begon te kijken naar, en denken over deze chemische metingen. Het
gevolg was dat ik een nieuw lijn door de meetpunten kon trekken,
namelijk de roze lijn, die wel netjes over alle meetpunten ligt. Deze
roze lijn betekent dus dat er een nieuwe interpretatie wordt gegeven, namelijk dat de reactiesnelheid niet eerste orde concentratieafhankelijk is, maar redoxpotentiaal gedreven. Zodoende ontstaat
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een nieuwe structuur over de punten, namelijk de roze lijn die door
een andere wiskundige formule wordt beschreven (Afbeelding 11).
Maakt het uit of we het blauwe of het roze lijntje trekken? Jazeker.
Want het roze lijntje laat zien dat de natuurlijke limiet aan de snelheid waarmee je metaalsulfiden kunt oxideren orden hoger ligt dan tot
dan toe werd gedacht. En voor een chemisch technoloog is dat heel
aantrekkelijk, want het betekent dat je nieuwe procesconcepten kunt
verzinnen, of dat bestaande ideeën economisch haalbaar worden. Met
andere woorden, ook over ingenieurs kun je zeggen dat ze met deze
nieuwe theorie en nieuwe manier om gemeten data te interpreteren,
een nieuw interpretatiekader hebben gekregen waarmee ze op nieuwe
manieren kunnen gaan denken over een bepaald type biotechnologisch proces.
En dat is ook het bijzondere geweest van de nieuwe theorie die ik bedacht. Het heeft in vrij korte tijd geleid tot dit type fabrieken in de mijnbouwindustrie.

Afbeelding 15. Industriële installatie voor de bioleaching van metaalsulfide-ertsen.
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Is deze nieuwe interpretatie willekeurig? Nee, want deze interpretatie – waar eerder niet aan was gedacht, en waar vanwege
het ontbreken van adequate experimentele methoden ook niet
zo gemakkelijk eerder aan gedacht had kunnen worden – is gemaakt op een zodanige manier dat het beter klopt met de metingen en met relevante empirische kennis en theoretische inzichten.
Zulke in het wetenschappelijk onderzoek gemaakte interpretaties zijn
niet willekeurig, maar wel door mensen gemaakt. Het menselijke kenvermogen speelt namelijk een niet-elimineerbare rol in de manier waarop we structureren en interpreteren om kennis te maken op basis van
waarnemingen en metingen.

IMMANUEL KANT
Dat was het grote inzicht van Immanuel Kant. Namelijk, het inzicht dat
interpretatiekaders in feite de mogelijkheidsvoorwaarden vormen om
überhaupt iets te zien en kennis over de werkelijkheid te maken. Wat
ik met het voorbeeld van daarnet wil laten zien is dat dit inzicht niet
noodzakelijk hoeft te leiden tot relativisme en scepticisme over wetenschap.

Afbeelding 16. Immanuel Kant (1724 -1804).
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van het universum, naar het Copernicaanse perspectief waar de aarde
slechts een bijbaantje om de zon maakt.
Hoe kunnen we ons Kant’s radicale wisseling van perspectief voorstellen? De manier waarop filosofen – en niet alleen filosofen, maar de
meeste mensen – zich objectieve kennis over de werkelijkheid voorstellen zou je als volgt kunnen verbeelden. Er bestaat een externe werkelijkheid, en deze werkelijkheid wordt in het hoofd afgebeeld. Daarnet
heb ik uitgelegd dat dit idee problematisch is vanwege de vraag hoe je
van een afbeelding in het hoofd terecht komt bij iets zien. Direct daaraan gekoppeld is het probleem hoe je zeker weet dat de kennis die je uit
waarnemingen afleidt waar is. Hoe kun je dat weten voor een uitspraak
zoals “Dat is een eik”? Hoe objectief zijn zogenaamde ‘harde’ feiten?

Afbeelding 17.

Het gebruikelijke perspectief dat we innemen ten aanzien van kennis
over de werkelijkheid is dat de buitenwereld op één of andere ma-
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nier moet corresponderen met wat er in het hoofd zit, en filosofen
proberen vervolgens antwoord te geven op de vraag hoe je dat zeker weet. Maar het punt is dat er om fundamentele redenen geen
goede oplossing te vinden is. Want hoe je het ook wendt of keert,
om te controleren of de buitenwereld correspondeert met wat er in
het hoofd zit, heb je een buitenstaanderspositie nodig van waaruit
de twee met elkaar worden vergeleken. Een soort extern oog. En het
vervelende is dat die positie voor mensen principieel niet mogelijk is.
De radicale perspectiefwisseling die Kant maakte was dat hij niet langer de werkelijkheid als beginpunt nam, maar het hebben van kennis.
Deze perspectiefwisseling en de epistemologie die hij op basis van dat
nieuwe uitgangspunt ontwikkelde is voor veel mensen heel erg lastig
te begrijpen.
Wat deed Kant namelijk? Hij stelde niet langer de vraag hoe je kunt
bewijzen of verklaren dat wij objectieve kennis hebben van de werkelijkheid. In plaats daarvan vroeg hij zich af: wat je moet vooronderstellen over het menselijke kenvermogen om de mogelijkheid van kennisverwerving te kunnen begrijpen. Met andere woorden, hoe moeten
we ons het menselijke kenvermogen voorstellen om op een meer adequate manier te kunnen nadenken over menselijke kennisverwerving.
Kant’s aanpak was om uitspraken over de werkelijkheid als uitgangspunt te nemen. Hij zocht naar de logische of conceptuele structuur
van de meest elementaire zinnen, zoals: (i) “Deze boom is groen,” (ii)
“Deze boom heeft duizenden blaadjes,” (iii) Deze boom veroorzaakt
schaduw,” (iv) “Daar staan twee bomen,” (v) “Deze boom is niet een
kastanje,” en (vi) Iedere boom gaan uiteindelijk dood. Daarbij vroeg hij
zich af welke basale concepten (of, categorieën) we moeten vooronderstellen opdat mensen dit soort zinnen überhaupt kunnen maken.
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Afbeelding 18. Kant’s tabel van basale concepten (categoriën).

Op die manier leidde hij de meest basale categorieën af waarmee
mensen structuur aanbrengen in de grote hoeveelheid ongeordende
indrukken. Mensen beschrijven de werkelijkheid in termen van ‘objecten met eigenschappen,’ (zoals in uitspraken i, ii, v); causale relaties (zoals in iii); aantallen (ii, iv); maken onderscheid tussen toevallige
en noodzakelijke gebeurtenissen (ii, iv vs. vi); en maken onderscheid
tussen uitspraken die waar of onwaar zijn over de werkelijkheid (i, v).
In totaal onderscheidde hij 12 basale concepten verdeeld over vier
groepen waarmee mensen de ‘impressies’ structureren en interpreteren en zodoende kennis maken. Zijn nieuwe kennistheorie stelt dat
deze basale concepten (of categorieën) de mogelijkheidsvoorwaarden vormen voor kennis. Zonder zulke concepten, zei Kant, kunnen
we uit de chaotische veelheid van impressies geen kennis over de
werkelijkheid verwerven. Hij vatte dit samen met de beroemde zin:
“Begriffe ohne Anschauung sind leer, Anschauung ohne Begriffe ist blind.”v
v Immanuel Kant, Kritik der Reinen Vernunft, A 51, B 75.
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Met het onderscheid tussen verklaren en begrijpen wil ik benadrukken dat Kant op zoek was naar een filosofisch begrip van het menselijke kenvermogen. Hij was niet op zoek naar een empirisch toetsbare psychologische of hersenfysiologische verklaring. Evenmin
meende hij wat betreft de status van zijn nieuwe kennistheorie dat hij
een ware beschrijving gaf van de structuur van de menselijke geest!
Helaas wordt Kant – naar mijn idee volstrekt ten onrechte – wel vaak
zo begrepen.vi Maar als Kant zou claimen dat hij een ware beschrijving
had gegeven van de structuur van de menselijke geest, zeg maar, van
de concepten die daar huizen, dan zou hij precies dezelfde fout maken
die hijzelf had proberen te vermijden. Want ook Kant beschikte niet
over een extern oog dat zijn kennistheorie kan vergelijken met wat er
in de hoofden van mensen zit.
Eigenlijk brengt zijn radicale perspectiefwisseling op het menselijke kenvermogen ook een radicaal andere opvatting met zich
mee over de aard van de filosofie. Vandaar ook de nieuwe naam
die hij daaraan gaf: transcendentale filosofie. Van oudsher was het
idee dat de taak van de filosofie is om universele waarheden op
het spoor te komen. Maar Kant’s nieuwe kennistheorie moet juist
niet als universele waarheid over het menselijke kenvermogen worden opgevat. Want als we hem volgen dan is het de taak van de
filosofie om concepten en theorieën te ontwikkelen die ons begrip geven op een zodanige manier dat het ons in staat stelt om
te denken op wijzen die passen bij onze ervaringen, zonder te
claimen dat je daarmee een universele waarheid te pakken hebt.
Onze kennis van de werkelijkheid wordt dus bemiddeld, om maar
eens een geliefde notie van mijn gewaardeerde collega’s Petran
vi De epistemologische (versus de gangbare metafysische) interpretatie van Kant’s ideeën die ik aanhang wordt
overtuigend uitgelegd door Susan Neiman (1994) en Henry Allison (2004), en binnen de wetenschapsfilosofie
eveneens verdedigd door Michaela Massimi (2008).
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Kockelkoren en Peter-Paul Verbeek te gebruiken, door interpretatiekaders. Maar dit betekent niet dat onze interpretatiekaders, dan wel
onze kennis over de werkelijkheid willekeurig zijn. Ze moeten passen bij hun onderwerp, consistent en coherent zijn, begrijpelijk zijn
en ook bruikbaar, en ze moeten kloppende conclusies opleveren in
het epistemische gebruik.
Kant concludeerde daarom in zijn Kritik der Reinen Vernunft dat zekere
kennis over de werkelijkheid niet mogelijk is op de manier die we ons
altijd hadden voorgesteld. Hij schreef daarover: We verliezen met dit
inzicht de zekerheid, maar we krijgen daar vrijheid voor terug.vii Die
vrijheid betreft de manier waarom mensen kennis en theorieën maken.
Maar dat gebeurt niet willekeurig, want door de werkelijkheid wordt
wel degelijk beperkingen opgelegd aan de manier waarop we dat doen.
Onze manieren van structureren en interpreteren, en de wetenschappelijke kennis die zodoende wordt gemaakt, wordt mogelijk gemaakt
door de wisselwerking tussen de werkelijkheid en het kenvermogen, in
plaats van uitsluitend door de werkelijkheid te worden gedetermineerd.
Dit is de manier waarop ik me bij de ideeën van Kant aansluit. Het
inzicht dat het menselijke kenvermogen een rol speelt en een voorwaarde vormt voor het maken van kennis hoeft niet tot de conclusie te
leiden dat wetenschap aan gezag zou moeten inboeten. En het inzicht
dat het maken van kennis niet om interpretatiekaders heen kan, hoeft
niet als een verlies te worden opgevat. Kennis is niet meer objectief in
de klassieke zin. In plaats daarvan is het maken van kennis in wisselwerking met interpretatiekaders een menselijk vermogen bij uitstek.
In mijn filosofische werk laat ik zien dat dit specifieke menselijke
vermogen zelfs een verklaring vormt waarom de technische wetenschappen ook kennis kunnen maken over fenomenen die nog helevii Zie ook Hoofdstuk 6 in Susan Neiman (1994).
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maal niet bestaan (zoals bijzondere materiaaleigenschappen), maar
wel dankzij die kennis technologisch geproduceerd kunnen worden!viii

FILOSOFISCHE ANTROPOLOGIE
Hier kom ik terug op het idee dat wetenschapsfilosofie niet alleen gaat
over wetenschap maar ook over mens-zijn. Onze ideeën over wetenschap omvatten impliciete of expliciete ideeën over wat de mens is
(daarover gaat de antropologie) en wat hij wil worden (daarover gaat
de ethiek). Om het heel kort te schetsen was het klassieke ideaalbeeld
over de motivatie en manier waarop kennis van de werkelijkheid wordt
verworven dat van de filosoof die door contemplatie en schouwen de
waarheid ziet. Halverwege de vorige eeuw zie je dit ideaal iets minder
esoterisch uitgewerkt in de normen die wetenschappers aan zichzelf
behoren op te leggen zoals geformuleerd door de wetenschapssocioloog Robert Merton (1973), namelijk gezamenlijkheid en coöperatie
(communalism), waardenvrijheid en universaliteit (universalism), belangenloosheid (disinterestedness) en georganiseerd scepticisme (organized scepticism).
Het verdedigen van deze idealen is gaandeweg omgeslagen in wat
sommige mensen beschouwen als een realistisch, en empirisch onderbouwd mensbeeld, namelijk een mix van de ideeën die worden toegeschreven aan Hobbes, Darwin en Freud. In dat mensbeeld
wordt de mens door onbewuste driften voortgejaagd, in een zucht
naar macht, roem en individueel eigenbelang. In dat licht wordt ook
de motivatie om kennis over de werkelijkheid te verwerven geplaatst.
Geen middel wordt geschuwd, en Merton’s zogenaamde idealen worden eerder gezien als een dekmantel voor de onderliggende driften.
viii Zie Boon 2012 a en b.
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Zelf vind ik een antropologie die een combinatie vormt van de ideeën
van Aristoteles, Kant en Helmuth Plessner (1892-1985) veel meer op
z’n plaats in het begrijpen van hoe en waarom wetenschappers kennis
maken.

HELMUTH PLESSNER
In mijn rijtje filosofen is Helmuth Plessner een nieuwkomer. Hij was
behalve filosoof ook wetenschappelijk werkzaam als bioloog, en dat
was van grote invloed op de antropologie die hij ontwikkelde. Naar
mijn idee biedt Plessner een vruchtbaar filosofische alternatief voor het
klassieke ideaal van menselijke objectiviteit waar kennis bestaat uit passief geprojecteerde afbeeldingen in het hoofd (Afbeeldingen 5 en 17).

Afbeelding 19. Helmuth Plessner (1892-1985).

Plessner ontwikkelde een antropologie waarin hij, niet zoals gebruikelijk de mens opvat als geïsoleerd van de omgeving, maar als een wezen
dat leeft in een wisselwerking met zijn omgeving. Vanuit dat uitgangspunt verwoordt hij de fundamentele verschillen tussen de manier
waarop levenloze dingen, planten, dieren en mensen in wisselwerking
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met hun omgeving kunnen staan. Fundamenteel aan mensen, zegt hij,
is dat mensen in die wisselwerking niet alleen maar zijn overgeleverd
aan de omgeving, en niet alleen maar worden gedetermineerd door
hun driften en instincten. In plaats daarvan veranderen en ontwikkelen
mensen zichzelf ook door hun eigen toedoen. Dit komt doordat mensen, zoals Plessner het noemt, excentrische wezens zijn. Hij bedoelt
daarmee dat mensen een externe positie kunnen innemen waardoor
ze niet alleen maar een lijf en een psyche zijn en daarmee samenvallen, maar het lichaam en de geest ook als iets van henzelf ervaren.
Dit klinkt abstract, maar toch is het gemakkelijk voorstelbaar. Het lichaam en de psyche van iemand worden bepaald door aangeboren eigenschappen en biologische processen, maar deze persoon
neemt er tegelijkertijd verantwoordelijkheid voor – kijkt ernaar vanuit een buitenstaanderspositie, en wil er greep op krijgen en eraan veranderen. Volgens Plessner is de menselijke conditie hun excentriciteit. Daardoor zijn zij van nature aangewezen op vrijheid.
Zij moeten hun leven leiden en kunnen het niet slechts ondergaan.
Door het vermogen om een buitenstaanderspositie in te nemen kunnen mensen reflecteren, beschouwen, redeneren, twijfelen, hopen
en geloven, en zich zodoende tegenover de gegeven werkelijkheid
plaatsen. Op die manier staat de vrijheid van de mens in wisselwerking met zijn gedetermineerd zijn. Het lichaam en de psyche zijn niet
slechts gedetermineerd, maar veranderen ook door eigen toedoen.
Daardoor verandert de mens zich steeds, en zal daardoor ook anders
gaan zien, voelen, denken en reageren op precies dezelfde situaties.
Datzelfde geldt voor de menselijke cultuur. Ook die ervaren we in de
eerste instantie als gegeven, en we worden erdoor gevormd, meestal
zonder er zelf erg in te hebben. De cultuur waarin we opgroeien bepaalt
als het ware de interpretatiekaders van waaruit we kijken, denken en
voelen. Daarvan zijn we ons aanvankelijk niet bewust. Maar mensen
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beschikken over het vermogen om zich ook daar tegenover te plaatsen
en er inzicht in te krijgen om er zodoende invloed op uit te oefenen.
Op die manier veranderen mensen alle aspecten van hun omgeving,
namelijk niet alleen hun eigen lichaam en psyche, maar ook hun cultuur. Ze worden erdoor bepaald en ze veranderen deze. Vervolgens
worden ze opnieuw door die veranderde omgeving bepaald, enzovoorts, in een proces waar nooit een einde aan zal komen.
Deze manier van denken over mensen geeft een moderne draai aan
het Aristotelische idee dat deugden, zoals wijsheid en verstandigheid,
in de opvoeding worden gevormd. Enerzijds gaat het om aangeboren
vermogens. Anderzijds worden zulke vermogens niet alleen tot ontplooiing gebracht op een vooraf gegeven manier, maar ook door mensen zelf vormgegeven.
Ik gebruik de antropologie van Helmuth Plessner hier om uit te leggen hoe het kan dat we ‘anders gaan kijken’ naar precies hetzelfde.
Hoe kan het dat de werkelijkheid zich door ons eigen toedoen op verschillende manieren aan ons voordoet in plaats van een afspiegeling
daarvan te zijn? In Plessner’s antropologie komt dit doordat mensen
zichzelf veranderen, zowel op een individueel niveau als door verandering van hun cultuur. Het gevolg is dat mensen niet alleen maar denken
over, en interveniëren met de natuurlijke, technologische en sociale
werkelijkheid – zij doen dit ook ten aanzien van de interpretatiekaders
die bepalen hoe ze kijken naar en denken over de omgeving. Deze antropologie vormt daarmee een filosofische toelichting op het menselijke vermogen om hun interpretatiekaders te onderzoeken en de epistemische verantwoordelijkheid die mensen daarvoor kunnen nemen.
Dit biedt een alternatief mensbeeld dat optimistisch is, maar dat ook een
grotere verantwoordelijkheid op onze schouders legt – niet alleen op de
schouders van wetenschappers en docenten, maar op die van iedereen.
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INTELLECTUELE ACHTBAAN
Mijn promotor, Sef Heijnen, zei in zijn laudatio dat ik vaak nogal veel
ballen tegelijkertijd in de lucht had, zoals meerder alternatieve hypothesen, gekoppeld aan diverse meetmethoden en nieuwe experimentele set-ups. En dat het tot zijn verbazing uiteindelijk allemaal toch
weer als één geheel bij elkaar kwam. Misschien ervaart u dat op dit
moment ook wel zo. Alsof u in een intellectuele achtbaan bent beland.

Afbeelding 20.

Ik heb het gehad over waarnemen en de Holocaust; Aristoteles’ deugdenethiek en epistemische verantwoordelijkheid; Kuhn’s paradigma
begrip en mijn notie van interpretatiekaders. We hebben ook nog het
uitstapje naar het denken van de wetenschapper in het laboratorium
gemaakt. Vervolgens heb ik Kant’s waarnemings- en kennistheorie ge-
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bruikt om het idee van de rol van interpretatiekaders in waarnemen
en empirische kennisverwerving filosofisch te beargumenteren, en om
te laten zien dat kennis in die zin tot stand komt uit de wisselwerking
tussen werkelijkheid en het menselijke kenvermogen. En als laatste
heb ik Plessner’s antropologie gebruikt om mijn idee van epistemische verantwoordelijkheid uit te leggen. Die verantwoordelijkheid nemen betekent, naast de door Lorraine Code genoemde zaken, dat je in
wetenschap niet alleen de buitenwereld onderzoekt, maar steeds ook
de eigen manieren van structureren en interpreteren (Afbeelding 21).

Afbeelding 21 Hypothetisch-deductief model van wetenschap en interpretatiekaders.

Dat wetenschappers die verantwoordelijkheid kunnen nemen, is mijn
antwoord op de wijd verbreide overtuiging dat het erkennen van de
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menselijke inbreng bij het maken van kennis het gezag van wetenschap en wetenschappers zou ondermijnen.

PLATLAND
Het gevoel van een intellectuele achtbaan kan bij sommigen van u
ook nog zijn opgeroepen doordat ik u heb laten kennis maken met
het doen van filosofie. En de daarbij aangesneden thema’s zijn lastig. Bij het denken daarover krijg je al snel het gevoel in intellectueel drijfzand terecht te zijn gekomen, waar je jezelf, net als de
Baron Von Münchhausen, aan je eigen haren uit moet trekken.
Zo verging het mijzelf in ieder geval
toen ik als rechtlijnige bèta kennis
maakte met de filosofie. Die ervaring
wordt, op weer een andere manier,
mooi beschreven door de verteller
in Flatland – A Romance in many
Dimensions:
“I call our world Flatland, not because we
call it so, but to make its nature clearer
to you, my happy readers, who are privileged to live in Space. Imagine a vast
sheet of paper on which straight Lines,
Afbeelding 22.
Triangles, Squares, Pentagons, Hexagons, and other figures, instead of remaining fixed in their places, move freely about, on or in the surface, but without
the power of rising above or sinking below it, very much like shadows - only
hard and with luminous edges - and you will then have a pretty correct notion of my country and countrymen. Alas, a few years ago, I should have said
“my universe”: but now my mind has been opened to higher views of things.”
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Het is alsof je er een dimensie bij krijgt waarvan je het bestaan eerder niet kende en ook niet ervaren had. Het doen van filosofie betekent in mijn visie dat je het vermogen ontwikkelt om eigen filosofische interpretatiekaders op te sporen, te onderzoeken en eventueel
te wijzigen. En dat geeft een extra dimensie aan onze kijk-, denk- en
ervaringsmogelijkheden, terwijl de Platlander de werkelijkheid ervaart
binnen de ruimte van een dimensie minder. Mijn pleidooi is – en ik
hoop dat dit zich in de loop van mijn rede steeds helderder heeft afgetekend – dat het ontwikkelen van wijsheid, verstandigheid en voorzichtigheid begrepen wordt als het vermogen om met enige regelmaat
die drie-dimensionale ruimte te betreden. Zo iemand is in staat om
de eigen interpretatiekaders te onderzoeken en verantwoordelijkheid
daarvoor te nemen, in plaats van ze alleen maar onbewust en passief te ondergaan. Mijn hoop is dat een dergelijk mensbeeld gaandeweg deel wordt van de ideeën over de menselijke waardigheid.ix

WETENSCHAPPELIJKE CREATIVITEIT
Inzicht krijgen in de diverse interpretatiekaders waarmee kennis wordt
gemaakt vormt niet alleen maar een aangrijpingspunt voor epistemische
verantwoordelijkheid, maar is ook een bron voor wetenschappelijke creativiteit. Anders kijken, en anders denken, ofwel, anders interpreteren en
structureren, kunnen we zodoende leren door grote wetenschappers te bestuderen. Hun belang is niet alleen maar de kennis die zij hebben gemaakt,
maar vaak ook de nieuwe manieren om te structureren en te interpreteren
die zij daarbij hebben aangewend. Vaak, overigens, zonder dat zij daar
zelf expliciet bewust van waren. Het intellectuele werk van wetenschapsfilosofen en wetenschapshistorici is onder meer om dat op te sporen.
ix Onze ideeën over de aard van menselijke waardigheid veranderen in de loop van de menselijke geschiedenis.
De historisch-filosofische ontwikkeling van deze ideeën is prachtig beschreven door de filosoof Charles Taylor
(1989) in zijn boek Sources of the Self.
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Vaak gebeurt het ontwikkelen van nieuwe interpretatiekaders nogal intuïtief. Het speelt zich af in de periferie, de ruimte van nieuwe dimensies
waar filosofen, kunstenaars en wetenschappers zich vaak ophouden. Zij
hebben in dit opzicht veel gemeen, namelijk de passie die hen drijft – en
die hen ook vaak tot wanhoop brengt – om over bestaande grenzen te
gaan en nieuwe dimensies toe te voegen, nieuwe manieren van kijken
naar, weergeven van, en denken over de werkelijkheid. We kunnen dat nu
begrijpen in termen van Plessner’s notie van excentriciteit.
Paul Cézanne is één van de kunstenaars die over die zoektocht naar
nieuwe manieren van uitdrukken geschreven heeft.
U ziet hier zijn prachtige Vaas met tulpen uit 1890 in het Norton Simon museum in Pasadena. Cézanne was een enorme tobber. Hij wilde
losbreken uit de gangbare regels
voor het schilderen van stillevens
en landschappen, om iets anders
van de zichtbare wereld te pakken
te krijgen.
Zijn ideeën over het kijken naar en
afbeelden van de werkelijkheid sluiten nauw aan bij die van Kant. Hij
schrijft bijvoorbeeld:

Afbeelding 23. Paul Cézanne (1893-1906).
Vaas met tulpen. 1888-1890. Oil on paper
(72,4 x 41,9 cm). Norton Simon museum Passadena.
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U mag dit opvatten als een andere, veel kleurrijker manier om de kennistheorie van Kant in combinatie met de antropologie van Plessner uit
te leggen.
Dit idee over de passie en werkwijze
van kunstenaars, filosofen en wetenschappers komt misschien niet overeen met de dominante voorstelling die
veel mensen over de wetenschapper
hebben. De wetenschapper is toch
eerder een ontdekker, zoals de mens
die goed zoekt en plotseling uitroept:
“hé, daar heb je het Higgs-boson!” Of,
de wetenschapper als een soort ziener die op het ultieme creatieve moment de ware afbeelding invalt van de
werkelijkheid zoals deze op zichzelf is
achter het zichtbare (Afbeelding 25).
Echter, de kunstenaar maakt geen
kopie van de werkelijkheid in de zin
dat hij of zij deze afbeeldt op de manier die we gewend zijn, maar kijkt
én interpreteert, zoekend naar nieuwe uitdrukkingsvormen die ons toegang bieden tot andere aspecten van de werkelijkheid.

Afbeelding 24.

Net zo min spiegelt de wetenschapper de werkelijkheid af zoals die
op zichzelf zou zijn. Noch is hij een ontdekker zoals Columbus toen
hij Amerika ontdekte. Wetenschap doen betekent, zoals Cézanne het
omschrijft, oefenen van het oog en de geest – en ze in een onderlinge
wisselwerking laten ontwikkelen. Dit vereist een wisselwerking tussen
kijken, denken en experimenteren. En op het hoogste niveau vereist
het de activiteit die soms filosofische reflectie wordt genoemd, namelijk, het opsporen, eventueel afbreken of reviseren en creëren van filo-
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Afbeelding 25 Model als afspiegeling van de werkelijkheid.

sofische en/of theoretische interpretatiekaders. Dat is de manier waarop we beter werkende structuren aanbrengen of een meer passende
betekenis geven aan onze indrukken en kennis van de werkelijkheid.

KENNIS ALS EPISTEMISCH
GEREEDSCHAP
Het idee dat wetenschap draait om waarheid waarbij er een soort correspondentierelatie bestaat tussen de werkelijkheid en onze (theoretische) kennis daarvan is zeer dominant. Het is ook niet eenvoudig om
voor zo’n krachtig idee een acceptabel alternatief te ontwikkelen. Mijn
alternatief is sterk beïnvloed door te denken als een ingenieur. In wetenschappelijk onderzoek maken we kennis niet om het als kunst-
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werk aan de muur te hangen, maar om iets mee te doen. Uiteraard is
het idee dat we kennis maken al een typische ingenieursuitdrukking.
Nu lijkt het misschien of ik met ‘kennis maken om iets mee te doen’ bedoel dat we kennis maken ten behoeve van technologie-ontwikkeling.
Uiteindelijk is dat vaak zo, maar ik bedoel iets anders, namelijk dat we
kennis maken om over de werkelijkheid na te denken en te redeneren.
En vervolgens stelt dat ons ook in staat om technologie te ontwikkelen.
In mijn visie streeft wetenschap naar ‘denkgereedschap’ dat ons in staat
stelt om over de werkelijkheid te denken, en niet naar een letterlijke afspiegeling daarvan. Ik noem alle vormen van kennis daarom epistemic tools;
in het Nederlands, epistemisch gereedschap. Eén van de centrale activiteiten in het maken van epistemisch gereedschap is dat we structuren en
interpreteren.x
Zoals ik eerder liet zien leggen we bijvoorbeeld een wiskundige formule
over een gemeten set van data, of we construeren een wetenschappelijk
model dat zowel past bij onze observaties en kennis, als ook bij het epistemische gebruik van dat model. Zo stelt een causaal-mechanistisch model
zoals het atoom-model van Bohr (Afbeelding 25) of het model van microbiologische metaalsulfide oxidatie (Afbeelding 14) ons in staat om na te
denken over mogelijke interventies met onderdelen van het reële fysische
systeem. Een causaal-mechanistisch model is dan niet in de eerste plaats
een afspiegeling van de werkelijkheid, maar onze voorstelling daarvan.
Een wiskundig model van datzelfde systeem biedt weer andere epistemische mogelijkheden (Afbeelding 14), zoals het bouwen van computersimulaties om de waarden van diverse fysische parameters te voorspellen.
Een andere manier om deze alternatieve, bij de Kantiaanse kennistheorie
passende opvatting over kennis te omschrijven, wordt aansprekend verx Zie Boon & Knuuttila (2009), Knuuttila & Boon (2011), en Boon (2012).
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woord door één van mijn Amerikaanse collega’s in de wetenschapsfilosofie, Joe Rouse (2011). Enigszins provocerend beschrijft hij wetenschap
als het articuleren van de werkelijkheid. Volgens hem vormt conceptuele
articulatie het hart van het maken van wetenschappelijke kennis. Conceptuele articulatie is het vormen van concepten, en betekent bij Rouse ruwweg hetzelfde als wat ik versta onder structureren en interpreteren. Door
het vormen van concepten verbreden en verdiepen de wetenschappen
de ruimte waarin we kunnen denken. Wat hij bedoelt is vergelijkbaar met
Kant’s idee dat we zonder concepten blind zijn. We gaan pas iets zien en
kunnen pas over de werkelijkheid nadenken met behulp van concepten.
Met andere woorden, conceptuele articulatie maakt de wereld denkbaar.
Het vormen van concepten stelt ons in staat om gedachten te hebben die
daarvoor nog ondenkbaar waren, en om eerder ongearticuleerde aspecten van de wereld te begrijpen en erover na te denken:
a) “Conceptual articulation is at the heart of the scientific enterprise.”
b) “The sciences expand and reconfigure the breadth and depth of the
space of reasoning”
c) “Conceptual articulation enables us to entertain and express
previously unthinkable thoughts, and to understand and talk about
previously unarticulated aspects of the world.”
In de traditionele opvatting van wetenschap ontdekken de wetenschappers dingen die klaar liggen om ontdekt te worden, zoals Columbus deed
met Amerika. In de voetsporen van de Kantiaanse kennistheorie wordt
de volgorde door Rouse en ook door mij omgedraaid. De benoemde
aspecten van de wereld dringen zich vaak niet aan ons op, maar krijgen pas betekenis doordat mensen benoemen, onderscheid aanbrengen, categoriseren, definiëren en interpreteren. Op die manier worden
zowel in de natuurwetenschappen als in de sociale wetenschappen
nieuwe concepten gevormd. Deze concepten stellen ons op hun beurt
in staat om over die aspecten meer en meer kennis te ontwikkelen en
met die kennis iets te doen. Voorbeelden van bekende concepten zijn:
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elektron, erfelijke eigenschap, DNA, isomeer, intelligentie, emotie, potentie, kracht, energie, spanningsveld en leervermogen. Filosofisch beschouwd zijn concepten beter te begrijpen als epistemisch gereedschap
om over de werkelijkheid te kunnen nadenken, dan als beschrijvingen
die in één of andere correspondentierelatie tot de werkelijkheid staan.

FUNDAMENTELE VERSUS
TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
Mijn belangstelling voor de wetenschapsfilosofie kwam deels voort uit
ervaringen die ik in het technisch-wetenschappelijk onderzoek heb opgedaan. Tot aan het moment dat ik zelf onderzoek ging doen was mijn
ideaalbeeld van wetenschap dat je voor het onderzoeken en oplossen
van een probleem alle relevante kennis uit de kast trekt en toepast. In de
wetenschappelijke praktijk blijkt dat vaak toch niet zo goed te werken.
Het dilemma dat ik ervoer in mijn eigen wetenschapsgebied was,
dat je als onderzoeker ofwel een disciplinaire oriëntatie kiest waarbij
je aanpak wordt bepaald door de typen probleemdefinitie en methoden van de eigen discipline – regelmatig met niet al te veel praktisch
nut als resultaat. Ofwel je kiest voor een pragmatische aanpak die vaak
weinig wetenschappelijk diepgang heeft. Vanuit een maatschappelijk perspectief zijn de beperkingen van beide onwenselijk, en de vraag
is hoe je de voordelen van beide succesvol zou kunnen combineren.
Mijn vermoeden was dat de kloof tussen de wetenschappelijke kwaliteit
en de praktische bruikbaarheid van kennis iets te maken heeft met een
breed geaccepteerd beeld van wetenschap en van de relatie tussen wetenschappelijke kennis en de toepasbaarheid daarvan in het (technologisch)
oplossen van problemen. Dat beeld omvat de volgende ideeën (of, vooron-
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derstellingen): a) Dat ware kennis het doel van wetenschap is, b) dat ware
kennis in een afspiegelingsrelatie tot de werkelijkheid staat, en c) dat de
technische wetenschappen fundamenteel wetenschappelijke kennis kunnen toepassen in het oplossen van problemen omdat die kennis waar is.
Dit beeld van wetenschap impliceert onder meer dat de technische wetenschap eigenlijk geen wetenschap is. Immers, deze wetenschappelijke
praktijk past kennis slechts toe. En dit plaatst hen uiteraard een stuk lager
in de wetenschappelijke pikorde. Een citaat uit de autobiografische monografie van Hendrik Casimir, de eerste directeur van het natuurkundig
laboratorium van Philips, illustreert deze wat meewarige kijk op de technische wetenschapper:
Scientists do not really care for technology. They are feasting at the high table of
the gods, but from time to time, perhaps just by accident, or perhaps out of pity and
benevolent generosity, they drop a few crumbs that are then gingerly picked up by
lesser people, like engineers and captains of industry and generals and statesmen.
That model will not be popular with engineers and captains of industry, but let me be
honest, it is more or less the way I felt as a young man; many theoreticians must have
felt that way, feel that way today. (Casimir, 1983, p. 295).
Daarnaast geeft het genoemde beeld van wetenschap aanleiding tot de
overtuiging dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek de motor is
achter technologische ontwikkelingen, en dat fundamenteel onderzoek
vanzelf zal leiden tot technologische innovatie. Dit idee werd eveneens
krachtig door Casimir verdedigd en was één van de overtuigingen achter
het Philips Natlab:
Engineers construct electric motors and dynamos, but they only started doing this
after Ørsted and Ampere had discovered the force between electric currents and magnets and after Faraday had discovered electromagnetic induction. Maxwell predicted
and Hertz discovered electromagnetic waves; it was only then that Marconi began
to apply them for telecommunication purposes. Vacuum electronics was preceded
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by J.J. Thomson’s discovery of the electron, solid-state electronics by the quantum
theory of electrons in metals and semiconductors. ... [Therefore,] the idea that science
and technology are independent of each other may hold for older industries, like ceramic industry, but is foolish for technology today. (Casimir, 1983, p. 295).
Maar in historische en empirische studies werd in de laatste decennia
van de twintigste eeuw aangetoond dat dit een ideaalbeeld is, en dat
het in de praktijk heel anders toegaat. Mede daardoor is het belang van
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek onder vuur komen te liggen.
Veel van de grote onderzoeklaboratoria in de industrie staakten eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw een aanzienlijk
deel van hun fundamenteel wetenschappelijke activiteiten. Het was de
tijd dat ik zelf vol in het technisch-wetenschappelijk onderzoek zat en
het overal zag gebeuren. Er zullen ongetwijfeld meerdere oorzaken zijn
geweest, maar ik ben ervan overtuigd dat de slechte aansluiting tussen fundamenteel onderzoek en praktische toepassing er één van was.
Ook vandaag de dag worden onderzoekers aan deze universiteit er regelmatig mee geconfronteerd. De fundamentele wetenschappen liggen
steeds opnieuw onder vuur. Daar moet minder geld naartoe, of het moet
zijn nut maar beter bewijzen. Maar ook het praktisch georiënteerde onderzoek heeft het vaak zwaar te verduren. Dat moet van hogere wetenschappelijke kwaliteit zijn, of anders hoort het niet thuis aan deze universiteit.
Wetenschap is kwetsbaar. Dat wordt er in de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen niet beter op. Want ook klinkt er steeds meer kritiek op
alles wat met gezag te maken heeft. Dat verlies aan gezag treft niet alleen de politicus, de rechter en de arts, maar ook meneer en mevrouw
de wetenschapper. Zij hebben het publiek maar al te vaak zekerheid en
waarheid beloofd – een belofte die later op een vergissing bleek te berusten. Ook legitimeerden zij hun dure hobby’s met beloftevolle toepassingen die ze vooralsnog niet konden waarmaken. Waarom zouden wij
de wetenschappers eigenlijk nog vertrouwen en in hen blijven investe-
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ren? Zulke kritiek is deels terecht, deels is ze onterecht, en deels heeft
ze naar mijn idee te maken met dominante beelden van wetenschap.

BEELDEN VAN WETENSCHAP
Een belangrijke motivatie voor mijn filosofisch onderzoek is om die
moeizame aansluiting te begrijpen op het niveau van de genoemde
vooronderstellingen over wat wetenschap is en kan. Het gaat dan om
ideeën en overtuigingen van onderzoekers, maar ook van beleidsmaker en het brede publiek. Want zoals u uit het eerste deel van mijn
rede zult begrijpen, geven zulke vooronderstellingen richting aan wat
we zien – in dit geval, hoe we de relatie zien tussen wetenschappelijk
onderzoek en technologische ontwikkeling of het oplossen van allerlei maatschappelijke problemen. Zulke ideeën bepalen onze verwachtingen en oplossingsrichtingen. Een voorbeeld daarvan is de manier
waarop de overheid in samenwerking met onderzoeksorganisaties zoals het NWO het wetenschappelijk onderzoek in Nederland probeert
te sturen in maatschappelijk gewenste richtingen. Zo hopen we met
z’n allen dat het meer innovatief, excellent en efficiënt zal worden.
Uiteraard wordt de gekozen aanpak ondersteund door allerlei empirisch
onderzoek en conceptueel werk, zoals in de wetenschap- en techniekdynamica, de STS, en innovatiestudies. Daar wil ik niets aan af doen.
Maar naar mijn idee blijft er een meer fundamenteel probleem dat te
maken heeft met de genoemde vooronderstellingen, of, zoals ik het
ook vaak noem, beelden die we hebben over wat wetenschap is en kan.
Die beelden zitten diep geworteld in de manier waarop we over wetenschap praten. Ze zitten als het ware in onze taal, en houden ons
gevangen omdat de taal die vooronderstellingen alsmaar aan ons blijft
herhalen. Dit inzicht wordt veelzeggend verwoord in een van de aforis-
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men van Wittgenstein in zijn Filosofische
Onderzoekingen.
Een beeld hield ons gevangen. En we konden niet
naar buiten treden, want het lag in onze taal, en het
leek of die het alleen maar onverbiddelijk voor ons
herhaalde. (aforisme 115)
U kunt de werking van zo’n beeld in de
taal bijvoorbeeld herkennen aan de manier
waarop we gewoonlijk praten over wetenschappelijke modellen. Als ik aan studenten vraag wat een wetenschappelijk model
Afbeelding 26.
is dan is het meest gebruikelijke antwoord:
“Een vereenvoudigde weergave van de
werkelijkheid.” En waarschijnlijk zullen velen van u een vergelijkbaar antwoord geven. U herkent door dit voorbeeld dat de afspiegelingsmetafoor
van kennis als het ware in onze taal gebakken zit, en ook dat u er niet gemakkelijk buiten kunt treden. Want, zult u zeggen, te zeggen dat dit een
model is van het waterstofatoom, betekent toch gewoon dat het een soort
afspiegeling is, of in ieder geval een vereenvoudigde weergave daarvan?
In mijn filosofisch onderzoek heb ik gewerkt aan het ontwikkelen van
een alternatief beeld van wetenschap.xi Het standaardbeeld van wetenschap omvat de zojuist genoemde vooronderstellingen. We zijn
ons er nauwelijks van bewust – laat staan dat we ons een voorstelling kunnen maken van een alternatief beeld dat het misschien beter
doet, namelijk beter passend bij onze huidige problemen en inzichten, en dat ons de mogelijkheid biedt om nieuwe visies te ontwikkelen op wat wetenschap is, en op wat wetenschap kan en wat niet.

xi In de terminologie die ik in deze rede gebruik bedoel ik met het woord beeld (ofwel denkbeeld) hetzelfde als met
het woord interpretatiekader. Maar ik spreek hier liever over een beeld van wetenschap.
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WETENSCHAPSFILOSOFIE VOOR DE
TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
In de afgelopen jaren heb ik dankzij een NWO Vidi-beurs de gelegenheid gekregen om aan een wetenschapsfilosofie voor de technische
wetenschappen te werken. De rode draad in dat onderzoek is geweest
om een wetenschapsfilosofie te ontwikkelen die niet de afspiegelingsmetafoor van kennis als basisidee heeft.xii Maar als je dat uitgangspunt wilt vermijden trek je eigenlijk het fundament uit de bestaande
wetenschapsfilosofie en moet deze opnieuw worden opgebouwd.
Het alternatieve beeld van kennis als epistemisch gereedschap, waarover ik het zojuist heb gehad, is succesvol gebleken. In dit alternatief
wordt de afspiegelingsmetafoor netjes door de voordeur naar buiten
gewerkt. Maar ik heb niet de illusie dat ik iedereen gedurende mijn
rede zal kunnen overtuigen dat we daarmee een solide alternatief in
handen hebben. Want stel dat ik vraag: Waarom geeft wetenschappelijke kennis, zoals een theorie, model of een concept eigenlijk kennis
over de werkelijkheid – dat wil zeggen, waarom kunnen we wetenschappelijke kennis eigenlijk als epistemisch gereedschap gebruiken?
De meest voor de hand liggende verklaring is dan: Omdat die kennis
waar is, of in ieder geval, omdat kennis de werkelijkheid op belangrijke
punten correct weergeeft.Of als ik vraag: Wat betekent het dat we een
wetenschappelijke theorie begrijpen? En wat betekent het dat de theorie een verklaring voor een verschijnsel geeft? Ook in dat geval zullen
velen hoogst waarschijnlijk op de afspiegelingsrelatie tussen theorie
en werkelijkheid terugvallen. Met zulke antwoorden wordt de afspie-

xii Auteurs die voor mij cruciaal zijn geweest in het ontwikkelen van dat alternatief zijn: Nancy Cartwright (1983,
1989, 1999), Ian Hacking (1983, 1992), Ronald Giere (1999), Margaret Morrison en Mary Morgan (1999), Bas
Van Fraassen (1980), en Nancy Nersessian (2009). Voor het doorzetten van de Kantiaanse invalshoek zijn Hilary
Putnam (1981), Susan Neiman (1994), Michael Lynch (1998), Hasok Chang (2004, e.v.), Henry Allison (2004), en
Michaela Massimi (2008) inspiratiebronnen.
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gelingsmetafoor van kennis dus onmiddellijk door de achterdeur weer
naar binnen gehaald.xiii
Het filosofische probleem van deze afspiegelingsmetafoor in het standaardbeeld van wetenschap is vergelijkbaar met het probleem dat ik
u eerder toonde, namelijk dat er een extern oog nodig zou zijn om te
kunnen vergelijken of de werkelijkheid en het wetenschappelijke model daarvan met elkaar overeenstemmen (Afbeelding 25). Iedereen zal
onmiddellijk toegeven dat die toeschouwerspositie niet lukt. En daarom zal wetenschapsfilosofie die de afspiegelingsmetafoor van ware
kennis als basisidee aanhoudt, moeten uitleggen hoe onderzoekers
de waarheid van wetenschappelijke kennis zouden kunnen bewijzen.
Het hypothetisch-deductieve model van wetenschap maakt deel uit
van het standaardbeeld van wetenschap, en beoogt antwoord te geven op die vraag (Afbeelding 4). Maar het zal iedereen met minimale
kennis van logisch redeneren duidelijk zijn dat je met deze methode
nooit de waarheid van de hypothese zult kunnen bewijzen. Het enige dat je ermee aantoont is dat het model coherent is met de gedane waarnemingen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we de waarheid van wetenschappelijke kennis zou kunnen bewijzen, ofwel door
zo’n extern oog, ofwel dankzij een rotsvaste methode. Maar helaas
kan noch de wetenschap, noch de filosofie die zekerheid bieden.
In de wetenschapsfilosofie voor de technische wetenschappen die mij
voor ogen staat is de focus verschoven van de vraag naar het bewijzen van kennis naar de vraag hoe wetenschappelijke kennis wordt gemaakt. Hoe construeer je eigenlijk een hypothese? Hoe maak je een
theorie of model op basis van waarnemingen?

xiii Zie Boon (2009). Understanding in the Engineering Sciences.
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Het construeren van epistemisch gereedschap in voorbeelden zoals het model voor microbiologische pyrietoxidatie of Bohr’s atoommodel houdt in dat de onderzoeker een model construeert dat past
bij de waarnemingen en metingen en bij andere relevante empirische en theoretische kennis of vooronderstellingen. Bovendien
moet het model passen bij wat de onderzoeker (of meer algemeen,
de wetenschappelijke discipline) intellectueel aankan. Het resultaat moet, met andere woorden als epistemisch gereedschap kunnen functioneren. Net als voor het maken van empirische kennis
(Afbeelding 11) moeten onderzoekers voor het maken van zulke theoretische kennis structureren en interpreteren. En ook daar zullen
interpretatiekaders onvermijdbaar een rol spelen (Afbeelding 21).

FILOSOFIE VAN WETENSCHAP
IN PRAKTIJK
Mijn leerstoel heet Filosofie van wetenschap in praktijk. Dit betekent dat
ik wetenschapsfilosofie wil maken die uiteindelijk ook van belang is voor
wetenschappelijke praktijken. Ik geef daar op verschillende manieren handen en voeten aan.
In deze rede doe ik bijvoorbeeld een poging om de afspiegelingsmetafoor van kennis te weerleggen, en in plaats daarvan over kennis te gaan
denken als epistemisch gereedschap. Daarnaast zie ik het als een belangrijke taak van wetenschapsfilosofen, om, liefst in samenwerking
met wetenschapshistorici, interpretatiekaders te reconstrueren die in
het maken van wetenschap een rol spelen.xiv In de eerste plaats heb ik

xiv In deze reconstructies is het werk van historici van wetenschap die zich op het grensvlak met de wetenschapsfilosofie bewegen van groot belang, zoals Kuhn (1977), Chang (2004), Dear (2006), en Kwa (2005).
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me daarbij gericht op een aantal van de fundamentele vakgebieden, zoals de warmte- en stromingsleer, de Newtoniaanse mechanica, de thermodynamica, en de elektriciteit en magnetisme. Ludwig Prandtl, Newton, Sadi Carnot, Faraday en Maxwell zijn daar de grote voorbeelden,
maar ik analyseer ook de meer complexe voorbeelden uit de huidige
technische wetenschappen. Deze reconstructies gebruik ik om mijn filosofische claims aannemelijk te maken binnen de wetenschapsfilosofie, en daarnaast als didactisch materiaal in het wetenschapsfilosofieonderwijs dat ik heb ontwikkeld voor de technische wetenschappen.
Wat betreft de status van zulke reconstructies geldt naar mijn idee voor de
wetenschapsfilosoof hetzelfde als voor de wetenschapper, namelijk dat
mijn reconstructies van de interpretatiekaders waarmee wetenschappelijke kennis is gemaakt, op hun beurt ook weer een epistemisch gereedschap zijn. Het doel van die reconstructies is uiteindelijk om de wetenschap verder te helpen.
Met inzicht in de diverse manieren waarop wetenschappelijke kennis
wordt gemaakt denk ik het wetenschappelijk onderzoek hier en daar
verder te kunnen helpen. Een voorbeeld hiervan is het beoogde onderzoeksproject samen van Vinod Subramaniam, waarbij we streven naar
een meer fundamentele benadering van de theoretische en experimentele methoden in het onderzoek naar de toxiciteit van nano-deeltjes.
En daarmee kom ik op nog een belangrijke taak van deze leerstoel, namelijk het onderwijs. De Stichting Universiteitsfonds Twente draagt financieel bij aan deze leerstoel in de verwachting dat ik een bijdrage zal
gaan leveren aan de academische vorming van studenten aan de UT.
Door de filosofische inzichten die ik in de afgelopen jaren heb ontwikkeld, ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat ook het onderwijs in de technische wetenschappen lijdt onder de genoemde kloof
tussen fundamentele wetenschappelijkheid en praktische toepasbaarheid – zeg maar, onder het standaardbeeld van wetenschap. In mijn
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ideaal van het onderwijs wordt die kloof gedicht. In dat onderwijs krijgen studenten wetenschappelijke kennis niet meer aangeboden alsof
het ware beschrijvingen van de werkelijkheid betreft. In plaats daarvan
leren studenten hoe wetenschappers kennis maken, en hoe daarbij diverse manieren om te structureren en te interpreteren een rol spelen.
Pas als je begrijpt hoe kennis is gemaakt, weet je ook hoe je die toe kunt
passen of aan kunt passen voor een ander gebruik. Het op een systematische manier leren kennen van de manieren waarop kennis is gemaakt –
dat wil zeggen, het vertrouwd raken met diverse interpretatiekaders – leert
studenten niet alleen op een verstandiger manier gebruik te maken van
kennis, maar kan ook de wetenschappelijke en technologische creativiteit
stimuleren, en het vermogen vergroten om disciplinaire grenzen over te
steken.

DANKWOORD
Al zolang als ik me herinner heb ik me dankbaar gevoeld over alles wat me
is toegevallen, in het besef dat er in het leven maar weinig is dat je eigen
verdienste is. Veel hangt af van wat je gegeven wordt. Dat geldt ook voor
het feit dat ik hier nu sta.
Hier wil ik mijn dank uitspreken aan de mensen die dat mogelijk hebben
gemaakt.
Mijn vader en moeder zijn de eersten naar wie mijn dankbaarheid uitgaat.
Zij zijn er altijd voor mij geweest en hebben me gestimuleerd om mijn
eigen weg te volgen en te worden wie ik wilde. Toen ik een jaar of acht
was zei mijn moeder “jij wordt vast iets technisch.” Vreselijk leek me dat,
maar ze kreeg wel gelijk. Zij heeft ervoor gezorgd dat het in mijn beleving
geen verschil maakte dat je vrouw was. Pas veel later, nadat ik het Female
Faculty Network Twente had geïnitieerd, ontdekte ik door harde feiten en
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getallen dat dit nog niet vanzelfsprekend is, en zeker niet toen zij nog
een jonge moeder was. Tijdens de eerste klas van de middelbare school
adviseerde de leraar wiskunde aan mijn vader dat Mieke maar beter naar
de huishoudschool moest, waarop mijn vader heeft gezegd, “meneer
Banning, dan zijn wij verder uitgepraat,” en de daad bij het woord voegde.
Mijn vader en mijn moeder leerden mij om onafhankelijk te denken en de
moed te hebben om zo nodig tegen de stroom in te gaan.
Mijn eerste vriendje, Hielke Bosma zorgde later dat het toch nog goed
kwam met die wiskunde. En toen hij aan de Technische Hogeschool
Twente werktuigbouwkunde was gaan studeren, leerde hij mij misschien
wel het belangrijkste over wetenschappelijk denken, waardoor ik vervolgens die stap met succes heb kunnen zetten.
Aan de Technische Universiteit Delft ontmoette ik in 1985 mijn belangrijkste mentor in de filosofie, professor S.J. Doorman. Zijn eruditie was fascinerend, en hij kon daaruit meeslepend vertellen en uitleggen. Met hem heb ik
eindeloos veel gedebatteerd en zodoende een aantal ideeën kunnen slijpen,
want we waren het over een aantal kwesties diepgaand oneens. Hij overleed in 2009 maar ik weet zeker dat hij vandaag heel trots zou zijn geweest.
Ook mijn promotoren Karel Luyben en Sef Heijnen van de TU Delft ben ik
dankbaar voor de ruimte die ze mij gaven toen ik naast mijn promotieonderzoek in de biotechnologie filosofie wilde blijven studeren. Maar vooral
ben ik hen dankbaar voor het vertrouwen dat ze mij schonken voor de
nogal eigenzinnige manier waarop ik dat onderzoek uitvoerde. Door latere
ervaringen heb ik pas ingezien hoe bijzonder dat was, en hoe belangrijk
zulk gesteld vertrouwen is om als onderzoeker te kunnen floreren.
Mijn eerste man, Ted Meeder heeft mij 11 jaar lang gesteund in mijn keuze om technische wetenschappen en filosofie naast elkaar te doen, wat
niet altijd gemakkelijk was. Ted overleed veel te jong, in 1996, maar ik
weet zeker dat hij het ermee eens was geweest, en daarbij ook zijn eigen
bijdrage niet onderschat zou hebben.
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Hier aan de Universiteit Twente ben ik Hans Achterhuis dankbaar omdat
hij het aandurfde mij in 2000 een aanstelling als filosoof aan te bieden.
Daarnaast mijn collega’s, de vaste staf bij de vakgroep Wijsbegeerte.
We zijn soms net een ploeg ontdekkingsreizigers die op elkaar zijn aangewezen. We werken in vertrouwen en in afhankelijkheid van elkaar,
maar soms ook met grote meningsverschillen over de koers die we varen
en de risico’s die we willen nemen. Op die ontdekkingsreizen loopt het
steeds weer goed af, en dat versterkt de onderlinge banden. Ik ben blij om
deel te zijn van deze ploeg en kijk uit naar onze gezamenlijke toekomst.
Om een nieuwe onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen heb je anderen nodig. Ik heb het geluk gehad een aantal mensen te ontmoeten om vruchtbaar mee samen te werken. Hasok Chang, Henk De Regt, Hans Radder,
Marcel Boumans. Met een aantal van hen kon in 2005 een stimulerend
internationaal netwerk worden gesmeed, the Society for Philosophy of
Science in Practice.
En met die internationale gemeenschap kwamen ook de vrouwen in mijn
leven met wie ik belangrijke samenwerkingen heb opgebouwd, zoals
Isabelle Peschard, Tarja Knuuttila, Hanne Andersen, Léna Soler, Nancy
Nersessian, Uljana Feest en Nancy Cartwright.
Mijn dank gaat ook uit naar al diegenen die de leerstoel Filosofie van
Wetenschap in Praktijk mogelijk hebben gemaakt: de rector magnificus
Ed Brinksma, de decaan van GW Erwin Seydel, NWO, en de Stichting
Universiteitsfonds Twente.
Deze leerstoel is gevestigd binnen de faculteit Gedragswetenschappen
en de Technische Natuurwetenschappen, en het onderzoek is ingebed
in MESA+. Dit is bewerkstelligd door Gerard van der Steenhoven en
Dave Blank, en daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Met de nieuwe decaan van GW, Karen van Oudenhoven–van der Zee heb ik er het volste
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vertrouwen in een goede plek te hebben binnen GW. Bij TNW heb ik in
de afgelopen jaren vele stimulerende contacten opgebouwd, en ik verheug me op verdere samenwerking binnen deze faculteit zoals die er al
zijn met Guus Rijnders, Alexander Brinkman en Vinod Subramaniam.
Ook de nieuwe onderwijsontwikkelingen aan de Universiteit Twente ervaar ik als zeer stimulerend en ik ben blij daarin steeds een rol te mogen
spelen, zoals in het UT-brede honours-onderwijs, het EWI-KNAW excellence onderwijs, het wetenschapsfilosofieonderwijs voor de technische
wetenschappen, de Twente Graduate School, het nieuwe bacheloronderwijs, en de University College Atlas. Met name de samenwerkingen en inhoudelijke contacten zijn voor mij van grote waarde.
In de eerste plaats met Fokko-Jan Dijksterhuis. Daarnaast met Miko
Elwenspoek, Ton Mouthaan, Gerard van der Steenhoven en Jennifer
Herek.
Er zijn zoveel meer mensen die belangrijk voor mij zijn, en die ik ook allemaal zou willen noemen en beschrijven. De rest van mijn lieve familie,
mijn andere collega’s, alle mensen van de ondersteunende diensten aan
de UT, studenten, vrienden, buren en bekenden. Allemaal op hun eigen
manier zo waardevol. Maar ik zal mij beperken.
Daarom tot slot, Henk Procee. Filosofen zijn vaak eenzaam, want hun
ideeën en gedachten zijn aanvankelijk nogal onnavolgbaar. Misschien dat
om die reden het gevoel van herkenning soms zo diep gaat. Het wordt ook
wel zielsverwantschap genoemd. Dat ervoer ik toen ik voor het eerst iets
van jou las in 1997, en zo verging het jou toen je in 1999 mijn eerste boek
las. En zo gebeurde het toen we in het jaar 2000 persoonlijk kennis met
elkaar maakten. Sindsdien ben ik iedere dag weer opnieuw dankbaar dat
me dat is toegevallen.
Ik heb gezegd.
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