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Waardevolle wijsheid 
 
Zowel wijsgeren als wetenschapsbeoefenaren moeten een visie  
ontwikkelen op het cultuurverschijnsel wetenschap.  Daarom dient  
het vak ‘algemene wetenschapsfilosofie’ niet alleen verplicht te  
worden gesteld aan alle wijsgeren-in-wording,  doch eveneens aan 
alle wetenschapsbeoefenaren-in-wording. 
 
F.A. Muller 
 
MENNO LIEVERS BETOOGT dat men het 
vak ‘algemene wetenschapsfilosofie’ niet 
langer verplicht kan stellen aan studen-
ten wijsbegeerte om twee redenen (W&O, 
29/01/2005). De eerste reden is dat het 
vak niet langer bestaat doordat het ver-
takt is in vakspecifieke wetenschapsfilo-
sofie, die te moeilijk is voor studenten 
wijsbegeerte. De tweede reden is dat het 
bedrijven van wetenschapsfilosofie pas 
zinvol is indien de bedrijver over een 
flinke dosis wetenschappelijke kennis en 
ervaring beschikt, en daarover beschikt 
de student wijsbegeerte helaas niet.  Bei-
de redenen deugen van geen kant. 
 Het is waar dat gedurende de af-
gelopen decennia nieuwe filosofische 
takken zijn gegroeid aan de boom der 
kennis, die tot op de dag van vandaag in 
bloei staan.  Dat zijn filosofie van de 
wiskunde, van de natuurkunde en van 
de biologie.  Tevens is het waar dat een 
gedegen vakkennis noodzakelijk is om 
serieus deel te nemen aan deze discipli-
nes.  Het is echter niet waar dat het on-
mogelijk is iets van de aldaar vergaarde 
kennis en inzichten bij te brengen aan 
studenten wijsbegeerte.  En het is ook 
niet waar dat met het ontspringen van de 
nieuwe takken, de oude tak van de al-

gemene wetenschapsfilosofie is afgestor-
ven. Wie dat denkt, heeft geweigerd zich 
te informeren. 
 
WISKUNDE-FOBIE  Vorig studiejaar heb 
ik aan 3de-jaars Bachelor-studenten 
wijsbegeerte een hoorcollege Filosofie 
der Materie gegeven. Er is tenslotte ook 
philosophy of mind, nietwaar? De traditio-
nele wijsgeer zal een college verwachten 
waar men begint met de atoom-idee van 
de pre-Sokratische natuurfilosofen Em-
pedokles en Demokritos, vervolgens 
door de geschiedenis heen wandelt, en 
uitkomt bij een noodzakelijkerwijs gepo-
pulariseerde uiteenzetting van het he-
dendaagse ‘standaardmodel van elemen-
taire deeltjes en hun wisselwerking’ uit 
de moderne fysika. Dat heb ik niet ge-
daan. Ik ben begonnen de studenten uit 
te leggen hoe je verandering wiskundig 
beschrijft; daarna heb ik volgende be-
grippen uitgelegd: complex getal, kwa-
dratisch-integreerbare golffunctie, vec-
tor, Hilbert-ruimte, unitaire en zelf-
geadjungeerde operator, eigenwaarden-
vergelijking en Born-kansmaat.  Op een 
begeleidend werkcollege besprak ik de 
opgaven. Dat was even schrikken voor 
de studenten. ‘Meneer, ik heb wiskunde-
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fobie.’ ‘Dat treft: ik ben de dokter! Met 
een speciaal voor jullie uitgedachte 
schoktherapie. Denken, doorbijten en 
niet huilen. Je zit op de universiteit, niet 
in het buurthuis.’ Vervolgens heb ik de 
postulaten van de klassieke mechanika 
en van de quantummechanika uiteenge-
zet, met een begripsmatige precisie die 
men in menig natuurkunde-college niet 
aantreft. De collegereeks was ondertus-
sen half voorbij.  

Maar toen kon een filosofisch feest 
beginnen dat binnen de Nederlandse 
wijsgerige wereld zijn weerga niet kent: 
de paradox van Einstein, Podolsky en 
Rosen, de kat van Schrödinger, het debat 
tussen Bohr en Einstein, de ketting van 
Von Neumann, het onbepaaldheidsbe-
ginsel van Heisenberg, de ongelijkheden 
van Bell, de stelling van Kochen & Spec-
ker, de Kopenhaagse Interpretatie van de 
quantummechanika, voorwaardelijke 
eigenschapstoekenning, de mogelijke rol 
van het bewustzijn, en meer. Met alle 
onderwijzende krachten die in mij hui-
zen en alle middelen die mij ter beschik-
king stonden, heb ik de studenten dit al-
les in detail uitgelegd. Als uitgedroogde 
woestijnreizigers dronken ze mijn woor-
den op. Hun dorst naar kennis en inzicht 
was nauwelijks meer te lessen. 

Bij de beoordeling van mij door de 
studenten waren zij het er unaniem over 
eens dat dit het moeilijkste college van 
hun opleiding was. ‘Meneer, ik ben nog 
stees bang voor wiskunde.’ ‘Jij mag weer 
terug naar Heidegger, lekker wetenschap 
en techniek haten.’ Tevens vonden ze het 
één van de meest interessante colleges. 
‘Een weldadig frisse douche na die ob-
scure texten van een Hegel en een Derri-
da,’ vertrouwde een andere student mij 
toe.  Zij zullen allen Filosofie der Materie 
niet licht vergeten. Uiteraard is een der-
gelijk college geen voldoende basis om 
op een zinrijke manier deel te nemen aan 

de debatten die natuurkunde-filosofen 
onderling voeren. Maar dat is ook niet 
nodig ― na een enkel college taalfilosofie 
kun je ook nog niet op niveau meepraten 
met Michael Dummett, Peter Hacker en 
Paul Horwich. Het is wel een begin. In 
het geval een studente kenbaar zou ma-
ken graag natuurkunde-filosoof te willen 
worden, dan zou ik haar vanzelfspre-
kend eerst een aantal vakken laten vol-
gen aan een Faculteit Natuur- & Sterren-
kunde.   

Volgens Menno Lievers is wat ik 
zojuist heb beschreven onmogelijk voor 
studenten wijsbegeerte, omdat ze geen 
natuurkunde hebben gestudeerd. Helaas 
voor Lievers heb ik zijn ongelijk bewe-
zen door het te doen.  En ik beschik over 
ongeveer vijftien oproepbare getuigen. 

 
NORMEN  En dan is er de algemene we-
tenschapsfilosofie. De tijd van Popper, 
Kuhn, Feyerabend en Lakatos is voorbij, 
daar heeft Lievers gelijk in, ofschoon hij 
vermeldt dat volgens de wetenschapsso-
cioloog Steve Fuller het hoog tijd is dat 
de normatieve benadering van een Pop-
per terugkeert.  Maar genoemde vier 
denkers hebben de algemene weten-
schapsfilosofie niet meegenomen in hun 
graf. Het toeval wil dat ik op dit moment 
aan 2de-jaars Bachelor-studenten een 
college Inleiding Wetenschapsfilosofie 
geef. Wat ik ze wijsmaak?  Dat zal ik uit-
leggen. 

Alle takken van wetenschap heb-
ben iets gemeen, anders zouden wij niet 
in alle gevallen van ‘wetenschap’ spre-
ken. Wat hebben zij gemeen? Antwoord: 
het opstellen van modellen en theorieën, 
het toetsen, aanvaarden en verwerpen 
van hypothesen, het bedenken van ver-
klaringen, het uitvoeren van experimen-
ten en het verrichten van waarnemingen, 
het geven van redeneringen, het verza-
melen van gegevens, het bevestigen en 
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ontkrachten van theorieën, het uitbrei-
den van modellen, enz. De algemene we-
tenschapsfilosoof analyseert de activitei-
ten, de middelen, het doel en de voort-
brengselen van de wetenschap en tracht 
op deze manier een samenhangende vi-
sie te ontwikkelen op de wetenschap. Die 
onderneming is gigantisch omvangrijk 
en nog steeds in volle gang. Had Lievers 
enkele recente jaargangen bekeken van, 
zeg, The British Journal for the Philosophy 
of Science of van Philosophy of Science, dan 
zou hij met eigen ogen hebben kunnen 
zien welke algemeen-wetenschapsfiloso-
fische bloemen er tegenwoordig in bloei 
staan.  

In mijn inleidende college behan-
del ik verscheidene vragen. Wat is een 
wetenschappelijke theorie? Wat is een 
wetenschappelijke verklaring? Wat bete-
kent bevestiging en ontkrachting? Wat is 
het onderscheid tussen een wetmatige en 
een toevallige regelmatigheid? Wat zijn 
de waarheidsvoorwaarden van een sub-
junctief-voorwaardelijke bewering? Wat 
is het doel van de wetenschap? Ook be-
gin ik met ‘het realisme-debat’, dat be-
treft de vraag of de wetenschap ons leert 
hoe de werkelijkheid in elkaar steekt, of 
de wetenschap ons de waarheid over de 
wereld onthult. Een dergelijk college is 
heel goed te volgen zonder eerst een 
studie natuurkunde of biologie te vol-

tooien. (Wel dient de student eerst een 
gedegen college Inleiding Logika te heb-
ben gevolgd.) 
 
COLLEGEBANKEN  Vreemd is dat een 
soortgelijk college Inleiding Weten-
schapsfilosofie ook aan de faculteit 
wordt gegeven waar Menno Lievers aan 
verbonden is (Wijsbegeerte van de Uni-
versiteit Utrecht), door een docente die 
ik goed ken (Janneke van Lith). Zij be-
handelt dezelfde vragen in haar inlei-
dende college als ik.  Misschien moet 
Lievers eens bij haar in de collegebanken 
plaats nemen.  

In het kader van de verbreding 
binnen de nieuwe Bachelor/Masters-
structuur is de keus voor algemene we-
tenschapsfilosofie als ‘contextvak’ uit-
nemend voor wetenschapsbeoefenaren-
in-wording.  Als fundamentele reflectie 
op wat zij doen, op de begrippen die zij 
dagelijks gebruiken en de methoden die 
zij aanwenden, en op doelen en voort-
brengselen van het cultuurverschijnsel 
wetenschap waar zij zelf aan deel gaan 
nemen, is het vak tegelijkertijd als ver-
dieping aan te merken. Wetenschapsfa-
culteiten die dit vak niet verplicht stel-
len, doen hun studenten ontegenzegge-
lijk tekort. 

En Menno Lievers?   Inscius  iudi-
candus est.

 
  ____________________________________________________________________ 

Dr. F.A. Muller is filosoof en theoretisch natuurkundige, is verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte 
van de Erasmus-Universiteit Rotterdam en aan de Faculteit Natuur- & Sterrenkunde van de Univer-
siteit Utrecht, en is losse medewerker van W&O 
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