
De wil om dingen uit te zoeken: de wetenschappe-
lijke houding in onderwijs en onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is omgaan met onzekerheid. Universitair onderwijs is leren
omgaan met de onzekerheden van de wetenschap.Wat de wetenschap de samenleving vooral te
bieden heeft is niet een antwoord op de oeroude quest for certainty (Dewey, 1929), maar het
laten zien van de positieve bijdragen die voortvloeien uit de erkenning van vrijheidsmarges,
waarschijnlijkheidsmarges, betrouwbaarheidsschattingen en dergelijke. Onzekerheid stimu-
leert de creativiteit en zet ertoe aan steeds nieuwe vragen te stellen. Om die vragen is het begon-
nen, niet per se om de antwoorden. 

Ik raak hier aan een van de kenmerken van de wetenschappelijke houding. Een ware weten-
schapsbeoefenaar wordt herkend aan de immer vragende manier waarmee hij of zij met de wer-
kelijkheid omgaat. Is dat wel zo? Waarom hangt dit nu met dat samen? Hoe komt dat nu? Wat
zou er gebeuren als we dit of dat eens deden? Hoe reageert het systeem hierop? Kunnen we een
experiment bedenken dat meer helderheid kan bieden over onze vraag? Met zegt wel eens dat
kleine kinderen een nieuwsgierige, wetenschappelijke houding van nature hebben meegekre-
gen, gezien de eindeloze waaromvragen die ze aan volwassenen stellen. Waarom dragen die
molens vlaggetjes? Waarom gaan de wieken rond? Het is jammer te constateren dat hoe langer
deze kinderen naar school gaan, hoe meer ze de lastige-vraaghouding kwijtraken. Onderwijs is
echter pas geslaagd als die houding behouden blijft.

Men kan de wetenschappelijke houding ook anders omschrijven. Wetenschap is ge-
organiseerde scepsis. Zo beschreef in 1949 de wetenschapssocioloog Robert Merton het
wetenschappelijke ethos, dat hij zag als de noodzakelijke voorwaarde voor de succesvolle weten-
schapsbeoefening. Hij voegde er nog enkele andere, nu bekende eigenschappen van wetenschaps-
beoefening aan toe, namelijk het universalisme, het communalisme en de belangeloosheid
(Merton, 1957). Het universalisme spreekt vanzelf, maar is steeds moeilijk in praktijk te bren-
gen, bijvoorbeeld in tijden van oorlog en conflict. Wetenschap kent geen (nationale) grenzen.
Wetenschap vraagt om onpersoonlijke criteria. Waar en onwaar hangen nimmer af van per-
soonlijke kenmerken of eigenschappen.

Communalisme wijst op het gemeenschappelijke eigendom van kennis. Kennis is van ieder-
een. Merton gebruikte hiervoor nog het begrip ‘communisme’, maar vanwege de naoorlogse
politieke verwikkelingen leek communalisme een betere aanduiding voor de principiële eis dat
kennis wordt gedeeld en uitgewisseld met collega-wetenschapsbeoefenaren. Ook dit lijkt van-
zelfsprekender dat het is. Immers, collega’s kunnen ook als concurrenten gezien worden en,
conform het wijdverbreide marktjargon, moet je je concurrenten niet te veel helpen. De toene-
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mende competitie in de wetenschapsbeoefening kan, onder bepaalde, nader te specificeren
voorwaarden, leiden tot een ondermijning van een van de oude en principiële kenmerken van
wetenschapsbeoefening, namelijk samenwerking.

Belangeloosheid, des-interestedness in de terminologie van Merton, is een gedragskenmerk
van wetenschapsbeoefenaren. Afstandelijkheid in plaats van een grote geïnvolveerdheid met
belangen, verlangens, wensbeelden en andere zeer menselijke eigenschappen. Merton ziet deze
belangeloosheid als een noodzakelijke institutionele controle over de motieven en gedragingen
van wetenschapsbeoefenaren (Merton, 1957: 558-559). Zonder deze persoonlijke en instituti-
onele garantie van het op afstand houden van overheersende persoonlijke betrokkenheid, van
groepsbelangen of van een sterke druk van belanghebbende organisaties en overheidsinstellin-
gen, verliest de wetenschap al snel de eigen zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Hebben deze
oude wetenschappelijke waarden afgedaan? Men kan zich inderdaad afvragen of ze nog wel bij
deze tijd passen en of Merton niet een al te idealistisch en rooskleurig beeld heeft opgeroepen
van de wetenschapsbeoefening in het Westen. Zo’n beeld van wetenschap paste goed in die
periode, direct na de Tweede Wereldoorlog, waarbij men nog de zojuist heroverde waarden als
democratie, vrijheid, universaliteit, gemeenschappelijkheid bij uitstek kon projecteren op de
wetenschap. Nu, ruim vijftig jaar later, weten we toch beter. Moderne waarden hebben afge-
daan, postmoderne opvattingen komen er voor in de plaats. 

Inderdaad valt er veel voor te zeggen om het door Merton kort en krachtig beschreven ethos
aan een hedendaagse kritiek te onderwerpen: wetenschap is belangenstrijd. Wie daar de ogen
voor sluit, lijkt niet bij de tijd, is wel erg naïef en heeft niet door hoe groot de economische
belangen zijn geworden van moderne wetenschapsbeoefening. Ook het universalisme is een van
de waarden, die het postmodernisme, met goede redenen, heeft gerelativeerd of, zo men wil,
ontmaskerd. Iedereen, ook wetenschapsbeoefenaren, hebben een toevallige plek toegewezen
gekregen en zij kunnen zich evenmin als andere burgers aan deze parochiale, hoogst particulie-
re, omstandigheden onttrekken. Met het afnemen van het sterke geloof in absolute zekerheid en
met de opkomst van de sterk relativerende houding van het postmodernisme ten opzichte van
waarheid, universaliteit, belangeloosheid en andere voorheen hooggeprezen waarden, komt een
interessante nieuwe vraag naar voren: welke invloed heeft het postmodernisme op de weten-
schappelijke houding? 

Als alles kan en alles mag, als niets meer met zekerheid kan worden beweerd, als aan objecti-
viteit van kennis en gemeenschappelijke maatstaven getwijfeld wordt, of sterker nog: principi-
eel wordt afgewezen, hoe moet men zich dan gedragen in de wetenschapsbeoefening? Een min-
stens even belangrijke vraag komt meteen daarbij: hoe moeten we onze studenten voorbereiden
op wat zo mooi in de Wet op het Wetenschappelijke Onderwijs 1960 heette: ‘vorming tot zelf-
standige beoefening der wetenschap, voorbereiding tot het bekleden van maatschappelijke
betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist is en bevordering van inzicht
in de samenhang der wetenschap’? (cf. Schuyt & Taverne, 2000: 324-326) Kan men opleiden
tot zelfstandigheid in de wetenschap als de zelfstandigheid van de wetenschap zelf wordt betwist
of betwijfeld? Kortom, er is reden om de inhoud en de reikwijdte van de wetenschappelijke
houding en het ethos van de wetenschap opnieuw te testen voor de huidige situatie.
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Bij het zoeken naar een nieuwe ijking van de wetenschappelijke houding ga ik terug naar de
grondlegger van het filosofische pragmatisme, de Amerikaanse filosoof Charles Sanders Peirce
(1839-1914), die als geen ander de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek (hij was van
oorspong chemicus, maar deed later ook astronomisch onderzoek en onderzoek naar de zeebo-
dem; hij werd tevens een van de grondleggers van de relatielogica) combineerde met een waar-
lijk onafhankelijke filosofische reflectie. Hij stierf berooid, maar liet wel 50.000 beschreven vel-
len tekst na. Hij wordt tegenwoordig als een van de origineelste negentiende-eeuwse filosofen
beschouwd. Peirce beschreef de wetenschappelijke houding vanuit zijn eigen ervaringen als
onderzoeker. Drie eigenschappen wenst hij elke onderzoek(st)er toe: 
(a) de vaste wil om dingen uit te zoeken, een bijna grenzeloze nieuwsgierigheid naar de dingen

en naar het waarom van de dingen; 
(b) een gedegen besef van de feilbaarheid van onze kennis, door hem fallibilisme genoemd, dat

natuurlijk recht tegenover het onfeilbaarheidsdenken staat, of dat nu komt van paus of pre-
laat, van politici of profeten, of van te zelfverzekerde wetenschapsbeoefenaren; 

(c) aandacht voor niet-nuttige kennis, een eigenschap, waar heden ten dage, geloof ik, geen
belangstelling meer voor bestaat, zelfs niet onder professoren. 

In het voorwoord van een ongepubliceerd boek (1897) schrijft Peirce het volgende: ‘De ont-
wikkeling van mijn ideeën is de vrucht van dertig jaar. Ik wist niet of ik ze ooit gepubliceerd
zou krijgen, ze schenen zo langzaam te rijpen. Jarenlang placht ik in de loop van dit rijpings-
proces voor mezelf mijn ideeën samen te vatten onder de noemer feilbaarheidsdenken en
inderdaad de eerste stap om iets uit te zoeken ligt in de erkenning dat je nog niet genoeg weet’
(Peirce, 1935: 1.10-1.13). 

In dit citaat klinken reeds postmoderne geluiden door. Niet voor niets wordt Peirce als een
van de vroege voorlopers van het non-foundationalism in de kennistheorie beschouwd. Maar
de erkenning van feilbaarheid en onzekerheid hoeft niet tot relativisme en wanhoop te leiden.
Integendeel. Het leidt tot grondig nadenken en telkens hernieuwd onderzoek. Als het goed is
leidt elk goed wetenschappelijk onderzoek niet tot een definitief oordeel over standen van
zaken in de werkelijkheid, maar juist tot nieuwe en betere vragen. Goed onderzoek is onder-
zoek dat tot dergelijke nieuwe vragen leidt. Goed onderwijs, zou ik er dan aan willen toevoe-
gen, is onderwijs dat bij de studenten die houding van grondig doorvragen bijbrengt. 

Maar de opvatting van Peirce over het nut en het belang van onzekerheid kwam niet voort
uit een of andere speculatieve levensinstelling, maar uit de harde praktijk van het weten-
schappelijk onderzoek. Peirce komt tot het inzicht van feilbare kennis, niet omdat het post-
modern is of omdat het postmodernisme in de mode is, maar omdat het een intrinsiek ken-
merk is van wetenschappelijke kennisverwerving, in tegenstelling tot geloof of ideologie, die
wel van vaste zekerheden blijven uitgaan. Peirce is, kortom, modern en postmodern tegelij-
kertijd. 

Dit heeft wel consequenties. Omgaan met onzekerheid als een positieve eigenschap van
wetenschapsbeoefening zal gevolgen hebben voor het gezag in en het gezag van de wetenschap.
Nu lijkt het erop alsof wetenschapsbeoefenaren zich met alle mogelijke manieren moeten
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opdringen, aan de politiek en aan het grote publiek, om maar met grote stelligheid te beweren
hoe groot het nut is van wetenschap. Daarbij worden onzekerheidsmarges vaak vergeten (of
wordt vergeten om ze te vermelden). Het ethos van de wetenschap wordt ondermijnd door de
constante nadruk op competitie in plaats van coöperatie, die logisch zou moeten voortvloeien
uit de eigenschappen van wetenschappelijke kennis, namelijk dat we nooit genoeg weten en
daarvoor de anderen nodig hebben. 

Een zekere bezinning op de plaats van de onzekere wetenschap in een onzekere maatschappij
(Pollack, 2003) zou tot een andere, wellicht meer overtuigende presentatie van de wetenschap
kunnen leiden. Ook binnen de wetenschappelijke wereld zou een meer bescheiden wetenschap-
pelijke houding leiden tot meer tolerantie. Want hoe vreemd is het toch dat in een wereld waar je,
vanwege de hoge intelligenties en de welvarende posities van de beoefenaren, een grote tolerantie
voor elkaars meningen en voor afwijkende geluiden zou mogen verwachten, de wetenschappelijke
wereld vaak wordt gekenmerkt door langdurige wanvertoningen van persoonlijke, onderlinge
ruzies, schoolstrijd, haat en nijd. Persoonlijke zelfverzekerdheid wordt dan gekozen boven de
erkenning dat ook andere oordelen ‘misschien wel een kern van waarheid kunnen bevatten’. 

Dit hoeft geen verzwakking van de wetenschap te betekenen, maar kan tot creatieve ver-
nieuwing leiden. De oude waarden van het wetenschappelijke ethos, zoals door Merton
beschreven, hebben geenszins afgedaan. Ze moeten voor de huidige situatie opnieuw geformu-
leerd worden en gecombineerd met de inzichten die uit de terechte kritiek van het postmoder-
nisme op een al te zelfgenoegzame wetenschapspraktijk voortvloeien. Het gaat hierbij niet om
een óf-óf-houding, niet om de vraag of de oude waarden plaats moeten maken voor nieuwe,
maar om een, op zichzelf heel postmoderne, én-én-houding. 

Een frisse beoefening van de wetenschap heeft tegenwoordig behoefte aan: 
– nieuwsgierigheid én scepsis, 
– openheid én voldoende aandacht voor het systeem, 
– tolerantie én zelfbewustheid van de eigen keuze, 
– coöperatie én competitie, waar dat zinvolle vernieuwingen stimuleert, gezagsloosheid én

een blijvend geloof in de waarde van wetenschappelijke kennis,relativering dat niets zeker is
én erkenning dat niettemin sommige zaken zekerder gekend kunnen worden dan andere, 

– het streven naar objectiviteit en objectiveerbaarheid én tegelijk de erkenning dat er  altijd
subjectieve en sociale elementen in de kennisverwerving mee zullen blijven spelen.       

In het onderwijs zouden deze eigenschappen aan de studenten moeten worden voorgehouden,
niet door ze belerend over te dragen, maar doordat studenten er in de praktijk van onderzoek
serieus kennis mee maken. De docent geeft het goede voorbeeld. Leren is afkijken, met name
van de goede manieren en de goede houding die de docent tijdens haar of zijn werk ten toon
spreidt. De wetenschappelijke houding wordt zo een deugd die geleerd wordt binnen een
wetenschappelijke gemeenschap en niet als louter cognitief pakketje, waar de studenten vol-
doende blijk van hebben te geven dat ze het van buiten kennen. De wetenschappelijke houding
komt juist van binnen uit. Leren omgaan met onzekerheid zonder het vertrouwen in de positie-
ve uitkomsten van wetenschappelijk werk te verliezen, dat is een gemeenschappelijke doel van
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zowel onderzoek als van onderwijs. Daarom eindig ik het liefst met een dubbele aansporing:
wantrouw de zekerheden én de onzekerheden. 

Kees Schuyt
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