
De empirische grondslag van wetenschappelijke begrippen

Met dit stuk wi1 ik voorbeelden geven ter ondersteuning van mijn

ste11lng dat de begrippen van de empirische en formele wetenschappen

een empirische afkomst hebben. Dus ook de begrippen die in de wiskunde

en de logica gehanteerd worden, tezamen met de uit deze disciplines
afleidbare stellingen. hebben een empirische oorsprong.

Als psycholoog ben ik namelijk geïnteresseerd in de vraag waar onze

denkwetten (zoals die bijvoorbeeld door de logica worden geformali-

seerd) vandaan komen. Jean Piaget, zwitsers bioloog en psycholoog,

heeft betoogd dat logica samenhangt met het menselijk handelen. Voor

hem is de logica een afspiegeling van denkstrukturen die de mens

tijdens zijn ontwikkeling konstrueert. De mens is echter niet vrij
deze strukteren op zijn manier vorm te geven. De denkstrukturen ontstaan

noodzakelijkerwijs a1s resuftaat van de lnterakties van het zich

ontwikkelende kind en de werkelijkheid. Vandaar dat formele strukturen
met succes (adekwaat) op de werkelijkheid toegepast kunnen worden.

Logische strukturen zijn, om het kort samen te vatten, cognitieve
regels dle aangeven hoe de mens op de werkelijkheid moet inwerken

(opereren) wil hij zo 'gunstig' mogelijk in die werkelijkheid prettlg
vertoeven. Ten aanzien van de kenni.sleer heeft Piaget zijn theorie
uitgewerkt in zijn 'Genetlsche Epistemologie' . Het is een zeeÍ: boeiende

theorie, doch een hele moeilijke. Ik laat deze theorie hier dan ook

zitten, mede ingegeven door het besef dat het bovenstaande voldoende

is om mijn positle aan te geven. Samenvattend kan gesteld v;orden

dat de theorie van Plaget, dat denkstrukturen het resultaat zijn
van de aanpassing van de mens aan zijn omgeving, het kader is van

waaruit ik 'kennis' interpreteer. Het is dan ook in deze zin dat

mijn stelling, dat wetenschappelÍjke begrippen een empirische grondslag

hebben, gezien moet worden.

Klokken zonder tijd

Stelling: Het begrip tijd is een abstraktie die niet naar een emplrische

entiteit verwijst en kan bi,j nadere analyse, zonder problemen

uit ons vocabolarium geschrapt worden.

Met andere woorden zegt deze stelling dat een objektleve tijd niet
bestaat. Wèl bestaat er een subjektieve tijd. De mens heeft namelijk

wel een conceptie van 'duur' dat zeer waarschijnlijk gebaseerd is
op de denkstrukturen eerder/later (e., dus ook tegelijkertijd) en

meer/minder (en dus ook evenveef). We laten de psychologie hier rusten
(hoewel een uitwerking van de relatie tussen deze denkstrukturen
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en het geheugen volgens mij bijzonder waardevol kan zijn).
Zoals gezegd, een objektieve, namelijk een in de realiteit bestaande,

tijd bestaat niet. Klokken bestaan daarentegen wel. Klokken, horloges
zijn instrumenten die lengtes metenl ze meten ln geen geval zoiets
a1s rtijdr. In de klassieke mechanica gelden de volgende bewegings-

formules:

S =V.tt1/2.u t2
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waarvoor geldt:

afgelegde afstand in meters

beglnsnelheid in meters per seconde

tijdsduur in seconden

versnelling in meters per second per seconde

snelheid in metrs per seconde op een bepaald tijdstip.

Stel nu dat we zouden zeggen: ons gevoel dat er een 'eerderr en een

rlater' is en dat we tussen 'eerdert en 'laterr een aantal keren

kunnen telJ-en, drukken wij uit (objektiveren - operationaliseren
door te tel-1en hoeveel standaardlengtes een standaardsnelheid heeft
afgelegd tussen twee gebeurtenj,ssen die na elkaar optreden. We gebruiken

daarvoor een standaardklok met wijzers die bewegen met een standaard-

snelheid die regelmatlg is. Daar deze snelheid onze standaard is
behoeven wij het verder te specificeren. Denk in dit verband aan

de standaardlengte bewaard te Parijs: de meter. Dat de naamgeving
rmeter' wordt gebruikt is volstrekt wiJ-lekeurig. Men had net zo goed,

zonder verlies aan voorspellingskracht (zie formules hierboven) kunnen

blijven spreken van de rstandaardlengtet.

De zo door ons geziene klok meet, om misverstanden te voorkomen,

dus geen rtijdr maar rsnelhei-dr door het vergelijken van de afgelegde

afstand van de standaardklok met die van het een bewegend voorwerp.

In deze opvatting kunnen wij de bewegingsformules ult de klassieke

mechanika op de volgende wiTze uitdrukken:

V =S /S- +a.S.C)oi<K

a =@V /5.OK

-2oks =v s. +L/2ooK



waarvoor geldt:
SU : afgelegde afstand door standaardklok

@V : snelhiedsverschil tussen twee opeenvolgende gebeurtenissen.
o

We zien dus dat op grond van onze concepties rsnelheidr wordt uitgedrukt
als de verhouding tussen twee afstanden (die van het bewegend objekt
en die van de standaardklok) en fversnelling' als snefheidsverandering

per afgelegde afstand van een voorwerp met standaardsnefheid.

Met het bovenstaande is dus aangetoond dat het begrip tijd niet naar

een empirische realiteit verwijst en dat we net zo'n voorspellend
vermogen hebben afs we het begrip 'tijd' niet gebruiken.

Dat rsnelheid' hlerboven geoperationafiseerd wordt als de verhouding

van twee lengtes wi1 echter niet zeggen dat andere definities minder

vruchtbaar zouden zijn. Zo wordt in de natuurkund tegenwoordig de

snelheid van een bewegend voorwerp gemeten door het aantal. afgelegde

meters van een bewegend voorwerp te bepalen na 9L9263L77O trillings-
perioden overeenkomend met de overgang tussen de twee hyperfijne
niveauTs van de grondtoestand van het atoom Cesium 133.

Wat van belang is bij snelheidsmeting ls dat we de snelheid van een

bewegend objekt vergelijken met een in principe regelmatig verlopend

standaardbeweging. Snelheid kunnen we dus definiëren a1s de afstand

afgelegd door een bewegend objekt tussen twee opeenvolgende fasen

van een standaardproces.

Het voorgaande zou ik wi1len afsluiten met de volgende opmerking:

er is geen tijd maar er zijn vele soorten klokken.
Met het bovenstaande lijkt mij tevens aangetoond dat wetenschappelijke

begrippen die geen empirische grondslag hebben ook makkelijk gemist

kunnen worden.

Amsterdam, jan./87
Dor.Íc S.teeve-nsz
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