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SAMENVATTING

Menselijke cognitie is beperkt en gelimiteerd, en het resultaat van een
evolutionair proces dat enkel rekening houdt met overleving en voortplan-
ting. Hoe kunnen we het succes in de voorbije eeuwen van wiskunde en
de wetenschappen verklaren, gegeven dat de menselijke geest hier eigen-
lijk niet voor is toegerust? Met andere woorden, indien we, om het met
Paulus te zeggen, “door een spiegel in een duistere rede zien,” hoe kun-
nen wiskundigen en wetenschappers dan in zekere mate hun cognitieve
beperkingen overstijgen? Dit proefschrift biedt een naturalistische wijs-
gerige studie van de relatie tussen geëvolueerde menselijke cognitieve ca-
paciteiten en formele vormen van kennisverwerving. Het biedt een analyse
van kernbegrippen uit de cognitieve wetenschappen die veel ter sprake
komen in recente naturalistische epistemologie, wetenschapsfilosofie, en
geesteswetenschap, waaronder aangeboren kennis, mentale modulariteit,
cognitie die deels buiten het brein plaatsheeft, epistemische acties, en evo-
lutionaire argumenten voor de betrouwbaarheid van onze overtuigingen.

Een van de voornaamste resultaten van onderhavige analyse is dat
een naturalistisch beeld van formele kennisverwerving niet enkel reke-
ning moet houden met aangeboren menselijke cognitieve vermogens, maar
ook met de manier waarop mensen hun interne cognitieve vermogens
aanvullen met externe hulpmiddelen. Aan de hand van voorbeelden
uit wiskunde en de levenswetenschappen toont dit proefschrift aan dat
mensen zich beroepen op diverse epistemische hulpmiddelen, waaronder
artefacten, symbolen, metaforen, en de kennis die zich bevindt in het
brein van anderen. Deze externe objecten zijn dermate belangrijk in ons
denken dat zij een integraal deel uitmaken van onze formele kennisver-
werving.
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264 Chapter 10. Samenvatting

Desalniettemin (en dit is het tweede voornaamste resultaat van dit
onderzoek) blijkt dat geëvolueerde cognitieve vooroordelen een signifi-
cante rol blijven spelen in de wiskundige en wetenschappelijke praktijk.
Gevalsstudies uit wiskunde, paleoantropologie, anatomie en evolutiebiolo-
gie tonen aan dat onze bevatting van wetenschappelijke begrippen wordt
ingeperkt en gestuurd door onze geëvolueerde menselijke geest. Dit proef-
schrift sluit af met enkele normatieve en metafysische conclusies.

De inleiding (hoofdstuk 1) bakent de vraagstelling af, vertrekkend
vanuit twee observaties. Ten eerste blijkt dat de wiskundige en weten-
schappelijke praktijk veel e�ciënter en complexer zijn dan we zouden
kunnen verwachten op basis van cognitief en evolutionair psychologisch
onderzoek. Hoe zijn wiskundigen en wetenschappers in staat de cognitieve
beperkingen waaraan mensen normaliter onderhevig zijn te overstijgen?
Ten tweede, wiskundige en wetenschappelijke praktijk strookt niet met de
normen voor redeneren die wetenschapsfilosofen en epistemologen tradi-
tioneel vooropstellen. Teneinde deze observaties beter te begrijpen wordt
de relatie tussen cognitie en wiskundige en wetenschappelijke praktijk
nader onderzocht.

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel (hoofdstukken
2, 3, 4 en 5) behandelt de cognitieve basis van de rekenkunde. Hoofd-
stuk 2 onderzoekt of rekenkundige kennis aangeboren is. Hoofdstuk 3
bestudeert de relatie tussen onze intüıtieve getalsconcepten en de cul-
turele evolutie van getallen. Hoofdstukken 4 en 5 onderzoeken de rol van
externe representaties in de ontwikkeling van formele getalsconcepten,
waaronder natuurlijke en negatieve getallen, en de rol van symbolen in
de historische ontwikkeling van de algebra.

In het tweede deel (hoofdstukken 6, 7, 8 en 9) wordt een aantal cogni-
tieve processen onderzocht die aan de basis liggen van wetenschappelijke
praktijk, met een nadruk op de levenswetenschappen. Hoofdstuk 6 stelt
de vraag of intüıtieve ontologische assumpties die we gebruiken in onze
dagdagelijkse interacties met onze omgeving en onze soortgenoten een
blijvende rol spelen in de wetenschappelijke praktijk. Gevalsstudies in
de paleoantropologie en de vergelijkende psychologie tonen aan dat dit
inderdaad zo is. Hoofdstuk 7 illustreert aan de hand van anatomie, evo-
lutiebiologie en evolutionaire psychologie dat analogieën een belangrijke
rol spelen in het overstijgen van deze intüıtieve ontologische assumpties.
Hoofdstuk 8 toont aan de hand van een speltheoretisch model aan dat de
groei van wetenschappelijke kennis enkel mogelijk is dankzij haar collec-
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tieve dimensie. Hoofdstuk 9 onderzoekt of het gerechtvaardigd is weten-
schappelijke kennis in vraag te stellen op basis van het feit dat evolutie
niet specifiek gericht is op het verwerven van waarheid, maar eerder op
voortplanting en overleving. Dit proefschrift sluit af met reflecties over
de rol van naturalisme in de wetenschapsfilosofie (hoofdstuk 10).




