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Samenvatting

Voordat ik een overzicht geef van het proefschrift zelf, zal ik eerst het induc-
tieprobleem, de inductieve logica, en de ideeën van Bayes inleiden. Wie zich wil
beperken tot het overzicht, kan bij het kopje Dit proefschrift beginnen te lezen.

Eenden en tijgers. De jachtopziener van prinses Perenbloesem houdt sinds jaar
en dag een overzicht bij van het aantal eenden dat zich in het voorjaar rond de
vijvers ophoudt om te broeden. Daarnaast telt hij jaarlijks het aantal tijgers
dat in de zomer de bossen onveilig maakt. Dat doet hij omdat elke winter
van hem een prognose verlangd wordt voor het komend jachtseizoen. Het is
niet ondenkbaar dat het aantal eenden en tijgers sinds zijn aantreden als volgt
gefluctueerd heeft:

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8
Eenden 52 56 24 21 49 64 18 -
Tijgers 3 7 9 3 4 5 8 -

Wat kan hij voor het komend jaar voorspellen? En waarop mag hij zich bij die
voorspellingen baseren? Hoe kan hij bijvoorbeeld het feit dat de tijgers zich
jaarlijks aan de eenden tegoed doen in zijn voorspellingen verwerken?

Het inductieprobleem. De moed zinkt de jachtopziener in de schoenen wan-
neer hij in de lange wintermaanden de complete werken van David Hume leest.
Daarin wordt uiteengezet dat tot op heden verzamelde gegevens op zichzelf niets
vertellen over gegevens die nog verzameld moeten worden, en dat de verzamelde
gegevens bovendien geen eenduidige relatie hebben tot de werkelijkheid waaruit
de gegevens afkomstig zijn. De jachtopziener kan niet anders dan concluderen
dat deze Hume gelijk heeft. Elke invuloefening van de achtste kolom is gebaseerd
op een regelmaat die hij in de gegevens meent te ontwaren, maar telkens moet hij
toegeven dat er ook wel andere regelmatigheden te verzinnen zijn. Nu is er wel
een bepaalde regelmaat waarnaar de voorkeur van de opziener uitgaat, omdat
die het beste aansluit op het verhaal dat over de gegevens verteld kan worden.
Maar dat verhaal zou volgens de jachtopziener juist uit de gegevens moeten vol-
gen, en het mag daaraan niet vooraf gaan. Het zogenaamde inductieprobleem
van Hume bezorgt de opziener slapeloze nachten.
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Gelukkig vindt de jachtopziener nog andere boeken in de bibliotheek van
het jachthuis: een artikel van Bayes, een traktaat van Carnap en een boek
van Fisher. Deze auteurs beweren dat uit de gegevens misschien geen unieke
voorspelling volgt, maar dat het met de tabel in de hand wel mogelijk is om
bepaalde regelmatigheden en voorspellingen waarschijnlijker te noemen dan an-
dere. Het gat tussen de gegevens enerzijds en de regelmaat en voorspellingen
anderzijds wordt dus gedicht met het begrip waarschijnlijkheid. Dat lijkt de
oplossing, maar bij de opziener blijft er iets knagen. Allereerst is die tabel een
nogal karige representatie van de grillige en veelzijdige werkelijkheid van een-
den en tijgers. Maar nog los daarvan: als zich al een regelmaat voordoet in
zijn tabel, dan zou het toch niet aan de wiskundige statistiek moeten zijn om
de relevante regelmaat aan te wijzen? Waar precies wordt de keuze voor een
bepaalde regelmaat gemaakt, en wat is daarna dan nog de rol van de gegevens?

Inductieve logica. Op dit punt van het verhaal was de jachtopziener erbij gebaat
geweest in de bibliotheek dit proefschrift aan te treffen. Het behandelt precies
de hierboven geformuleerde vragen, en geeft als antwoord daarop een redeneer-
schema waarin de rol van aangenomen regelmaat en die van de verzamelde
gegevens helder uiteengezet wordt. Maar voordat ik dieper inga op dat redeneer-
schema, wil ik benadrukken dat dit proefschrift niet alleen voor jachtopzieners
van belang kan zijn. Alle empirische wetenschappen verzamelen gegevens, en
vormen zich op basis daarvan een oordeel over nog niet opgenomen gegevens, en
over de werkelijkheid die zich achter de gegevens schuilhoudt. Veel van het em-
pirisch werk gaat zitten in het verkrijgen van de gegevens langs experimentele
weg, en in het ordenen van de gegevens in bestanden en tabellen. Daarover
gaat dit toch al omvangrijke proefschrift niet. Maar zodra de gegevens eenmaal
in nette nullen en enen op een schijf staan, wordt er meestal een statistische
techniek op losgelaten. Het onderwerp van dit proefschrift is niets minder dan
al deze statistische technieken.

Het uitgangspunt van dit proefschrift is dat het inductieprobleem in twee
afzonderlijke delen uiteenvalt. Ten eerste is er het probleem dat wij uit weten-
schappelijke gegevens, zoals die van de jachtopziener, niet kunnen opmaken
welke regelmaat relevant is. Maar daarnaast is er het probleem dat wij, nadat
we gekozen hebben voor de relevantie van een bepaald soort regelmaat, nog
geen vaste procedure hebben voor de redenering die ons van die keuze brengt
naar voorspellingen, en naar een oordeel over het al dan niet voorkomen van de
regelmaat. Kortom, we hebben te maken met een inductieprobleem in de logica,
dat de vorm van inductieve redeneringen betreft, en met een inductieprobleem
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in de kenleer, dat de waarheid van de uitgangspunten in die redeneringen be-
treft. Dit proefschrift gaat er vanuit dat het mogelijk is om deze twee problemen
afzonderlijk te behandelen, en beperkt zich vervolgens tot een behandeling van
het logische inductieprobleem. Het volgt hiermee de weg van de klassieke logica,
die onder andere door het heldere onderscheid tussen geldigheid en waarheid tot
bloei is gekomen.

Redeneren over kansspelen. Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn waarom de
titel van dit proefschrift ‘Inductieve Logica’ is. Wat mist, is een verklaring van
de term ‘Bayesiaans’. Die term heeft betrekking op het feit dat de inductieve
logica in dit proefschrift zich bedient van waarschijnlijkheden en kansen. In 1763
publiceert de Royal Society een essay van wijlen dominee Bayes, waarin een aan-
tal baanbrekende ideeën omtrent kans en waarschijnlijkheid worden uiteengezet.
Kansspelen zijn dan al langer onderwerp van wiskundige bespiegelingen, maar
daarbij gaat het altijd om het bepalen van kansen op bepaalde uitkomsten bij
een gegeven kansspel. Het idee van Bayes is om deze relatie om te draaien:
de waarschijnlijkheid dat wij meespelen in een bepaald kansspel kan worden
afgeleid uit de uitkomsten die zich in het kansspel voordoen.

Neem bijvoorbeeld een dobbelspel waarbij wij alleen van de uitkomsten op
de hoogte worden gebracht, zonder dat we weten of de uitkomsten een optelsom
zijn van de worpen van twee zeskantige dobbelstenen, ofwel de optelsom van de
worpen van een acht- en een vierkantige dobbelsteen. De regels van de kansleer,
aldus Bayes, vertellen ons dan precies welke kansen wij aan deze twee mogelijke
kansspelen moeten toekennen. De toepassing van dit idee van Bayes beperkt zich
echter niet tot spelletjes in casino’s. Ook jachtopzieners en andere empirische
wetenschappers kunnen er hun voordeel mee doen. Voorwaarde is dat zij de
natuur tot op zekere hoogte als een kansspel zien, en zich daarom bedienen van
kansen, samengevat in statistische hypothesen. Ze kunnen dan de regels van de
kansleer gebruiken als de geldige redeneerregels in inductieve redeneringen over
die statistische hypothesen.

Dit proefschrift. Dit proefschrift brengt de hierboven ingeleide onderwerpen
samen in de Bayesiaanse inductieve logica. Deze logica voorziet in een oplossing
van het inductieprobleem, opgevat als een probleem omtrent de geldigheid van
inductieve redeneringen. Deel I presenteert de Bayesiaanse logica zelf. In dit
deel wordt beargumenteerd dat statistische hypothesen de formele representatie
zijn van aannames omtrent de relevantie van regelmatigheden in de gegevens.
Bijzondere aandacht wordt vervolgens besteed aan het gebruik van hypothe-
sen bij het maken van aannames op het gebied van inductieve relevantie en
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onafhankelijkheid in deel II, en bij formele representaties van theorie en theo-
rieverandering in deel III. Het volgende bespreekt elk van deze delen in meer
detail.

Bayesiaanse inductieve logica. Om te beginnen presenteert hoofdstuk 1 de
Bayesiaanse inductieve logica, en zet deze af tegen de Carnapiaanse inductieve
logica. Het essentiële verschil is dat de Bayesiaanse logica gebruik maakt van
statistische hypothesen, waarmee kan worden besloten welke regelmatigheden in
de gegevens van belang zijn. Maar de Bayesiaanse logica zelf doet er op dit punt
het zwijgen toe. Een empirische wetenschapper moet over de relevante regel-
maat helemaal zelf beslissen. En bovendien, als eenmaal tot een verzameling
hypothesen besloten is, dan moet daarna nog bepaald worden wat de begin-
waarschijnlijkheid van elk van de alternatieven is. Het aardige van Bayesiaanse
logica is nu juist dat zij alleen de redeneerregels aandraagt. Alle aannames in
de redeneringen komen zodoende expliciet aan bod in de vaststelling van be-
ginwaarschijnlijkheden, zowel die over de relevantie van regelmatigheden, zoals
vastgelegd in de hypothesen, als de waarschijnlijkheid over de uitgekozen hy-
pothesen. Het kentheoretische inductieprobleem, dat de uitgangspunten in in-
ductieve redeneringen betreft, wordt met de Bayesiaanse logica daarom beslist
niet opgelost.

Het gebruik van hypothesen. Het komt de kritische lezer misschien vreemd voor
dat in het bovenstaande moeiteloos verband wordt aangebracht tussen statis-
tische hypothesen en empirisch onderzoek. Als empirische wetenschappers zich
uitsluitend willen baseren op tabellen met gegevens, is het gebruik van allerlei
veronderstelde kansen achter de gegevens veel te esoterisch. Wat moeten we ons
in dit verband bij een statistische hypothese voorstellen?

Hoofdstuk 2 laat zien dat statistische hypothesen in zekere zin wel met de
gegevens in verband kunnen worden gebracht, door gebruik te maken van de
zogenaamde frequentistische interpretatie van kansen. In die interpretatie zijn
kansen altijd verbonden met herhaalbare experimenten, in het geval van de
eerder opgevoerde jachtopziener bijvoorbeeld de opeenvolgende jaren. De kans
op een bepaalde uitkomst kan dan worden opgevat als de proportie van metingen
met die uitkomst in een groot of zelfs oneindig aantal metingen. Ik betoog dat de
statistische hypothesen via deze interpretatie een min of meer natuurlijke plaats
krijgen in een empiristische inductieve redenering. Bovendien kies ik daarmee
voor een specifieke visie op de noties kans en waarschijnlijkheid, en op hun
relatie: de eerste komt voor in statistische hypothesen, en is zodoende verbonden
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aan kansprocessen in de wereld, de tweede drukt de opinie over statistische
hypothesen uit.

Ten slotte betoog ik in hoofdstuk 3 dat wetenschappers zichzelf een groot
plezier doen wanneer zij hun empiristische reserves opzij zetten, en zich van
statistische hypothesen bedienen bij het vaststellen van de beginwaarschijnlijk-
heden in de eerder besproken inductieve redeneringen. Omdat de hypothesen
direct verbonden zijn aan veronderstelde kansprocessen in de natuur, bieden zij
een helder zicht op de aannames die in deze redeneringen gemaakt worden.

Relevantie en onafhankelijkheid. Dit laatste punt vormt de opmaat voor een
uitgebreide studie naar het gebruik van hypothesen in inductieve redeneringen.
Zoals gezegd, de inductieve logica hoeft geen advies uit te brengen over de te
kiezen aannames in inductieve redeneringen, omdat dit buiten de taakstelling
van de logica valt. Zodra echter de aannames gekozen zijn, kan het wel als deel
van de taakstelling worden gezien om de aannames te vertalen naar een vorm die
op de logica aansluit. Met andere woorden, bij een logica hoort een handleiding
waaruit duidelijk wordt hoe die logica in verschillende redeneringen kan worden
toegepast.

De hoofdstukken 4 en 5 leveren die handleiding voor inductieve redeneringen
waarin aannames worden gemaakt omtrent de relevantie tussen gegevens onder-
ling, terwijl die gegevens ieder voor zich een vaste kans hebben om zich voor te
doen. Een jager kan bijvoorbeeld een vaste kans veronderstellen voor de aan-
wezigheid van konijnen, eenden of tijgers aan de bosrand, maar niettemin menen
dat de aanwezigheid van konijnen de aanwezigheid van eenden waarschijnlijk-
er maakt, terwijl de aanwezigheid van tijgers die aanwezigheid juist minder
waarschijnlijk maakt. Zulke relevanties worden in de literatuur ook wel als
analogie-effecten aangeduid, omdat ze er uiteindelijk op berusten dat konijnen
en eenden iets gemeen hebben dat hen tegenover tijgers plaatst. Het blijkt
verrassend moeilijk om zulke aannames omtrent relevantie direct in een begin-
waarschijnlijkheid onder te brengen, maar het gebruik van bepaalde statistische
hypothesen biedt hierop een natuurlijke ingang. Hoofdstuk 6 gebruikt precies
dezelfde statistische hypothesen voor het beschrijven van inductieve redenerin-
gen waarin vooraf afhankelijkheidsrelaties tussen de gegevens zijn aangenomen.
Causale relaties tussen aantallen eenden en tijgers kunnen op die manier ook in
de inductieve redeneringen worden opgenomen.

Wetenschapsfilosofie. In het laatste deel van dit proefschrift wordt gekeken
naar een drietal onderwerpen uit de wetenschapsfilosofie, en meer precies naar
de relatie die zij hebben tot de Bayesiaanse inductieve logica. Allereerst wordt
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in hoofdstuk 7 ingegaan op de precieze functie die gegevens en aangenomen
hypothesen hebben in de inductieve redeneringen. Daaruit komt het beeld naar
voren van empirische wetenschap als coproductie: zowel observatie als theorie
hebben een eigen en onafhankelijke inbreng op wetenschappelijke inzichten. Dit
doet sterk denken aan het Kantiaanse perspectief, waarin de werkelijkheid pas
in de interactie van een kenapparaat en een onbekende wereld, en dus eigenlijk
onder onze ogen en handen, ontstaat. Het verschil is dat in het geval van de
statistische redeneringen het kenapparaat geen transcendentaal bepaalde notie
is, maar een vrij te kiezen en naar inzicht te wijzigen statistisch model.

Over het wijzigen van statistische modellen gaat hoofdstuk 8. Dit hoofd-
stuk keert zich tegen de opvatting dat theorieveranderingen zich onttrekken aan
rationaliteitscriteria, en laat zien dat zulke veranderingen goed kunnen worden
ingepast in een Bayesiaans logisch schema. Dit werkt voor zover de theorie
samenvalt met de statistische hypothesen die door de theorie gemotiveerd wor-
den, en zolang de theorie dus samenvalt met de waarschijnlijkheden die de the-
orie over de gegevens vastlegt. In hoofdstuk 9 behandel ik ten slotte het deel
van wetenschappelijke theorieën dat voor eens en voor altijd boven die gegevens
uitstijgt. Wetenschappelijke theorieën worden nu eenmaal nooit eenduidig door
de gegevens vastgelegd. Het laatste hoofdstuk betoogt echter dat in sommige
gevallen de onderbepaaldheid van de theorie door de gegevens een heuristisch en
praktisch nut heeft voor de wetenschapper. In plaats van ons zorgen te maken
over de onderbepaaldheid, doen we er misschien beter aan te proberen de functie
van onderbepaaldheid in concrete gevallen te achterhalen.

Statistiek voor de wetenschappen. In deze slotparagraaf kom ik terug op het
nut van dit proefschrift voor de empirische wetenschappen. Veel van die weten-
schappen gebruiken sinds jaar en dag klassieke statistische methoden, zoals die
van Fisher, Neyman en Pearson, en anderen. Met behulp van die methoden
worden soms ongeldige redeneringen gemaakt, en in het ergste geval worden
daardoor zelfs onjuiste conclusies getrokken. Toch is het onverstandig om de
klassieke statistiek af te raden. In de uitgewerkte schattings- en toetsingsproce-
dures van de klassieke statistiek ligt vaak een schat aan situatiespecifieke kennis
opgeslagen, en in veel gevallen zijn de procedures efficiënt en rekentechnisch
aantrekkelijk. Het zijn in zekere zin epistemische ‘shortcuts’. In plaats daarvan
is de normatieve aanbeveling van dit proefschrift dat statistische procedures op
hun situatiespecifieke geldigheid en toepasbaarheid kunnen worden beoordeeld
door ze uit te schrijven in termen van Bayesiaanse statistische redeneringen.
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Naast een kwaliteitscontrole biedt dit aan wetenschappers een beter zicht op de
uitgangspunten van hun activiteiten.






