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Deel I: De theorie van de vier fundamentele systeemrelaties
2. De fundamentele systeemrelaties en hun implicaties
In dit onderzoek gaat het erom inzicht te krijgen in de relaties en grondstructuren van alle
mogelijke systemen. Zoals gebruikelijk wordt onder een systeem verstaan een op de een
of andere manier geordend geheel dat bestaat uit een verzameling onderling gerelateerde
elementen. Anders gezegd, een verzameling elementen met een eigen ordening
constitueert een systeem.
Omdat de te ontwikkelen systeemtheorie van toepassing moet zijn op alles wat
systeemkarakter heeft (in ieder geval materiedeeltjes, levende organismen, individuele
mensen en samenlevingen) is de nu volgende analyse noodzakelijk abstract van aard.

1. Vier kwalitatief verschillende relaties
In eerste instantie richt ik me op de relaties tussen twee systemen. Deze relaties komen
niet alleen het meest voor, ze liggen ook aan de basis van de relaties tussen meerdere
systemen. De centrale vraag is daarom:
Wat zijn de kwalitatief verschillende relaties die er tussen twee systemen
kunnen bestaan?
De analyse moet, zoals gezegd, alle mogelijke systemen betreffen. Daarom is over de aard
van de elementen en over de ordening daarvan in deze fase van het onderzoek nog
helemaal niets bekend. We weten niet meer van de systemen dan dat ze bestaan uit een
verzameling elementen. Vandaar dat het onderzoek in eerste instantie neerkomt op de
vraag welke relaties er tussen twee verzamelingen mogelijk zijn.
Bepalend voor de relaties tussen twee verzamelingen is de mate waarin ze elementen
gemeenschappelijk hebben. Elementaire verzamelingentheorie leert dat er tussen twee
verzamelingen A en B, de volgende vijf kwalitatief verschillende betrekkingen kunnen
bestaan.
Of A en B zijn disjunct, óf A en B snijden elkaar (ze hebben tenminste één element
gemeen en elk bevat elementen die niet tot de andere behoren), óf A is een echte
deelverzameling van B, óf B is een echte deelverzameling van A, óf A=B. Het is niet
mogelijk dat twee van deze relaties tegelijk bestaan. Dit zijn de zogenaamde
fundamentele relaties tussen verzamelingen .[1]
In dit onderzoek gaat het nu niet om geheel willekeurige verzamelingen maar om
verzamelingen die systemen vormen. Dat heeft gevolgen voor het aantal verschillende
relaties dat in principe mogelijk is.

Eén van de mogelijkheden, namelijk dat de verzamelingen elkaar snijden (dat wil zeggen
ze hebben een deelverzameling gemeenschappelijk), heeft bij systemen twee kwalitatief
verschillende relaties tot gevolg. Systemen kunnen namelijk een grens hebben en omdat
systemen geordende gehelen zijn maakt het verschil voor de structuur van de systemen of
de gemeenschappelijke deelverzameling alleen maar die grens betreft óf méér dan de
grens.[2] In het laatste geval hebben we te maken met een gedeeltelijk overlappen van
beide systemen.
Daarentegen maken twee andere verzamelingtheoretische relaties, namelijk B omvat A of
A omvat B, voor de aard van de relatie tussen de twee systemen geen verschil. In beide
gevallen hebben we dezelfde situatie: één van beide systemen is volledig een subsysteem
van het andere systeem; met andere woorden, het ene systeem wordt geheel door het
andere omvat.
Tenslotte de laatste relatie A=B. Die is hier niet aan de orde omdat het in dit onderzoek
gaat om de relaties tussen systemen die elk een eigen ordening hebben en dus essentieel
verschillend zijn.
Conclusie. Uit de elementaire verzamelingtheoretische principes volgen voor systemen vier
mogelijkheden:
R0 Beide systemen zijn onafhankelijke op zichzelf staande systemen; ze
hebben geen elementen gemeenschappelijk.
R1 Beide systemen hebben een gemeenschappelijk grenscontact; ze zijn
daardoor onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld.
R2 Beide systemen overlappen elkaar gedeeltelijk; ze hebben een deel van
hun systemen gemeenschappelijk.
R3 Eén van beide systemen is volledig subsysteem van het andere; het wordt
er geheel en onlosmakelijk door omvat.
Dit zijn de vier fundamentele systeemrelaties. Het zijn de kwalitatief verschillende
relaties die tussen twee systemen kunnen bestaan. Dat betekent dat een concrete relatie
tussen twee systemen altijd een bijzondere verschijningsvorm moet zijn van één van deze
vier systeemrelaties.
Deze relaties kunnen slechts aangetroffen worden als de systemen tot hetzelfde
werkelijkheidsgebied behoren en uit dezelfde soort elementen bestaan. Anders kunnen ze
immers geen elementen gemeenschappelijk hebben.
De relaties zijn genummerd R-0,1,2,3 en niet bijvoorbeeld R-1,2,3,4, omdat de eerste
relatie R0 wel in formeel opzicht een relatie is, maar inhoudelijk niet; er is geen echte
band tussen beide systemen.
In deze relaties zijn de systemen, ook als ze elementen gemeenschappelijk hebben en dus
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, in die zin aparte systemen, dat ze eigen
ordeningen hebben. Dat geldt niet alleen voor de drie eerste relaties, waar beide
systemen niet anders dan systemen met eigen ordeningen kunnen zijn, maar ook voor de
relatie R3. Vandaar dat R3 de relatie is waarbij de twee systemen enerzijds eigen

ordeningen hebben, dus in die zin aparte systemen zijn, terwijl anderzijds toch één van
beiden volledig deel uitmaakt van en participeert aan het omvattende systeem.
Hieruit volgt, dat de relatie tussen een systeem en een gewoon subsysteem (b.v. de
relatie tussen het lichaam van een dier en een specifiek orgaan, zoals het hart) niet een
R3 relatie is, hoewel zo’n subsysteem volledig door het gehele systeem wordt omvat. We
hebben dan namelijk niet te maken met twee aparte systemen ieder met een eigen
ordening. Want eigen aan de ordening van het omvattende systeem (het gehele
organisme) is dat het subsysteem er noodzakelijk toe behoort. Het kan niet bestaan
zonder het orgaan (b.v. het hart) als subsysteem. Kortom, als een systeem alleen maar
subsysteem is in een omvattend systeem dan hebben we niet te maken met een relatie
tussen twee aparte systemen en daarom ook niet met de systeemrelatie R3.
Evenmin is er een R3 relatie als de twee systemen wel aparte systemen met eigen
ordeningen zijn, maar het ene alleen maar ruimtelijk volledig door het andere wordt omvat
(b.v. een dier in een kooi). Het omvatte systeem is dan niet onlosmakelijk participerend
met het andere verbonden. In principe zou het omvatte systeem, zonder dat dit voor
beide systemen een verstoring betekent, uit het andere verwijderd kunnen worden. De
onderlinge relatie tussen deze systemen is daarom feitelijk een R0 relatie.
De relatie R3 is dus, anders dan bij de beide zojuist geschetste situaties, de relatie waarbij
de twee systemen aparte systemen zijn en de één toch volledig participerend subsysteem
is van de ander. Dat roept direct de vraag op of deze ogenschijnlijk paradoxale relatie
überhaupt mogelijk is. Dat dit wel zo is blijkt alleen al uit het feit dat er een concreet en
belangrijk voorbeeld van deze relatie bestaat, namelijk de relatie die aan de oorsprong ligt
van ieder mens: die van een embryo in een moederlichaam. Het embryo, waarvan de
essentie is dat het uiteindelijk een zelfstandig bestaand systeem moet worden, heeft een
eigen ordening. In die zin is het een apart systeem. Dit blijkt ook uit het feit dat er
speciale enzymen voor nodig zijn om te voorkomen dat het embryo als lichaamsvreemd
systeem door het moederlichaam wordt afgestoten. Het embryo is dus enerzijds een apart
systeem, anderzijds participeert het volledig aan het andere systeem, het moederlichaam.
Bij de toepassingen in deel II zal blijken dat de relatie R3 ook in geheel andere
werkelijkheidsgebieden een cruciale rol speelt. Aan het zojuist gegeven voorbeeld is al te
zien dat de relatie R3 gecompliceerde processen en bijzondere structuren van de
betreffende systemen met zich mee brengt. Die implicaties zullen in de volgende
paragraaf worden uitgewerkt.
Op het eerste gezicht ziet het geheel van de vier fundamentele systeemrelaties R0, R1, R2
en R3 er eenvoudig uit. Echter, het zijn niet simpel relaties tussen twee verzamelingen die
op verschillende manieren elementen gemeenschappelijk hebben. Het zijn relaties tussen
twee systemen. Dat zijn geordende gehelen en daarom is de mate waarin een systeem
met een ander systeem elementen gemeenschappelijk heeft en dus de mate waarin ze
aan elkaar participeren bepalend voor de gehele structuur van een systeem. Dat betekent
dat met elke relatie een specifieke ontologische structuur van de betreffende systemen
correspondeert.

Bijzondere consequenties hebben de relaties als één van beide systemen een cognitief
systeem is. Een cognitief systeem (cognitief hier ruim gedefinieerd) is een systeem dat de
mogelijkheid heeft een effect ten gevolge van een contact met een ander systeem vast te
leggen en op die manier informatie over dat systeem te verwerven en te bewaren. Is zo
één van beide systemen een cognitief systeem (b.v. een meetinstrument) dan is de aard
van de relatie ook bepalend voor de aard van de kennis en voor de manier waarop die
verkregen wordt.
Die verstrekkende uit de fundamentele systeemrelaties voortvloeiende implicaties zal ik nu
nader onderzoeken.

2. De ontologische en epistemologische implicaties
In de volgende analyses gaat het om de ontologische en epistemologische implicaties van
de vier systeemrelaties. Eerst wordt geanalyseerd wat uit een relatie volgt met betrekking
tot de structuur van de betreffende systemen. Direct daarbij aansluitend wordt vervolgens
ook de kennisverwerving binnen die relatie onderzocht. Het gaat er dan dus om te
onderzoeken wat de implicaties zijn als in die relatie één van beide systemen een cognitief
systeem is.
Wat nu volgt zijn weer abstracte analyses. Het zijn pure deducties uit de vier
systeemrelaties. Ze gelden daarom in principe voor alle mogelijke systemen. Bij de
toepassingen in deel II zullen op zeer verschillende terreinen voorbeelden van deze
relaties en hun implicaties de revue passeren. Maar om nu al de abstracte resultaten van
de analyses wat inzichtelijker te maken zal ik ze hier illustreren met voorbeelden uit de
natuurkunde. Natuurkundige systemen lenen zich voor zo'n eerste illustratie omdat ze de
minst complexe systemen zijn. Wel kunnen deze voorbeelden hier alleen maar beknopt
worden aangeduid. Dat voor deze systemen inderdaad deze relaties en hun implicaties
gelden vereist een uitvoerige argumentatie, die in hoofdstuk 4, dat gaat over de
natuurkundige systemen en hun structuren, gegeven zal worden.
R0. Als twee systemen als volledig op zichzelf staand en onafhankelijk van elkaar opgevat
kunnen worden, dan hebben we met de relatie R0 te maken. Zulke systemen kunnen wel
gedurende een zekere tijd contact met elkaar hebben en daardoor ook een verandering
ondergaan, maar in principe kan dat contact weer verbroken worden. Daarom is het
kenmerkend voor de structuur van zulke systemen dat ze welbepaalde, van het andere
systeem onafhankelijke, eigenschappen hebben.
Is één van beide systemen, A, een cognitief systeem dan moet voor het verkrijgen
van informatie over het andere systeem B uiteraard een contact tot stand gebracht
worden. Maar dit cognitief contact kan ook weer verbroken worden omdat de systemen in
de relatie R0 essentieel onafhankelijke systemen zijn. Dat betekent, dat B eigenschappen
heeft die niet alleen onafhankelijk zijn van A maar die ook als zodanig door A gekend
kunnen worden.

Een voorbeeld hiervan zijn de systemen die behoren tot het domein van de klassieke
natuurkunde. In de klassieke theorieën wordt ervan uitgegaan, dat de betreffende
systemen welbepaalde eigenschappen hebben, die door een instrument objectief gemeten
kunnen worden. Natuurlijk is er altijd een meetcontact nodig, maar in de klassieke
natuurkunde wordt ervan uitgegaan dat de invloed van het instrument op het
objectsysteem ten gevolge van dit contact te verwaarlozen of in ieder geval te
verdisconteren is.
R1. De relatie R1 houdt in dat de beide systemen door een gemeenschappelijk
grenscontact verbonden zijn. Het ene systeem is daardoor onlosmakelijk gekoppeld aan
het andere. De systemen bestaan wel op zichzelf, maar staan toch in een
afhankelijkheidsrelatie tot elkaar. Want het gemeenschappelijk grenscontact participeert
zowel aan het geïntegreerde geheel van systeem A als aan dat van B. De gehele structuur
van zo’n systeem is daarom op het andere betrokken en wordt er op die manier ook door
bepaald.
Als in deze relatie systeem A de mogelijkheid heeft om kennis van systeem B te
verwerven, dan moet de kennisverwerving noodzakelijk via het gemeenschappelijke
grenscontact verlopen. Beide systemen zijn immers door dat contact onlosmakelijk met
elkaar verbonden en dat betekent dat er geen andere mogelijkheid is om een kencontact
te realiseren. Dit grenscontact, dat aan beide systemen participeert, is dus het middel
waardoor kennis verkregen wordt. Omdat alle kennis van B door het cruciale
gemeenschappelijke contact met A tot stand komt, is de verkregen kennis van B essentieel
relatief ten opzichte van het cognitieve systeem A.
Een voorbeeld hiervan zijn de natuurkundige systemen die door de
relativiteitstheorie worden beschreven. In geval van hoge snelheden kunnen twee
systemen niet meer als onafhankelijk van elkaar beschouwd worden. De eindige
signaalsnelheid (die van het licht) heeft een onophefbare relativiteit van de meetresultaten
tot gevolg. Wat gemeten wordt is relatief ten opzichte van het stelsel van het
meetinstrument. Door het eindige signaal, als grenscontact, zijn instrument en object
onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld.
R2. Twee systemen waartussen de relatie R2 bestaat overlappen elkaar gedeeltelijk. Ze
hebben op de een of andere manier een deel van hun systemen gemeenschappelijk.
Anders dan bij de vorige relaties bestaan de systemen nu niet volledig op zichzelf.
Enerzijds zijn de beide systemen geïntegreerde gehelen, anderzijds participeren ze ten
dele aan elkaar. De systemen zijn zo intern met elkaar verbonden. Dat betekent, dat de
eigenschappen van het ene systeem meebepaald worden door het interne contact met het
andere systeem. Daarom heeft zo’n systeem op zichzelf beschouwd (los van de relatie met
de ander), nog geen welbepaalde eigenschappen. Kenmerkend voor de structuur van de
systemen in deze relatie is, dat de eigenschappen in een interactieproces met een ander
systeem tot stand komen.
Is in deze relatie één van beide systemen een cognitief systeem, dan kan de
kennisverwerving nu niet anders dan via dat wat ze gemeenschappelijk hebben verlopen.

Dat betekent, dat we in vergelijking met de vorige relaties opnieuw met een ander soort
kennis te maken hebben. Deze kennis komt tot stand in een kenproces waarbij het
cognitieve systeem A en het te kennen systeem B ten dele intern aan elkaar participeren.
Daaruit volgt dat het kenresultaat (de verkregen kennis van B) essentieel door het
systeem A wordt mee bepaald.
In de natuurkunde komen we deze relatie en bijbehorende systemen tegen in het
kwantumdomein. De kwantumtheorie heeft aan het licht gebracht dat systemen in dat
domein niet in alle opzichten op zichzelf bestaan. De eigenschappen van zo’n systeem
worden meebepaald door de relatie met een ander systeem, in het bijzonder door de
relatie met een meetinstrument. In de kwantumcontext blijkt dus de meetinteractie van
cruciaal belang. De uitkomst van een meting wordt essentieel meebepaald door de
experimentele condities.
R3. We hebben met de relatie R3 tussen twee systemen te maken als er sprake is van een
volledige overlapping. Beide systemen zijn enerzijds aparte systemen ieder met een eigen
ordening, anderzijds is één van beide volledig en onlosmakelijk een subsysteem van het
andere. Met andere woorden, het omvatte systeem is een apart geïntegreerd geheel en
tegelijkertijd participeert het volledig aan het andere omvattende systeem. Het omvatte
systeem bestaat dus niet anders dan in een gecompliceerd gebeuren met het andere
systeem. Dat betekent dat voor het bestaan als zodanig en voor de aard van het omvatte
systeem de relatie tot het andere omvattende systeem allesbepalend is.
Is in de relatie R3 één van beide systemen een cognitief systeem, dan kan de
kennisverwerving van het ene systeem door het andere niet anders plaats vinden dan
door het interne contact dat bestaat uit het participeren van het volledig omvatte systeem
aan het andere systeem. Met andere woorden, alle kennis komt door de totale participatie
van de twee systemen tot stand. In deze relatie heeft dus het gehele omvatte systeem
deel aan het kengebeuren en aan het kenresultaat. Omdat het omvatte systeem niet
anders bestaat dan in het gebeuren van totale participatie aan het andere systeem, moet
alle kennis in dat ene gebeuren tot stand komen.
Anders dan bij de vorige relaties zijn er bij de relatie R3 twee van elkaar te
onderscheiden cognitieve mogelijkheden. Immers, in de relatie R3 wordt één van beide
systemen door de ander geheel omvat en daarom maakt het verschil welk van beide het
cognitieve systeem is.
De ene mogelijkheid is dat het te kennen systeem B subsysteem is van het omvattende
cognitieve systeem A. Dit betekent, dat het gehele systeem B in het kengebeuren met A
participeert en in het tot stand komen van het effect van dat gebeuren. Dit door A
vastgelegde kenresultaat betreft daarom niet een bepaalde eigenschap of aspect van B
(zoals dat bij de andere relaties het geval is), maar het gehele gekende systeem B als
zodanig. Alles wat over B te weten is, zowel dát het is als wát het is, komt uitsluitend door
het kengebeuren van het totale participeren tot stand. Het gekende systeem B valt
daarom qua kennisinhoud volledig samen met dat kengebeuren en met het effect
daarvan, het door de uitdrukkingsmiddelen van A weergegeven kenresultaat. Deze drie,

het te kennen systeem, het kengebeuren en het kenresultaat zijn conceptueel van elkaar
te onderscheiden maar qua empirischeinhoud vallen ze volledig samen.
De andere mogelijkheid is dat het cognitieve systeem A subsysteem is van het te
kennen systeem B en dus volledig daardoor wordt omvat. Dat impliceert dat A geheel en
al in het kengebeuren is betrokken. De kennis van B kan in deze situatie niet anders dan
door het cognitieve systeem A in z’n totaliteit weergegeven worden. Dit is dan ook alles
wat door A van B te kennen is. Wat de kennisinhoud betreft vallen daarom het cognitieve
systeem A en dat wat van B te kennen is volledig samen.
Een voorbeeld van de relatie R3 kwam in de vorige paragraaf al kort ter sprake: de
relatie van een embryo met het moederlichaam. Een natuurkundig voorbeeld van de
cognitieve relatie R3 (in feite de eerste van de twee zojuist genoemde mogelijkheden)
komt in hoofdstuk 4 §4 uitvoerig aan de orde. We zullen daar zien, dat de manier waarop
een elementair deeltje zich manifesteert in een Wilsonkamer (of in een bellenvat) erop
wijst dat we daar met de R3 relatie (van instrument en object) te maken hebben. Door het
ene meetresultaat, een bepaald spoor, toont een elementair deeltje zich namelijk totaal,
zowel dát het is als wát het is. Alles wat we over dit systeem, een bepaald deeltje, op het
meest fundamentele niveau van de materie kunnen weten komt door de ene meting tot
stand.
Deze abstracte ontologische en epistemologische implicaties vloeien voort uit de aard van
de relaties en uit het feit dat we met systemen dus met geordende gehelen te maken
hebben.
Deze implicaties gelden alleen als we ook werkelijk met tweesystemen te maken
hebben. Ze gelden niet in geval van een relatie tussen een systeem en een conglomeraat
van ongeordende elementen. Want de structuur van het systeem kan dan niet door dat
conglomeraat, dat immers niet een geordend geheel is, bepaald worden.
Na de bovenstaande voor elk van de vier systeemrelaties apart afgeleide implicaties
kunnen we nu, de vier deducties overziende, nagaan wat daar verder uit volgt. Eerst richt
ik de aandacht op de ontologische structuren, daarna op de epistemologische relaties.

3. Vier ontologische structuren
Uit de analyses volgt dat de aard van een systeemrelatie bepalend is voor de manier
waarop en de mate waarin de eigenschappen van het ene systeem afhankelijk zijn van het
andere. Bij elke relatie is dat kwalitatief anders. Dat betekent dat de structuur van de
systemen direct samenhangt met de specifieke aard van de systeemrelatie. Met andere
woorden, met elke relatie correspondeert een specifieke structuur van de betreffende
systemen. Er zijn vier fundamentele relaties en daarom zijn er ook vier kwalitatief
verschillende structuren, vier grondstructuren.
De analyses laten ook zien dat elke relatie en daarbij behorende grondstructuur op een
specifieke manier met de tijd verbonden is. Een systeem in een R0 relatie kan door een
contact met een ander systeem wel veranderingen ondergaan, maar zo'n R0-systeem is

een zelfstandig systeem dat zijn welbepaalde eigenschappen heeft; het heeft daarom
geen intrinsieke relatie met de tijd. Een R1-systeem daarentegen is onlosmakelijk met een
ander systeem verbonden en daarom is het essentieel in een gebeuren met het andere
systeem betrokken. Bij een R2-systeem speelt de tijd een nog grotere rol. Het systeem
participeert namelijk intern in een complex proces aan een ander systeem. In de
relatie R3 tenslotte wordt het omvatte systeem niet slechts ten dele maar volledig
bepaalddoor de participatie aan het andere systeem. Daarom heeft het als zodanig een
tijdelijk karakter, het is een wordend systeem.
Hebben we in een bepaald werkelijkheidsdomein met één van de vier relaties te maken
dan is daarmee dus zowel de bijbehorende grondstructuur van de betreffende systemen
als ook een specifieke rol van de tijd gegeven. De aard van de relatie, de grondstructuur
van de systemen en de tijd zijn dus centrale ontologische structuuraspecten die onderling
ten nauwste blijken samen te hangen. Conclusie: bij de vier systeemrelaties horen vier
fundamenteel verschillende ontologische structuren.
In concrete situaties hebben we daarom altijd met één van deze vier ontologische
mogelijkheden te maken. Dat met elke relatie een bepaalde ontologische structuur
correspondeert, impliceert omgekeerd dat een systeem met een bepaalde structuur
slechts de bijbehorende relatie met andere systemen kan hebben. Het primaat ligt echter
bij de relaties en niet bij de structuren. Immers, slechts door analyse van de mogelijke
relaties kan het inzicht verkregen worden dat er vier fundamentele ontologische structuren
zijn.[3]
Systemen waartussen een R0 relatie bestaat kunnen wel allerlei contacten hebben en
daardoor veranderingen ondergaan, maar in essentie zijn het zelfstandige systemen. Het
centrale kenmerk van de ontologische structuur van deze systemen is daarom deze
onafhankelijkheid van andere systemen. Bij de relaties R1, R2 en R3 horen ontologische
structuren die in toenemende mate een gecompliceerd karakter hebben. Bij deze relaties
wordt namelijk in steeds sterkere mate de structuur van het ene systeem door het andere
systeem, waarmee het in relatie staat, bepaald.
De vier ontologische structuren zijn abstracte structuren en dus als zodanig nog geheel
leeg. Van elk ligt de door de relatie bepaalde grondstructuur vast, maar verder is alles nog
oningevuld. Het hangt van de soort systemen af in welke concrete vorm een en ander zal
verschijnen.

4. Vier epistemologische relaties
Uit de analyses in §2 blijkt dat de vier systeemrelaties behalve ontologische ook
verstrekkende epistemologische implicaties hebben. Is in de systeemrelaties één van beide
systemen een cognitief systeem (bijvoorbeeld een meetinstrument) dan is dat als het
epistemisch subjectsysteem te beschouwen en het andere als het te kennen
objectsysteem. De systeemrelaties zijn dan subject-object relaties.

In alle vier subject-object relaties zijn subjectsysteem en objectsysteem conceptueel te
onderscheiden, maar alleen in de relatie R0 kunnen ze echt als gescheiden systemen
opgevat worden. Bij de andere drie relaties is dat niet meer het geval. In R1 speelt bij alle
kennis het gemeenschappelijke grenscontact een centrale rol. Subject en object zijn
onlosmakelijk via dat grenscontact met elkaar verbonden. Alle kennis wordt daardoor
bepaald. In R2 wordt alle kennis bepaald door de interne interactie. Subject en object
overlappen elkaar gedeeltelijk in het kenproces. In geval van de relatie R3 tenslotte
hebben we te maken met een volledige overlapping, een volledige participatie van subject
en object.
De kennisverwerving heeft blijkbaar in elk van de relaties een ander karakter. In de
relatie R0 is uiteraard wel een contact en een kengebeuren nodig om kennis te verkrijgen,
maar verder is dit voor de inhoud van de kennis niet relevant. Bij de andere drie relaties
daarentegen is het kengebeuren in toenemende mate bepalend voor de inhoud van het
kenresultaat. In R1 speelt het kencontact een cruciale rol, in R2 de interne interactie en
in R3 de vastlegging door of van het gehele systeem zelf.
Wat heeft deze analyse nu opgeleverd? Uit het ene basisgegeven van de vier
fundamentele systeemrelaties volgt dat er vier kwalitatief verschillende
epistemologische relaties zijn. Van R0 naar R3 zijn subject en object steeds sterker bij
elkaar en bij het kengebeuren betrokken, en dit gebeuren zelf wordt in steeds sterkere
mate belangrijk voor het kenresultaat.
Deze kenrelaties zijn de vier mogelijkheden waarmee we in concrete situaties te maken
kunnen hebben. We zullen in deel II bij de toepassingen zien dat deze vier
epistemologische relaties niet slechts abstracte deducties zijn maar voor inzicht in allerlei
reële situaties van cruciaal belang.
In hoofdstuk 4 zal ik laten zien, dat in de natuurkunde alle vier relaties een centrale rol
spelen, namelijk als de verschillende relaties die tussen een meetinstrument (als het
epistemisch subjectsysteem) en een objectsysteem kunnen bestaan. Voor de klassieke
natuurkunde is kenmerkend de relatie R0, voor de relativiteitstheorie de relatie R1, en
voor de kwantumtheorie de relatie R2. Een analyse van basale experimenten betreffende
de elementaire deeltjes laat zien dat we op het meest fundamentele niveau van de
materie met de relatie R3 te maken hebben.

5. Reflecties en conclusies
De ontologische structuren en de epistemologische relaties hangen direct met elkaar
samen. Dat betekent, dat de structuur van een systeem slechts gekend kan worden door
middel van een cognitief systeem dat de bij die structuur horende relatie kan aangaan.
Omgekeerd geldt ook, dat de kennis van een systeem die door een bepaalde subjectobject relatie verkregen wordt niet anders dan de bij die relatie horende grondstructuur
aan het licht kan brengen. Want alle kennis die door een bepaalde relatie verkregen wordt

heeft noodzakelijk het karakter van deze relatie. Door de aard van de relatie is dan ook elk
onderdeel van de structuur vastgelegd. Daaruit volgt: weten we wat in een situatie de
aard van de subject-object relatie is, dan is daarmee ook de ontologische grondstructuur
van de betreffende systemen bekend.
Dit roept de volgende vraag op. Als er zo'n directe samenhang is van ontologie en
epistemologie, hoe kunnen dan de bij de epistemologische relaties R1, R2 en R3 horende
ontologische structuren door de objectiverende wetenschap aan het licht gebracht
worden? Deze veronderstelt immers een subject-object scheiding, dus de relatie R0. Dat
dit toch mogelijk is volgt uit het feit dat we in de wetenschap altijd te maken hebben met
verschillende soorten cognitieve relaties. De eerste is de relatie tussen de
wetenschappelijke onderzoeker en zijn voorwerp van onderzoek. Deze veronderstelt de
relatie R0. De tweede is de cognitieve relatie in het veld van onderzoek. Op dit
ervaringsniveau vindt het contact plaats tussen een geschikt cognitief systeem (een
meetinstrument) en het te onderzoeken objectsysteem. Het effect van dit contact wordt
door het cognitieve systeem in een document vastgelegd. Nadat dit document is ontstaan
kan vervolgens de onderzoeker deze documenten bestuderen om tot theoretisch inzicht te
komen. Hij kan dan tot de conclusie komen dat de in de documenten vastgelegde
empirische gegevens het gevolg moeten zijn van één van de vier fundamentele
systeemrelaties op het ervaringsniveau. Wetenschappelijk (objectiverend) onderzoek is
dus zo in staat het reële bestaan ook van de relaties R1, R2 en R3 en bijbehorende
structuren in het veld van onderzoek aan te tonen. In hoofdstuk 9 kom ik uitvoerig terug
op de verschillende soorten cognitieve relaties die in wetenschappelijk onderzoek een rol
spelen.
Uit het voorgaande volgt dat het voor wetenschappelijk onderzoek van de fundamenteel
verschillende ontologische structuren noodzakelijk is om in het veld van onderzoek (dus op
het ervaringsniveau) de met die structuren corresponderende epistemologische relaties te
realiseren. Dat betekent dat er verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd moeten
worden. Daarom is een belangrijke implicatie van deze theorie dat een veel voorkomend
idee, namelijk dat er in een discipline slechts sprake kan zijn van één juiste methode die in
één omvattende theorie moet resulteren, niet correct is.[4] Later zal bij de behandeling
van de wetenschappelijke disciplines in de hoofdstukken van deel II blijken, dat de
(doorgaans stilzwijgend aangehangen) vooronderstelling van zo'n eenheidsidee de
voortgang van het wetenschappelijk onderzoek ernstig kan blokkeren.
Ik vat samen. De abstracte theorie van de systeemrelaties die in dit hoofdstuk in
hoofdlijnen is ontwikkeld, laat zien wat in ontologisch en epistemologisch opzicht de
fundamentele mogelijkheden zijn. Deze theorie, die uit enkele principes is afgeleid, geeft
als het ware de systeemtheoretische randvoorwaarden waaraan ieder systeem
moetvoldoen. Met welke systemen we ook te maken hebben, materiële voorwerpen,
organismen, individuele mensen of samenlevingen, in al hun verschillende situaties
kunnen we slechts deze vier relaties en bijbehorende ontologische structuren aantreffen.

Voor alle systemen geldt dus, dat de ontologische structuur die ze in een concrete
situatie hebben een door de aard van die systemen bepaalde specifieke verschijningsvorm
moet zijn van één van de vier mogelijkheden. Wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen
met welke van de vier we in een concrete situatie te maken hebben. Door vervolgens de
theorie van de systeemrelaties toe te passen kan dan de betekenis ervan begrepen
worden.
Om ook werkelijk te zien hoe deze theorie ultieme vragen kan beantwoorden zal ik de
theorie op verschillende werkelijkheidsgebieden toepassen. Dat zal in deel II gebeuren.
Met het oog op die toepassingen moet er echter eerst nog meer voorwerk verricht
worden. Uit de tot nu toe ontwikkelde theorie zijn namelijk implicaties af te leiden voor
enkele belangrijke categorieën systemen. Dit komt in de eerste drie paragrafen van het
volgende hoofdstuk aan de orde. Ook is nog een methodologische beschouwing nodig
over wat toepassing van de theorie precies inhoudt en hoe deze uitgevoerd dient te
worden.
[1] Deze relaties zijn voor het eerst expliciet geanalyseerd door de wiskundigen Euler
(1707-1783) and Gergonne (1771-1859). In zijn logische studies (uit 1816) analyseerde
Gergonne de fundamentele relaties tussen twee klassen. Hij vond dat er slechts vijf
verschillende relaties mogelijk zijn. Zie W. Kneale and M. Kneale, The development of
logic, Clarendon Press, Oxford, 1968, p.349-351.
[2] Bij de uitwerking van de ontologische implicaties in de volgende paragraaf komt dit
verschil duidelijk aan het licht.
[3] Deze uitkomst van de analyses bevestigt de in de inleiding gegeven kritiek op de
gangbare systeembenadering. Deze is erop uit één algemene systeemontologie te
ontwerpen, waarmee bij voorbaat de mogelijkheid geblokkeerd is om in te zien dat er
meerdere fundamentele ontologische structuren kunnen zijn.
[4] Dit betekent uiteraard niet een (postmodern) methoden- relativisme. Er zijn vier
relaties en bijbehorende structuren. Elk vereist een specifieke methode.

