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Summary in Dutch 

 

Op Zoek naar Organisatieprincipes als Formele Oorzaken van Emergentie: 

Voorbij de Voorspelkracht van de Fundamentele Natuurwetten 

 

1. Structurering van het onderzoek 

Dit boek gaat over het verschijnsel emergentie en hoe het zich verhoudt tot de manier waarop de 

natuur zichzelf organiseert. Maar het handelt evenzeer over methoden die tot een goed begrip van deze 

met elkaar verbonden fenomenen leiden. Het betoog is dus zowel tweeledig als complementair: het 

volgt twee verschillende en even belangrijke wegen, die desondanks over en weer afhankelijk van 

elkaar zijn. De eerste weg betreft de inhoudelijke kant, t.w. de kwestie van de emergente 

patroonvorming eigen aan zelforganiserende complexe systemen; het is in feite een case-study van 

zelforganisatie in al zijn aspecten. De tweede weg heeft betrekking op de vorm van het onderzoek en 

is methodologisch van aard: hij wordt in belangrijke mate bepaald door de heuristische strategie 

abductie, waarop in dit boek een beroep wordt gedaan om verschijnselen als de bovengenoemde te 

verklaren. De toepassing van deze strategie, ook wel genoemd “afleiding van de beste verklaring”, laat 

tevens zien dat het methodologische principe van abductie een groter doel kan dienen: het is bij uitstek 

effectief wanneer de wetenschap wordt geconfronteerd met – soms ongewone of verrassende – 

toestanden in de wereld welke om een verklaring vragen.  

   Emergente patronen van zelforganisatie betreffen de eigenschappen en het gedrag van zowel levende 

als niet-levende complexe systemen van geheel verschillende schaalgrootte, massa, levensduur en 

materiële samenstelling. Emergentie is een verzamelbegrip waaronder alle onbegrepen verschijnselen 

vallen die niet alleen veranderingen en transformaties van complexe systemen betreffen maar ook het 

ontstaan van geheel nieuwe systemen. Emergente eigenschappen en emergent gedrag verrijzen 

spontaan en blijken niet reduceerbaar te zijn tot de bilaterale interacties van de meest basale 

individuele componenten van het systeem. Immers tot nu toe zijn de vier fundamentele krachtwetten 

die elk een bepaald aspect van dit gedrag beschrijven, t.w. de kwantumwetten, Maxwell’s 

elektromagnetische wetten, Newton’s zwaartekrachtwetten, en de wetten van Einstein’s 

relativiteitstheorie, niet in staat gebleken deze fenomenen bevredigend te verklaren en te voorspellen. 

Dit vraagt om een alternatieve verklaring.  

   Op dit punt komen de organisatieprincipes waarnaar in de titel van mijn dissertatie wordt verwezen 

in het beeld. Deze zouden in beginsel de epistemologische lacune moeten kunnen vullen die de 

krachtwetten open laten. Talrijke voorbeelden van emergent gedrag, vertoond door geheel 

verschillende complexe systemen, wekken het sterke vermoeden dat slechts een gering aantal 

principes in het spel is die in dit opzicht over de nodige verklarende en voorspellende kracht 

beschikken. En wel omdat ondanks die onderlinge verschillen steeds dezelfde kenmerken naar voren 

komen: (i) emergent gedrag en eigenschappen hangen af van collectiviteit, d.w.z. ze ontstaan alleen 
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indien een kritisch, veelal groot aantal entiteiten een samenhangend geheel vormen dat we een 

complex systeem noemen; (ii) alle complexe systemen zijn gelaagd: het microniveau representeert de 

samenstellende delen, het macroniveau het collectief, dus het systeem als geheel; dit is op zijn beurt 

ingebed in een omgeving of supersysteem. Bezien we heel veel sterk verschillende systemen in 

onderling verband dan wordt een hiërarchie zichtbaar van in elkaar sluitende niveaus van entiteiten 

van steeds grotere massa, omvang en – meestal – complexiteit: elektronen/quarks � nucleonen � 

atomen � moleculen � genen � chromosomen � cellen � organen � organismen � meercellige 

organismen � ecosystemen � biosferen � planeten � sterren/zonnestelsels � sterrenstelsels � 

sterrengroepen � universum; (iii) emergent gedrag en eigenschappen van complexe systemen blijken 

afhankelijk te zijn van het behoud of herstel van stabiliteit; bij een kritische waarde van bepaalde 

parameters, die dreigt de stabiliteit van het systeem als geheel te verstoren, tendeert laatstgenoemde 

een faseovergang te ondergaan die vrijwel altijd leidt tot een verbreking van de symmetrie van 

bepaalde van zijn eigenschappen; deze heeft op zijn beurt als consequentie zowel een hogere graad 

van organisatie van het systeem als behoud of herstel van zijn stabiliteit; (iv) de hogere orde 

zelforganiserende verschijnselen zijn emergent op grond van het feit dat zij nieuw zijn en, zoals 

hierboven gesteld, niet reduceerbaar blijken te zijn tot het gedrag van individuele leden van het 

collectief.  

   Het bovenstaande in aanmerking nemende poneer ik de stelling dat slechts twee gezamenlijk en 

complementair werkzame organisatieprincipes schuilgaan achter de overweldigende variatie van 

emergente vormen en patronen in de natuur: het principe van symmetriebreking  en de (natuurlijke) 

geneigdheid tot stabiliteitsbehoud. Deze stelling representeert de centrale these van dit boek. Hij wordt 

stap voor stap onderbouwd door een beroep te doen op twee strategieën die behoren bij het 

methodologische principe van abductie: (i) de reductie – door middel van een proces van eliminatie – 

van een reeks concurrerende hypotheses – in dit geval 6 – gerepresenteerd door een gelijk aantal 

voorlopig genomineerde kandidaat-principes tot die principes die aantoonbaar het meest relevant zijn 

voor emergente patroonvorming door complexe systemen (en die uiteindelijk zullen blijken de beide 

voorgestelde principes te zijn); (ii) de integratie van verschillende elementen tot een gesynthetiseerd, 

coherent beeld, voorstellende de hoofdlijnen van een theoretisch raamwerk; de elementen waaruit dit 

raamwerk is opgebouwd zijn analogieën en overeenkomsten tussen emergente gedragspatronen van 

geheel verschillende complexe systemen. Laatstgenoemde strategie impliceert tevens een 

ondersteunende extra stap die nodig is om de geloofwaardigheid op zichzelf van de geselecteerde 

principes te bevestigen. Dit met het oog op het pareren van het bezwaar dat deze selectie, die geacht 

wordt de beste verklaring te vertegenwoordigen, niet meer zou kunnen zijn dan de beste van een 

betekenisloze, irrelevante verzameling.  

   Zelforganisatie op alle organisatieniveaus in de natuur vindt spontaan plaats. Er komt geen opzichter 

of coördinator aan te pas. Dit is een opmerkelijke prestatie gegeven het feit dat alle systemen, al dan 

niet levend, de tweede wet van de thermodynamica gehoorzamen. Krachtens deze wet tenderen 
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systemen die permanent verstoken zijn van een externe energiebron met aan onvermijdelijkheid 

grenzende waarschijnlijkheid naar een grondtoestand van thermodynamisch evenwicht. Deze toestand 

wordt gekenmerkt door maximale wanorde of entropie, een omstandigheid die zowel een totaal verlies 

aan interne structuur alsmede een totaal ontbreken van energieverschil met de omgeving impliceert. 

Maar vele systemen, t.w. zij die van buiten energie toegevoerd krijgen, blijken zich, soms duurzaam, 

ver van hun thermodynamisch evenwicht te bevinden. Die toestand zal, op enig, veelal onvoorspelbaar 

moment, resulteren in onbeheersbare instabiliteit, die weer aanleiding geeft tot symmetriebreking. Ik 

wijs erop dat, enigszins contra-intuïtief, stabiliteit en thermodynamisch evenwicht niet hetzelfde zijn, 

en, in zeker opzicht, zelfs met elkaar in strijd zijn. Want stabiliteit is allereerst het vermogen van een 

systeem om verstoringen te weerstaan, terwijl uiteindelijk perfect thermodynamisch evenwicht totaal 

verval van zijn structuur impliceert en daarmee zijn dood of bestaanseinde. Bij nader inzien echter 

blijken de twee op een heel subtiele manier met elkaar te zijn verstrengeld en zelfs afhankelijk van 

elkaar. De sleutel tot deze eigenaardige haat-liefdeverhouding is een evenwichtsoefening uitgevoerd 

door zogenaamde open systemen die hoogwaardige energie, in staat om werk te verrichten, opnemen, 

terwijl zij laagwaardige energie, in feite afval, uitstoten; het resultaat van deze naar evenwicht 

tenderende energieboekhouding is behoud van stabiliteit op langere termijn. Een illustratief voorbeeld 

is de Aarde, welks beide halfronden beurtelings overdag door de Zon worden voorzien van 

hoogwaardige energie in de vorm van warmte, om ’s nachts die warmte, maar dan in de vorm van 

laagwaardige energie, weer uit te stralen in de ruimte. Elk der halfronden wisselt een toestand van 

relatief lage entropie gedurende de dag af met een toestand van relatief hoge entropie in de nacht. 

Entropie is een maat, maar dan in omgekeerd evenredige zin, voor zowel de organisatiegraad van een 

systeem als voor het temperatuur- of energieverschil met zijn omgeving. Open systemen als de Aarde, 

maar ook vele kleinere, mits toevoer van energie of energierijk materiaal is verzekerd, kunnen 

afwisselend van orde naar wanorde gaan zonder dat hun structuur of duurzame stabiliteit wordt 

bedreigd, daarbij ogenschijnlijk inbreuk makend op de tweede wet; in werkelijkheid blijft deze echter 

volledig intact. Maar deze elkaar afwisselende toestanden kunnen ook gepaard gaan met dreigende 

instabiliteit, een noodzakelijke voorwaarde voor de verbreking van de symmetrie van een complex en, 

per definitie, open systeem. Symmetrie zowel als symmetriebreking zijn welbekende abstracte 

principes in de natuurkunde, maar hun actieradius overschrijdt verre de beperkte wereld van puur 

theoretische, mathematische concepten en modellen. Een systeem bevindt zich in een symmetrische 

toestand als één of meer van zijn eigenschappen op het macroscopische niveau onveranderd blijven 

onder specifieke manipulaties. Symmetriebreking is een proces dat een systeem, onder invloed van 

aanhoudende, van buiten komende, verstorende invloeden instabiel geraakt, dwingt een kritische 

overgangsdrempel te passeren op weg naar een nieuwe, meestal minder symmetrische, maar meer 

energiezuinige, stabiele en georganiseerde fysische staat. De symmetrie “moet”verbroken worden 

omdat deze het herstel van de stabiliteit in de weg staat. 
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   Voor de empirische onderbouwing van de centrale these maakt het onderzoek gebruik van case-

studies, deelstudies van de eerdergenoemde veelomvattende case-study, ontleend aan publicaties van 

gezaghebbende wetenschapsbeoefenaren. Hierbij komen de eerder genoemde zes principes aan het 

licht die voorlopig voldoende relevantie tot emergente patroonvorming lijken te hebben, t.w. 

schaalverandering, fractaalvorming, organisatorische hiërarchievorming, natuurlijke selectie, de 

geneigdheid tot stabiliteitsbehoud, en symmetrie/symmetriebreking. Zij vormen gezamenlijk de reeks 

kandidaat-principes die vervolgens aan strenge criteria worden getoetst met het doel om tenslotte de 

meest  relevante te behouden. Deze methodologische aanpak past geheel in het kader van abductie.  

   Het gebruik van abductie als onderzoeksstrategie impliceert dat organisatieprincipes worden 

gepostuleerd onder de aanname dat zij bestaan, zij het op een subtiele en ambigue manier. Een 

ontologische analyse laat geen twijfel dat organisatieprincipes, waarvan verwacht wordt dat zij de 

toekomstige staat van complexe systemen kunnen verklaren en voorspellen, zelf niet aan tijd en ruimte 

gebonden zijn. Zij kunnen wel uitspraken doen over tijdruimtelijk gebonden emergente verschijnselen, 

maar kunnen ze niet beïnvloeden in de rol van efficiënte of mechanische oorzaak; deze is 

voorbehouden aan de eerder genoemde verstorende fysische invloeden. Maar ik betoog dat zij kunnen 

worden beschouwd als hun formele oorzaak, één van de vier klassieke oorzaken ontleend aan 

Aristoteles’ causaliteitsleer. In die hoedanigheid zijn zij nauw verbonden met natuurlijke processen, zij 

het niet in materialistische zin. Complexe systemen die emergent zelforganiserend gedrag vertonen 

kenmerken zich door interne circulaire causale relaties tussen verschillende organisatieniveaus en 

maken gebruik van terugkoppelingsmechanismen. Ik gebruik de notie van de hermeneutische cirkel 

met het doel om inzicht te krijgen in causale circuits die de interacties tussen meerdere 

organisatieniveaus binnen systemen verbinden en gebaseerd zijn op het terugkoppelingsprincipe. 

Langs die weg wordt het mogelijk organisatieprincipes die puur mechanische causale relaties 

overstijgen toch te zien als een integrerend en essentieel deel van zo’n circulair causaal verband, eigen 

aan emergente zelforganisatie. 

   Een specifiek probleem, ten grondslag liggend aan de ontoereikende verklaarbaarheid van 

emergentie, heeft te maken met de ingewikkelde causale relatie tussen het macroniveau van complexe 

systemen waar de emergente fenomenen tot uitdrukking komen, en het microniveau waar strakke 

fundamentele wetten of regels heersen. Het betreft een  verschijnsel, door sommige natuurkundigen 

aangeduid als “causale ontkoppeling”, dat ons verhindert om deze fenomenen tot het organisatieniveau 

van de microwetten te traceren. Dit ondanks het feit dat macroscopisch zelforganiserend gedrag, op de 

ene of de andere manier, de consequentie is van het feit dat alle systemen op hun microniveau de 

fundamentele wetten gehoorzamen. Om die reden is, in de context van dit onderzoek, de term “causale 

ontkoppeling” vervangen door “causale onderdeterminatie”; deze frase houdt ermee rekening dat 

genoemde ontkoppeling in fysische zin geen bewezen feit is. 
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   Voor de empirische onderbouwing van de centrale these maakt het onderzoek gebruik van case-

studies, deelstudies van de eerdergenoemde veelomvattende case-study, ontleend aan publicaties van 

gezaghebbende wetenschapsbeoefenaren. Hierbij komen de eerder genoemde zes principes aan het 

licht die voorlopig voldoende relevantie tot emergente patroonvorming lijken te hebben, t.w. 
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ontologische analyse laat geen twijfel dat organisatieprincipes, waarvan verwacht wordt dat zij de 

toekomstige staat van complexe systemen kunnen verklaren en voorspellen, zelf niet aan tijd en ruimte 

gebonden zijn. Zij kunnen wel uitspraken doen over tijdruimtelijk gebonden emergente verschijnselen, 

maar kunnen ze niet beïnvloeden in de rol van efficiënte of mechanische oorzaak; deze is 

voorbehouden aan de eerder genoemde verstorende fysische invloeden. Maar ik betoog dat zij kunnen 

worden beschouwd als hun formele oorzaak, één van de vier klassieke oorzaken ontleend aan 

Aristoteles’ causaliteitsleer. In die hoedanigheid zijn zij nauw verbonden met natuurlijke processen, zij 

het niet in materialistische zin. Complexe systemen die emergent zelforganiserend gedrag vertonen 

kenmerken zich door interne circulaire causale relaties tussen verschillende organisatieniveaus en 

maken gebruik van terugkoppelingsmechanismen. Ik gebruik de notie van de hermeneutische cirkel 

met het doel om inzicht te krijgen in causale circuits die de interacties tussen meerdere 

organisatieniveaus binnen systemen verbinden en gebaseerd zijn op het terugkoppelingsprincipe. 

Langs die weg wordt het mogelijk organisatieprincipes die puur mechanische causale relaties 

overstijgen toch te zien als een integrerend en essentieel deel van zo’n circulair causaal verband, eigen 

aan emergente zelforganisatie. 

   Een specifiek probleem, ten grondslag liggend aan de ontoereikende verklaarbaarheid van 

emergentie, heeft te maken met de ingewikkelde causale relatie tussen het macroniveau van complexe 

systemen waar de emergente fenomenen tot uitdrukking komen, en het microniveau waar strakke 

fundamentele wetten of regels heersen. Het betreft een  verschijnsel, door sommige natuurkundigen 

aangeduid als “causale ontkoppeling”, dat ons verhindert om deze fenomenen tot het organisatieniveau 

van de microwetten te traceren. Dit ondanks het feit dat macroscopisch zelforganiserend gedrag, op de 

ene of de andere manier, de consequentie is van het feit dat alle systemen op hun microniveau de 

fundamentele wetten gehoorzamen. Om die reden is, in de context van dit onderzoek, de term “causale 

ontkoppeling” vervangen door “causale onderdeterminatie”; deze frase houdt ermee rekening dat 

genoemde ontkoppeling in fysische zin geen bewezen feit is. 
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2. Doel en betekenis van de centrale these 

Wetenschappers betrokken bij de ontwikkeling van de chaostheorie zo’n dertig tot veertig jaar geleden 

wisten toen reeds dat de fundamentele krachtwetten het gedrag van complexe systemen niet, of 

tenminste niet adequaat, verklaren en voorspellen. Ook de wetenschapsbeoefenaren die zich sinds 

ongeveer de eeuwwisseling bezighouden met zelforganiserende complexe systemen gaan intuïtief uit 

van de veronderstelling dat deze kennisleemte door zoiets als organisatieprincipes zou kunnen worden 

gevuld. Maar concrete voorstellen in die richting zijn tot heden niet gedaan. Daarom is er behoefte aan 

een theoretisch raamwerk opgebouwd rond specifiek benoemde organisatieprincipes ter verklaring en 

voorspelling van emergentie. 

   De eerdergenoemde twee principes die de kern van de centrale these van dit onderzoek vormen 

worden verondersteld ten grondslag te liggen aan het collectieve emergente gedrag van complexe 

systemen. Zij worden geacht te gelden voor de gehele structurele hiërarchie in de natuur die reikt van 

de microkosmos, via de mesokosmos, tot de macrokosmos, daarbij zowel de niet-levende als de 

levende wereld omvattend.  

   “Symmetriebreking” is de gangbare aanduiding voor wat meestal een reductie is van de symmetrie 

van vormen en patronen in de natuur. De verbreking van symmetrie is niet een zaak van alles of niets: 

het is een zodanige reductie ervan als consistent is met behoud of herstel van de stabiliteit van het 

systeem in kwestie, niet meer en niet minder. Voorts zal de symmetrie van complexe systemen en hun 

gedrag bij dreigende instabiliteit en de daaropvolgende faseovergang naar een nieuwe stabiele toestand 

vrijwel altijd afnemen; maar onder zekere omstandigheden, zo bijvoorbeeld de overgang van ijs naar 

water door ontdooiing, kan hij ook toenemen. De term “symmetriebreking” is echter zo ingeburgerd 

dat het beter is eraan vast te houden.  

   Het principe van symmetriebreking kan alleen worden begrepen als we een duidelijk beeld hebben 

van de betekenis van het begrip symmetrie. Zoals eerder kort aangeduid is symmetrie, zeer algemeen 

gedefinieerd, een eigenschap van een systeem die onveranderd blijft onder bepaalde manipulaties die 

transformaties van dat systeem teweegbrengen. Die manipulaties betreffen o.m. rotatie (wenteling), 

translatie (verschuiving van de positie van het te bestuderen systeem of van de waarnemer), reflectie 

(spiegelbeeldvorming) en plaatsverwisseling van een gering aantal samenstellende delen van een 

systeem (permutatie). Een bol kan al deze operaties ondergaan zonder enige verandering in zijn 

uiterlijke verschijning. De imaginaire plaatsverwisseling van een paar watermoleculen in een glas 

water laat het systeem als geheel onveranderd. Een systeem bezit al deze symmetrieën als onder deze 

manipulaties zijn macroscopische eigenschappen  onveranderd blijven.  

   Tegen onze intuïtie in is symmetrie niet equivalent met, en evenmin een maatstaf voor de orde, de 

organisatie, of, meer precies, voor de complexiteit van een systeem. In feite is de graad van symmetrie 

omgekeerd evenredig met de graad van organisatie. Zo zou een zeshoek meer symmetrisch kunnen 

lijken dan een cirkel; maar in feite heeft een cirkel de hoogste graad van symmetrie voor een plat, 

 259

tweedimensionaal object. Dus, organisatie in de natuur is het resultaat van symmetriereductie, niet van 

symmetrietoename.  

   De term “geneigdheid tot stabiliteitsbehoud”, het tweede organisatieprincipe waarop de centrale 

these steunt, brengt tot uitdrukking dat zelforganisatie en de daarmee verbonden emergente 

verschijnselen draaien om stabiliteit. Maar hij geeft tevens goed weer de nauwe verbondenheid van dit 

principe met het principe van symmetriebreking, dat ook, maar op een andere wijze, draait om 

stabiliteit, of, evenzeer, om een tekort daaraan. Immers instabiliteit, geïnduceerd door aanhoudende 

verstorende invloeden die het systeem tot een faseovergang kunnen dwingen, leidt vrijwel altijd tot 

symmetriebreking die de deur opent naar stabiliteitsherstel. Stabiliteit is dus een relatief begrip en 

primair omgevingsgevoelig. Daarom geeft de term “geneigdheid” ook goed weer dat het 

organisatieprincipe in kwestie niet op dezelfde strikte wijze opereert als een natuurwet.  

 

3. Overzicht van dit boek  

Indachtig het hiervoor genoemde doel kunnen de achtereenvolgende hoofdstukken worden opgedeeld 

in vijf groepen: (i) drie inleidende en grotendeels beschrijvende hoofdstukken, t.w. hfst. 1, 2 en 3; (ii) 

drie discursieve, vooral filosofisch getinte hoofdstukken, namelijk hfst. 4, 5 en 6; (iii) vier eveneens 

discursieve, maar primair taxonomische hoofdstukken, gewijd aan de classificatie, afbakening en 

algemene toepasbaarheid van de  kernconcepten, t.w. hfst. 7, 8, 9 en 10; (iv) een hoofdstuk, t.w. 11, 

dat symmetriebrekingen in het vroege heelal behandelt voor zover relevant in de context van het 

onderzoek, en tenslotte, (v) twee afsluitende hoofdstukken, namelijk  12 en 13, welke laatste van een 

meer bespiegelend karakter is.  

   Hoofdstuk 1, de Inleiding, beschrijft allereerst de structuur van de argumentatie, gericht op het stap 

voor stap onderbouwen van de centrale these, evenals de methodes tot dat doel aangewend. Het legt 

vervolgens uit waarom er behoefte is aan een theoretisch raamwerk dat emergente fenomenen 

bevredigend verklaart en voorspelt. Tevens bevat het een uiteenzetting die beoogt de lezer te 

overtuigen dat dit onderzoek inderdaad een filosofisch, en geen wetenschappelijk project is. Een 

aparte paragraaf is gewijd aan het wegnemen, met redenen omkleed, van mogelijke twijfel aan de 

wetenschappelijke standaard van de gebruikte bronnen; zulks vanwege het feit dat deze grotendeels 

bestaan uit populairwetenschappelijke werken, zij het van gezaghebbende wetenschappers. Hoofdstuk 

2 dient twee verschillende doelen: (1) Het draagt ter onderbouwing van de centrale these empirisch 

bewijs aan, vervat in case-studies van systemen van sterk uiteenlopende aard, omvang en massa die 

opmerkelijke overeenkomsten tussen hun eigenschappen en gedrag blootleggen. Eerst wordt als 

erkenning van hun invloed op het hedendaagse complexiteitsonderzoek een kort overzicht gegeven 

van de chaos- en fractaalbeweging in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw, alsmede van 

het werk van een drietal andere prominente tijdgenoten, t.w. Leo Kadanoff, Philip Anderson, en Ilyia 

Prigogine. Daarna worden zes contemporaine cases behandeld, beschreven door prominente 

wetenschappers van verschillende disciplines. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de convergentie 
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van ontdekkingen in het complexiteitsonderzoek. (2) Door het aldus verschaffen van empirisch bewijs 

voor de centrale these, zowel in de vorm van reëel als modelmatig materiaal, is hoofdstuk 2 een 

belangrijke schakel in de argumentatie van dit boek. Hoofdstuk 3  grijpt terug en gaat dieper in op de 

centrale these; deze wordt gesplitst in subsidiaire claims welke onderbouwd worden in de daarop 

volgende hoofdstukken. Voorts worden de eerder genoemde zes concurrerende organisatieprincipes 

gepresenteerd die vervolgens in hoofdstuk 7 kandidaat worden gesteld en in hoofdstuk 8 nader worden 

onderzocht en beoordeeld. 

   Hoofdstuk 4 bevat een ontologische analyse van de kernbegrippen van dit onderzoek waarin o.m. 

organisatieprincipes worden vergeleken met fundamentele natuurwetten door een beroep te doen op 

het antropische principe. Het onderscheid tussen de synchronische en diachronische benadering van de 

werkelijkheid wordt besproken. Verschillende soorten causaliteit, relevant voor complexe systemen, 

worden belicht, terwijl van Aristoteles’ klassieke viervoudige typologie van oorzaken gebruik wordt 

gemaakt om problemen samenhangende met ingewikkelde circulaire causale relaties binnen deze 

systemen op te lossen. Hoofdstuk 5 behandelt epistemologische, conceptuele en methodologische 

kwesties; de begrippen zelforganisatie en complexiteit worden geanalyseerd en gedefinieerd, en de 

epistemologische en rekenkundige grenzen van onze kennis van emergente fenomenen in algemene 

zin worden onderzocht. Het beweerde tekortschietende verklarende en voorspellende vermogen van 

fundamentele krachtwetten met betrekking tot  het emergente gedrag van complexe systemen wordt 

kritisch bezien en bevestigd. De definiërende eigenschappen van emergentie worden geresumeerd, en 

wiskundige computermodellen worden erkend als een onmisbaar methodologisch hulpmiddel bij het 

complexiteitsonderzoek. Hoofdstuk 6 verheldert de rol van abductie als een effectieve heuristische 

strategie, waarnaar eerder werd verwezen in de paragrafen 1.1 en 1.2 van de Inleiding. Enkele 

illustratieve en spectaculaire voorbeelden van succesvolle abductie worden besproken. Deze beogen 

het argument te staven dat het zin heeft, zowel voor filosofen als wetenschappers, om het 

veronderstelde verband tussen concreet benoemde organisatieprincipes en de emergentie van 

zelforganiserende patronen aan de hand van deze methode te onderzoeken.  

   Hoofdstuk 7 presenteert een taxonomie van emergente fenomenen, en gaat, met behulp van drie 

tabellen die illustratieve voorbeelden bevatten, dieper in op het onderscheid tussen de verschillende 

subklassen. Het draagt de zes eerder genoemde concurrerende organisatieprincipes voor als kandidaten 

voor uiteindelijke selectie. In hoofdstuk 8 worden deze principes verder diepgaand getoetst; daartoe 

wordt in het bijzonder hun relevantie voor de verschillende soorten emergentie onderzocht en 

vergeleken. Met het oog op het vinden van een ruwe kwantitatieve maatstaf worden ze gerelateerd aan 

de emergente fenomenen vermeld in de eerdergenoemde tabellen. Met behulp daarvan kan de 

reikwijdte van hun universele toepasbaarheid worden getoetst. Voorlopig worden drie van de 

genomineerde principes geselecteerd. In hoofdstuk 9 wordt, ter wille van de conceptuele helderheid, 

een tussenstap ondernomen om de actieradius van een aantal andere kernbegrippen te bepalen; dit 

betreft de mogelijke verbreding en afbakening van hun operationele speelruimte alsmede verdere 
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classificatie waar nodig. In hoofdstuk 10 worden uiteindelijk, door middel van verdergaande 

eliminatie, twee principes als de meest relevante behouden, t.w. symmetriebreking en de geneigdheid 

tot stabiliteitsbehoud. Om het hoogst mogelijke niveau van generalisatie van de te verklaren 

verschijnselen te bereiken wordt de zoektocht naar overeenkomstige emergente patronen tot op 

kosmologische schaal uitgebreid. Dit leidt tot de conclusie dat het principe van natuurlijke selectie in 

feite een speciaal geval is van de geneigdheid tot stabiliteitsbehoud en zich dus niet kwalificeert als 

een universeel organisatieprincipe op zichzelf. In dit verband, maar in het bijzonder vanwege zijn 

bijdrage tot de stabiele groei van populaties, wordt ook de rol van altruïsme besproken; hier komt   

opnieuw naar voren dat stabiliteit prevaleert over biologische fitheid, en daarmee stabiliteitsbehoud 

over natuurlijke selectie.  

   Hoofdstuk 11 is speciaal gewijd aan een onderzoek naar het ontstaan van de zogenaamde “pijl van 

de tijd” en zijn diepere samenhang met symmetriebrekingen in de allereerste bestaansmomenten van 

het heelal.  

   Hoofdstuk 12 vormt de afsluiting van het onderzoek. De beweerde universaliteit van de beide 

kernprincipes, in relatie tot die van de fundamentele natuurwetten, wordt onderbouwd. Voorts wordt 

de relevantie van begrippen als wetmatige regelmaat, voorspelbaarheid, determinisme en toeval 

(contingentie) tot deze principes geanalyseerd. Het betoog wordt afgerond met een schets van een 

theoretisch raamwerk dat complementaire conceptuele en heuristische ingrediënten bevat die 

opportuun zijn voor het onderhavige onderzoek; voor zover gebruik gemaakt wordt van abductie kan 

het tevens dienen om andere onbegrepen fenomenen te verklaren. Het hoofdstuk besluit met een 

recapitulatie waarin de centrale these, zoals geformuleerd in de paragrafen 1.1. en 1.2. van de 

Inleiding, wordt bevestigd en de twee geselecteerde principes worden aangewezen als bij uitstek 

relevant. 

   Hoofdstuk 13 tenslotte bevat enkele algemene overdenkingen. Het kijkt terug op de voorgaande 

hoofdstukken vanuit het perspectief van de filosoof. Bovendien wordt speciale aandacht geschonken 

aan de groeiende spanning en vervreemding tussen de exacte wetenschap en de filosofie als gevolg 

waarvan een duidelijk herkenbaar werkterrein voor laatstgenoemde uit het zicht dreigt te raken. Ter 

bevordering van een vruchtbare discussie over dit probleem worden ideeën gepresenteerd die de 

praktische toepasbaarheid van de wetenschapsfilosofie met betrekking tot de aanpak van bepaalde 

problemen waarmee onze huidige samenleving kampt illustreren. Voorts wordt uitgelegd waarom in 

dit onderzoek het ontstaan van het leven op aarde, van de mensheid en van menselijk bewustzijn, 

paradigmatische gevallen van emergentie, doelbewust onderbelicht zijn gebleven. Tenslotte is een 

pleidooi gehouden voor de behandeling op gelijke voet van emergentisme en reductionisme als 

complementaire, maar onderling gelijkwaardige onderzoeksstrategieën, dienstbaar aan de heuristiek 

als effectieve methode voor probleemoplossing. 
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van ontdekkingen in het complexiteitsonderzoek. (2) Door het aldus verschaffen van empirisch bewijs 

voor de centrale these, zowel in de vorm van reëel als modelmatig materiaal, is hoofdstuk 2 een 

belangrijke schakel in de argumentatie van dit boek. Hoofdstuk 3  grijpt terug en gaat dieper in op de 

centrale these; deze wordt gesplitst in subsidiaire claims welke onderbouwd worden in de daarop 

volgende hoofdstukken. Voorts worden de eerder genoemde zes concurrerende organisatieprincipes 

gepresenteerd die vervolgens in hoofdstuk 7 kandidaat worden gesteld en in hoofdstuk 8 nader worden 

onderzocht en beoordeeld. 

   Hoofdstuk 4 bevat een ontologische analyse van de kernbegrippen van dit onderzoek waarin o.m. 

organisatieprincipes worden vergeleken met fundamentele natuurwetten door een beroep te doen op 

het antropische principe. Het onderscheid tussen de synchronische en diachronische benadering van de 

werkelijkheid wordt besproken. Verschillende soorten causaliteit, relevant voor complexe systemen, 

worden belicht, terwijl van Aristoteles’ klassieke viervoudige typologie van oorzaken gebruik wordt 

gemaakt om problemen samenhangende met ingewikkelde circulaire causale relaties binnen deze 

systemen op te lossen. Hoofdstuk 5 behandelt epistemologische, conceptuele en methodologische 

kwesties; de begrippen zelforganisatie en complexiteit worden geanalyseerd en gedefinieerd, en de 

epistemologische en rekenkundige grenzen van onze kennis van emergente fenomenen in algemene 

zin worden onderzocht. Het beweerde tekortschietende verklarende en voorspellende vermogen van 

fundamentele krachtwetten met betrekking tot  het emergente gedrag van complexe systemen wordt 

kritisch bezien en bevestigd. De definiërende eigenschappen van emergentie worden geresumeerd, en 

wiskundige computermodellen worden erkend als een onmisbaar methodologisch hulpmiddel bij het 

complexiteitsonderzoek. Hoofdstuk 6 verheldert de rol van abductie als een effectieve heuristische 

strategie, waarnaar eerder werd verwezen in de paragrafen 1.1 en 1.2 van de Inleiding. Enkele 

illustratieve en spectaculaire voorbeelden van succesvolle abductie worden besproken. Deze beogen 

het argument te staven dat het zin heeft, zowel voor filosofen als wetenschappers, om het 

veronderstelde verband tussen concreet benoemde organisatieprincipes en de emergentie van 

zelforganiserende patronen aan de hand van deze methode te onderzoeken.  

   Hoofdstuk 7 presenteert een taxonomie van emergente fenomenen, en gaat, met behulp van drie 

tabellen die illustratieve voorbeelden bevatten, dieper in op het onderscheid tussen de verschillende 

subklassen. Het draagt de zes eerder genoemde concurrerende organisatieprincipes voor als kandidaten 

voor uiteindelijke selectie. In hoofdstuk 8 worden deze principes verder diepgaand getoetst; daartoe 

wordt in het bijzonder hun relevantie voor de verschillende soorten emergentie onderzocht en 

vergeleken. Met het oog op het vinden van een ruwe kwantitatieve maatstaf worden ze gerelateerd aan 

de emergente fenomenen vermeld in de eerdergenoemde tabellen. Met behulp daarvan kan de 

reikwijdte van hun universele toepasbaarheid worden getoetst. Voorlopig worden drie van de 

genomineerde principes geselecteerd. In hoofdstuk 9 wordt, ter wille van de conceptuele helderheid, 

een tussenstap ondernomen om de actieradius van een aantal andere kernbegrippen te bepalen; dit 

betreft de mogelijke verbreding en afbakening van hun operationele speelruimte alsmede verdere 
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classificatie waar nodig. In hoofdstuk 10 worden uiteindelijk, door middel van verdergaande 

eliminatie, twee principes als de meest relevante behouden, t.w. symmetriebreking en de geneigdheid 

tot stabiliteitsbehoud. Om het hoogst mogelijke niveau van generalisatie van de te verklaren 

verschijnselen te bereiken wordt de zoektocht naar overeenkomstige emergente patronen tot op 

kosmologische schaal uitgebreid. Dit leidt tot de conclusie dat het principe van natuurlijke selectie in 

feite een speciaal geval is van de geneigdheid tot stabiliteitsbehoud en zich dus niet kwalificeert als 

een universeel organisatieprincipe op zichzelf. In dit verband, maar in het bijzonder vanwege zijn 

bijdrage tot de stabiele groei van populaties, wordt ook de rol van altruïsme besproken; hier komt   

opnieuw naar voren dat stabiliteit prevaleert over biologische fitheid, en daarmee stabiliteitsbehoud 

over natuurlijke selectie.  

   Hoofdstuk 11 is speciaal gewijd aan een onderzoek naar het ontstaan van de zogenaamde “pijl van 

de tijd” en zijn diepere samenhang met symmetriebrekingen in de allereerste bestaansmomenten van 

het heelal.  

   Hoofdstuk 12 vormt de afsluiting van het onderzoek. De beweerde universaliteit van de beide 

kernprincipes, in relatie tot die van de fundamentele natuurwetten, wordt onderbouwd. Voorts wordt 

de relevantie van begrippen als wetmatige regelmaat, voorspelbaarheid, determinisme en toeval 

(contingentie) tot deze principes geanalyseerd. Het betoog wordt afgerond met een schets van een 

theoretisch raamwerk dat complementaire conceptuele en heuristische ingrediënten bevat die 

opportuun zijn voor het onderhavige onderzoek; voor zover gebruik gemaakt wordt van abductie kan 

het tevens dienen om andere onbegrepen fenomenen te verklaren. Het hoofdstuk besluit met een 

recapitulatie waarin de centrale these, zoals geformuleerd in de paragrafen 1.1. en 1.2. van de 

Inleiding, wordt bevestigd en de twee geselecteerde principes worden aangewezen als bij uitstek 

relevant. 

   Hoofdstuk 13 tenslotte bevat enkele algemene overdenkingen. Het kijkt terug op de voorgaande 

hoofdstukken vanuit het perspectief van de filosoof. Bovendien wordt speciale aandacht geschonken 

aan de groeiende spanning en vervreemding tussen de exacte wetenschap en de filosofie als gevolg 

waarvan een duidelijk herkenbaar werkterrein voor laatstgenoemde uit het zicht dreigt te raken. Ter 

bevordering van een vruchtbare discussie over dit probleem worden ideeën gepresenteerd die de 

praktische toepasbaarheid van de wetenschapsfilosofie met betrekking tot de aanpak van bepaalde 

problemen waarmee onze huidige samenleving kampt illustreren. Voorts wordt uitgelegd waarom in 

dit onderzoek het ontstaan van het leven op aarde, van de mensheid en van menselijk bewustzijn, 

paradigmatische gevallen van emergentie, doelbewust onderbelicht zijn gebleven. Tenslotte is een 

pleidooi gehouden voor de behandeling op gelijke voet van emergentisme en reductionisme als 

complementaire, maar onderling gelijkwaardige onderzoeksstrategieën, dienstbaar aan de heuristiek 

als effectieve methode voor probleemoplossing. 
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