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I. Begripscritiek der en-ar:l..ngswetenscha.ppen.
"Een weten, dat bet vragen verleerd beeft, is het weten niet

waard"

~

(G. Ma.nnoury).

1. ~nle~dip,a.
Bij bet leren beoefenen ener wetenschap heeft men doorgaans moeilijkheden van tweeerlei a.a.rd te overwinnen,. In de eerste plaats moat
men pa.rate kennis verkrijgen van de bestuaeerde versobijnselen, ove;rzichlivan de betrekk.ingen daartussen, en vaardigheid in het gebruiken
der vaktermen die voor de beschrijving dier verschijnselen en betrekkingen gebruikt worden. Deze moeilijkheden, die we onder bet praedicaat "technisch" kunnen samenvatten, worden in de leeTboeken der versohillende studievakken uitvoerig besproken en vallen buiten bet kader van dit boekje. In de tweede plaats echter treden een aantal moeilijkheden op, waarvoor men gewoanlijk bet pra.edioaat 11 filosofisch" bezigt .. De studerende raakt soms verbijsterd door ondu.idelijke, paradozale of zelfs onzinnig schijnende uitspraken. Er zullen vragen bij
hem rij zen, niet zo,zeer ala "Hoe is aat nu precies", da.n wel veeleer
als t1Hoe ~ dat nu?" of "W'at bedoelt de.- schrijver eigenlijk?". Vooral bij een eerste, doorgaans nog vrij oppervlakkige kennismaking met
een gebied van wetenschap, bij bet gebruiken dus van elementaira leerboeken of populariserende werken, treden moeilijkheden van deze a.a.rd
O?. Vaak wekken zij een gevoel van teleurstelling, o.nbevredigdheid,
of zelfa van korzeligheidJ soma rijat een twijfel, of de sohrijver
wel werkelijk meent wat hij zegt, dan wel een ondoorzichtige beelds:praak gebruikt of zelfs den lezer voor het lapje houdt.
·
Bij nadere kennismaking met zulk een tak van wetenschap verdwijnen deze "filosofische" moeilijkbeden vaak: de studerenden hebben zioh
Gewend a.an bet gebruik der termen. "They gather them upJ they oherisb
them, but they don't hoard them in their breasts: on the contrary,
they a.re always ready to pour them out b·y the hour or by the night
with an enthusiasmt a sweeping abundance, with such an aptness of
application sometimes that, as in the case of very accomplished parrots, one can't defend oneself from the suspicion that they really understand what they aaytt t)
· Eerst in een zeer veel later stadium keren dergelijke "filosofisohe" moeilijkheden terug, en ook dan nog lang niet altijd, bij ~nkelen van hen, n8lilelijk 1 die zich in de allerhoogste mate in bet beaobouwde vak verdiept hebben. Maar niet zelden gebeurt het, dat bun
pogingen, deze moeilijk.heden uiteen te zetten en op te lessen, op de
volgende generatie weer juist zulk een verbijsterende indruk wekken
ala wij in den beginne beschreven hebben.
Bet is n~et alleen de populaire literatuur, maar ook reeds het
sohoolanderwijs dat tot zulk vragen aanleiding geeft. Menige schrandere leerling heeft zich b.v. afgevraagd, hoe bet nu eigenlijk met de
b~w1Jzen in de wiskunde en sterker nog in de meohanica of natuurkunde
geateld-is. Men kan waarnemen, dat een verschijnsel zo~is als beweerd
W?rdt, of dat bet niet zo is. Maar hoe kan men bewijzen, dat bet zo
z1jn moet? En als men nu werkelijk eens zou vinden dat de waarneming
met d'ebewering in strij d was, v,at. zouden dan alle bewij zen helpen?
Een andere vraag die somtijds reeds op de middelbare school cpkomt
heeft betrekking op het oneindige in de wiskunde. Ik bedoel nu niet
vrag0n van zuiver terminologische a.ard 1 ala b.v. de vraag of twee evenwijdige rechten elkaar in het oneindige al da.n niet snijden. Deze
V:agep wordon in vele leerboeken d8r analytisohe meetkunde bij invoer1ng der ttoneindig verre., of boter gezegd ttoneigenlijke pun.ten" wel
o~gehelderd. Maar ik bedoel b.v. de vraag, of de rij der natuurlijke
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de ,.1:1laohte one:tnd.i~beJ.dk'? ZiJn deze aenvoµdig tout? Zo ja, .waa.J:.... c:%t
'; qn:i, W>o~e.n £e d.a,n niet ear.ta op werkelijk duidelijke wijze weerlegd/i ·.·
.<~r,:

)1"Y. ~t; •exaote~ theorie van de· roe~le getallen en de 11.mi~t~!i·
· een vtee:rlegging beechouw'Ein, . of word.en daardoor. de moeili;j~~- 1 :!'·
:'rl~n a~e;Qht$ ve:rsohov.en? En a.ls daa.re11tegen de argumentatie der pbilO:- ·'
.~eph~n niet frm.t is•' waarom ga~t men da.n. door op d.e echolen over het
,:qne~d~e t,e apreke:o alsof niets a.an de ha.?,d was? En in ieder geval,. ,
wit~tll. wordt er.zo zelden iets over deze dingen gezegd, en als.dit ge...
. a~hi,ed.t, da..n. nog doorgaans. ih een sussende en goedpratenda zin? . Ia de
wiakundanu een oef'.enschool voor het soherpen van het versta.nd o:f is
$1j een "wetenschap die het vragen verleerd heeft"?
··
Dat dit laatste niet of althana .niet algemeen bet geval is, blijkt
wal uit de talloze discussies over de grondslr.J.gen der wiskunde. Echter
zijn deze dikwijls minder gescbikt om den belangstellenden leek een
oplossing van zijn :p:roblemen te geven dan wel om hem het spoor .nog.verd.er .te doen bijster. worden,. Zo is van ~v:_ia HJ..lfe;r:.I!, de uitspraak a.fi..
·
komstig, volgens wellte wiskunde niets anders is dan een s:pelen met formules, opgebouwd uit geheel willekeurig gekozen brokstukken ("symbole.n"'}
volgens willekeurig afgesproken regels, vergelijkbaar met de regals
die het achaaks11el of andere spelen bcheersen. Een al te nuobtere lezer zou, zo hij deze veelgecitee:rde ui tspraak aantrof, kunnen \Ta.gen
wac,rom dan leraren in de 11viskunde vtel en leraren in echaken of bridgen
niet door de staa.t bezoldigd warden"
,
,
Eveneens veelgeciteerd wo ·: Jen de A.an ~~:rtrMd J1~§...e....'.h toegeschreven
woorden, volgens wel.ko een wiskundige iemand is die niet weet was.rover
hij spreekt, en nog minder of bet waar is,wat hij zegt. Deze woorden
zouden bij de lezer do vra8.g kunne:n opwekken, waarom de wiskundige dan
niet liever helemaal zwijg•t, en hem wollicht zelfa tot de opmerking
kunnen verlokken, dat Russellrs uitspraak tooh zeker niet voor de wisku.ndigen alleen geldb (zo ze werkelijk daarvoor geldt) maar minstens
or:>k nog voor oon a...11dere kategorie van mensen, die men echter gcwoo:nlijk niet vrij lae:t ron:.ilo:pen ma,ar in daartoe: bestemde gestichten ondorbrengt. Maar dezo lezo:r ware inderdaad al te nuchterJ hij zou bet
fl:lit over het hoofd zien 1 dat vole wiskundige,n een diepe zin voor humor hebben, en achter een verfijnde zelfs:po·t een zekere mate van on:tmoediging vernergen over hru.1 O!JJn.acht, datgene wat hu..11 omtrent aard en
wezen der wiskunde voorzweeft, te grijp0n en voor henzelf en bun lezers
tot volledige klaarheid -'Ge brengen. Uitapraken als deze zijn da.n ook
eigenlijk niet vo,:'.Jr de leek bestemd, maar vcor de deskundige, die alleen in staat is, de diepe zin: of laten we liever zeggen de kernaohtige scherpte·te waard.eren van een formulering van een bepe.ald aspeot
ve.n de wiskunde. Ma.ar met dat al blijft toch voor de leek de vraa,g bestaan1 wat er van deze ui tsprake.:n nu eigenlijk in e::-nst waar is. \Vat is
da.n werkelijk hut onderwerp wae,rmede zich de wiskunde bezig houdt, en
ll.ls zij niet slechts een s1)elletj e is, wat is zij ·dan wel? Is zij zot,ls Poinoa.r~ zerrt, "u.1.1.E; ta1.1tologio immense"'?. ~~en voo:i::-::-durende herbaling aua, irf onej.ndig gevari0erde vorm van steeds weer hetzelfde'? En
van wat dan? Leert de gehele wiskunde du.s niets anders da.n A-.::J,. . d.=AcA
enz.? Hoe kom·b hct dan de:t men - en mot hoevoel mo0i te vaak - wiekunde
moet leren? En waarom zegt men dan steeds weer hetzelfde en veI~ergt
men dit aohter een ne-tw0rk van definities en axi'"ima 1 s? Of is de wiskunde een systeem van co1we1:r~ies, van afsprakon dus? Is het een conventie
dat 2 x 2 = 4 is'? Zou mun dtis C::0n afsl)re.ak ku..'1.nen m:1kon dat 2 x 2 = 5
ware? Natuurlijk zou men o,;,.-c:ra1 in :pJ.aa.tr, van het figuurtj e "4n en het
woord "vier 11 het figuurt j o ~ 5'; en. hot woord ''vij f" kunnen schrijven en
c·:i,:;ekeerd, of enig B.ndcr. fj_guurt j o. en woo rd. Maar das.r gaat het toch
u1et om. Of men ni.1 "vi6r 1' of "f 01.u· 1~ of rrtotra" o:f nxaxa•1 of nog weer
1, "ta anders zegt is van g&an bE:la.ng., r11,,1~:1r is. hct een 1%.t'~,P;~~~.. dat men
ten blok van vier :postzcgi.::ls Imndcr e-sm zogcl te bcschad1.gen .:.:an ver,LlL.n in twee strips <8lk \iran t·,1Go? En zou men door middel va..11 een ande,:·: nfspraak de twee ~voo1"];)crt;ezi en do
achterpoten van een hond kun1~' n arrangere~. tot wat niat slcchts vijf hatte I mae.,r vij:f v1
, in de
V'.:ll.1Q. van de v:i.Jf gaten van een oudemlotse stoof bijvoorbeel ·
· i~r valt .
iAAh· P·i eie- Bf ta enr~1re1'J ~aor el J 0,1n :rP~?,O ±a -nomon mo:h 1:rO·Y't on r,:5 oi: lrn•-~
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En wat blij:ft er dan over van de spreekwoordel:i.jke Ji..ett~&.lli van a..e

wieku.nde? Zeker,. deze is.de laatste ja.ren, vooral na de intuistieahe.
kritiek, niet onaangetast gebleven, maar ~~ eenvoudige dingen zijn
toch nog niet aangevochten?
.
.
.
..
.
Genoag voorlopig over de w•iskunde. Op het gebied der ervar1ngs-..
wetensebappen - waarbij we ons voorlopig tot de natuurkunde zullen
beperken - stuit de lezer al op een zeiker niet minder grote verwa::ring. Indien hij zich, nemen we aan zonder al te grote moeite, gewend heeft aa.n de van Albe1•t Einstein afkomstige gedachte, dat materie een uiterst geoondenseerde vorm van arbeidsverm.ogen (energie) is,
dan stuit hij bij Jeans op de opvatting, dat de wereld is opgebouwd,
niet uit materiele dee"Itjes, niet u.it energie, maar uit •••• pa.rtiele differentiaalvergelijkingent Dienovereenkomstig zegt Jeans dat
God een mathem.aticus is, zonder te vermelden of hij de "wiskundige"
van Russell bedoelt of niet. :Bij ;!i}d~ingt~,A, e~':1. astronoom en tbeore•tiseh fysicus van nog grotere autori~eit zal niJ sterk hiermede overeenkomende uitspraken vinden. B.v. de opvattini;;, dat de fysica uitsluitend te maken heeft met schaalaflezingen (»pointer readings") Ik
kan mij voorstellen, dat een lezer, die Eddington heeft leren kennen
ala een brilmnt popularisator van een buitBngewone geestigheid en
dikwijls zeldzaam diep inzich, da.n tocb in alle bescheidenheid zou
willen opmerken, dat de so.hipper de barometerstanden toch nog altijd
niet z.o bela.ngrijk vindt ala de taif oen zelf, en qat schaalaflezingen
en :partiele differ.entiaalvergelijkingen wel een onontbeerlijk hulpmiddel zullen vrezen bij de bestudering v2n fysische verschijnselen~
maar dat zijn eigenlijke belangstelling tooh in de eerste pla2.ts uitgaat naar die verschijnselen zelf, hun onderlinge relaties, en hun
invloed o:p menselijk lief en leed.
.
De vraag naar de juistheid van Eddington's en Jeans opvattingen
is een van de vele varianten van hetfipsycho-fysischen probleemt van
de vraag dus, of de materie een voortbrengsel van de menselijke geest
dan vlel de menselijke geest een product der materie is. Een andere
variant behelst de vraag of de zogenaamde 0 buitenwereld" werkelijk
of slechte 8 in schijn" bestae.t ~ (~existentieprobleem 0 ) . Deze problemen zijn reeds meer dan eens ( o. a. door ]l~9:9~f. CJ?.:.t!l,?-...J;,,) - en naar onze mening terecht - als schijnproblemen gesignaieerd. :Jesondanks
eohter valt er nag wel bet een en ander over te zeg,.;en, evenals over
het begri:p 11 sohijnprobleem" zelf.
De versohillende meningen omtrent de verbouding van t1binnen" en
ttbuitenwereld" vinden hun weerspiegeling in de opvattingen omtrent
de aard der natuurwetten. Volgens een dezer opvattingen zijn natuurwetten regels, door het menselijk denken aan de "natuurn Qpgelegd,
volgens een andere, conventies 7 die de natuuronderzoekers uit doelmatigheidsoverwegingen aanvaard hebben. De leek zal allicht vragen:
indien du.a b.v. de wet v&n :Boyle-Gay-Lussac, of algemener de uitspraak dat de druk van een in een constant volume besloten gas bij
toenemende temperatuur onbeperkt toeneemt, een oonventie is, kan men
dan eenvoudig door deze afspraken te veranderen verhinderen dat een
stoomketel die te st erk verhi t wordt, uiteenspringt? Daar di t na""."
tuurlijk niet bet geva.l is, welke zin heeft het dan een natuurwet
een conventie te noemen?
Nauw hiermede verwant is het ncausaliteitsprobleemu, de vra.ag dus
naa.r de wetmatigbeid der verscbijnselen in bet algemeen: Zijn de natuurverschijns-0len aan bepaalde zonder uitzo~dering geldende wetten
g~bon~en, of is dit.niet bet geval? De moderne fyeica betoogt dat
dit n1et het geval is, en wel op grond -r,rs.n de quantummecha.nike., waaraan zij een ex:perimentele basis toekent. Anderzijds vindt men op
g~on~ van de quantummecbanika herhaaldelijk betoogd, dat de deterministische o:pvat•tingen van de vorige eeuv'l, die op de causali tei t o-efundee~~ w~en, dus niet meer gelden, dat daaruit volgt dat de m:ns
een vr:i.Je_w1l heeft en dus voor zijn daden verantwoordelijk gesteld
en zo 1;1od1g bestraft moet worden. De intelligente lezer zal zich
hierbiJ ~e vraag stellen, of nu werkelijk uit de uitslag van bepaalde e~erimenten met eleotronen e.d. de wenselijkheid van de wederinvoering van de doodstraf vol~t, of zo dit niet het geval is,
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waar dan de f out in de redenering schuil t.
.
Zo zijn er nog.talrijke andere vragen die door moderne geschriften·
over wisku.nde en natuurwetenachavpen opgewo:rpen worden .. Al deze vragen staan met elkander in meer of minder nauw verband: en l:cunnen be~
sobou.wd worden als bijzo:nde;re gevalle:n van het oentrale- probleem; van
Ytele aard is bet verband tussen de wiskunde, de logika en de ervarings1
vretenschappen. Het is dan oolc aan di t probleem, dat ik di t boekj a ge;... '
wijd heb. Vooraf echter wil ik de lezer de illtmie ontnemen, zo hij
deze mocht koesteren, dat il{ alle in het bovenstaande genoemde afzonderlijke -vragen ook v0lledig zal oplossen, of~ in zoverre zij schijnvragen zijn, volledig zal discussieren6 Wel zal ik .trachten te bereiken1 dat de lezer door zelfstandig de hier behandelde begripskritiscfle methoden toe te passen ook iri de meeste dezer afzonderlijke
:problemen o:f schijnproblemen een helderder inzicht zal kunnen verkrijgen,.
De inhoud dezer inleiding samenvattend komen we due tot de volgende :probleemstelling: de onderlinge verhouding na te gaan van d:e aan
de ervaring ontleende ( 19 empirisohe 19 ) en de aan het verstand ontleende
( "logischeY1 ) elementen in de erv·aringswetenschappen~ de plaats en de
functie van de wiskunde daarin te bepalen; en enige der in ·aeze wete:nschappen voorkomende fundarnentele begrippen te analyseren.,
Met betrekking tot de bebandelingswijze moeten we direo-t opmerken,
dat een graad van exactheid van begripsvorming en nauwkeurigheid van
em)ressie als in de wiskunde gebruikelijk is op dit gebi~d voorlopig
niet kan warden bereikt. Wel zullen we er naar streven, vage en onduidelijke elementen in de fundamenten zoveel mogelijk te vermijden,
en, ook in de meer Wfiloso:;3'ische" beschouwingen, de 9'wetenscbappelijke eerlijkheid" zd hoog mogelijk. op te voeren. De begrenzing ·da.arva.n
is enerzijds be:paald door he-t min of meer elementaire karakter dezer
b0scbouwi.n.gen 1 die mede bestemd zijn voor toehoorders en lezers die
geen grondige wiskundige soholing genoten hebben, en anderzijds door
de noodzaak voor de spreker-schrijvel', zicb meer dan eens buiten het
gebied te begeven, waarbinnen het geacht wordt, enige competentie te
bezitten~
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2. D,e formalist;tsoh.~ . .I~...dp.c~?&,.

1. P.~ logicisten.
La.ten we t:rach.ten orfa van woordenzifterij zoveel mogelijk te ont- ,.
l.i-)nclent en one in de betekenis van de woorden tfervaringn en "wetensob~
voorlop1g niet ve:rdiepen, daar dit bet:er in een later stadium ka.n ge.
r;Ohieden. We zullen dus voor het ogenblik met een "definitie'' "Erva1·:ir.1gawetensciba.ppe~ zijn wetenacha:ppen, die hun gegevene a.an de erva.ring
ontlenentt, genoegen moeten nemen~ Al willen we niet onopgeme~kt laten,
.l!i't "definities" van dit type in verschillende gebieden van wetensohap
on filoeofie a.llerminst zeldzaam zijn, boewel ze van het type zijn,
dat Susan Steltiruz met de term "begging the question" gekenschetst ·
beeft: ze "vrageni om verder vragen, n.l. wat de betekenis is van de
in de definitie gebruikte, due stilzwijgend bekend veronderstelde woorden.
·
La.ten we voorts de voor de hand liggende vraagi "Aan Wiens ervaringcn moeten de gegevens worden o~tleend?w in zo ruim mogelijke zin beMtwoorden, door ons niet in kriteria voor de graad van wetensohappe~
lijkheid der onderzoekers te verdiepen, en de ervaringen van~ onderzoe'kers .van bet gebied in quaestie in aanmerking te nemen, voor zo~er
dit mogelijk is.
.
Een moeilijkbeid ons•tiaat echter direoht, wa.nneer we. vragen,. hoe een
onderzoeke~ A met de ervaringen van een andere onderzoeker B :rekening
kan houden. Klaarblijkelijk is dit alleen mogelijk, in zoverre deze ervoxingen te zijner kennis komen. Gewoonlijk gesohiedt dit , doordat B
zijn ervaringen in woorden ( ev~mtnee1 vergezeld van formulas, symbole.n,
aohema•s, grafieken enz,~ ·rm zul.len d.eze doorgaans niet expresselijk
vermelden) beschrijft en.daze aan'A. medecl.eelt. Dit kan mondeling,
oohriftelijk of in druk geschieden (''In woord en geschrifttt luidt de
even veraleten als ziri.loze f'ormule gevmonlijk). Teneinde de gedaohten
te bepalen, zullen ie aanneme11; dat het laatstA bet geval is.
·
A beschikt dan 1 over zijn 0 eigen ervaringen 1 of, preciezer gezegd,
~e herinneringen daaraan, en 2 over de beschrijving van B's ervaringen
b.v. in een boek samengevat. Het is echter duidelijk, dat dit twee
r.::te:rk van elkaar verschillende a,:>orten ·-ran gegevens zijn. Enerzijds
bebben we te m.aken met eeza bepaalde bewustzi,¥:1_stoestand van A (zijn
horinneringen), en anderzijds met een-""stof'f'e 1jkvo""orwerp: Bl S boek. Op
leze be:berogeniteit der gegevens is v-ooral sterk de nadruk gelegd door
een groep van onderzoekers, die onder de namen flWiener Kreis", "logisohempiristen", "logicisten" of ook wel "neo-positivisten" bekend staan.
Vooral door hen is er de aanda.cbt op gevestigd, dat men zo heterogene
, gegevens ala herinneringen en beschrijvingen niet rechtatreeks met elka.ar verbinden kan, en in het bijzonder dat het vergelijken van A's en
B1 a ervaringen op grond hiervan eerst nog een tussenstap vereist.
Door de genoemde onderzoekers wordt de moeilijkheid in die zin opgelost, dat A zijn gegevens met die van B gelijksoortig maakt, doordat
hij van zijn eigen ervaringen eveneens esn beschrijving geeft, en die
dan evenzo behandelt als de beschrijving van de ervaringen van een andeT, zonder er verder rekening mede te houden, dat het zijn eigen er,va.ringen zijn. Zulk een besch~ijving is in principe van dezelfde aard
als het verslag dat een student van een doo~ hem genomen natuur- of
Roheikundige proef, of een griffier van een rechtszaak maakt, en wordt
een Erotoko~ genoemd. Indien men a2.nneemt, dat zulk een verslag de nodige gra.ad van volledigheid bezit, dan kan men volgens de opvatting van
de logicisten, de ervaringen, herii:meringen e,nz. van de onderzoekers
zelf, due hun psychologische gesteldheid, buiten beschouwing laten, en
lleeft men verder alleen met een stelsel van uit woorden (of andere tekens) opge'bou.wde &4...~n. te maken. In bet bijzor!.der kan men dit stelsel
v~.n zinnen (bestaande uit de geza.menlijke beschrijvingen Yan A's en B•e
,,. rvaringen) volgens de regels V'.3.n de logika behand.elen, en nagaan, of
~-~et logisohe t.egensj;rijdig~ed~ bevat. De naam "logisch-empiristen" be, .oel t dan ook tot u1 tdrukking te b1·engen, dat deze onderzoekers als de
-· 11 ola.ngrijkste werkzaa.mheid van de "wetenschapsleer~'
dat is de k.ritiLJobe behandeling van de resultaten van wetenschappeiijk onderzoek be1
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,ez:e :WQOrden le ven.ijden, en ze te vef'vangen door s,mbolen welk~r ge'.btUik a.an strikte regole ondorworpen is. D.it p:r-ooes noeuit mel'l toe· 1_iaertng· der ta.al.
.
·. · . .
·.
. . . · .
· ·.· . ·. Het voJ.'bfakt zioh in versohillende stadia;. waa.rbij dOOI'gaana een
aform.ele bestuderhlg der besohouwde versobij·nselen a.an d.e formaliser

ring voora.fga.at: .
.
,.
1!! De (besobrijving dar) qua.ntitatieve en qualita.tieve niet--vera.nde►•
rende relaties tussonwa,argenomen vorschijnaelen warden geformaliseerd in de wiskunde;
2a De regels""."'"volgens welke een. systeem van wiskundige relaties wordt
o:pgestel!i, vinden hu.n formalisering in de ~.9rrne~e logika.1
.
.3fi De relaties tussen woorden ( of symbolenT onderling, waarin bepaalde versohijnselen beschreven worden (b.v. waarin de bovengonoemde formele regels geform.uleerd worden) vinden hun forma.liaering in de logisohe synta:x:is ., ) (R •. Carnap) J .
.
·
.
. ·
4-~ De regels volgens welke bepaalde woorden of symbolen a.an bepaalde
wa.arnemingen wordon toegevoegd worden ge:f'orma.liseerd in de aema.ntiek ")
(d.it deal van hun progl'.amma. bebben zij nog niet uitgevoerd),.
Logiache synta.xis, semantiek en :pragm'atiek tezamen worden door
O~Feles ·A. Morris (19.38) aemiotiek 9u) genoemd (d.w.z. leer van de
t'0ena). !n verband .met dit extreem grote belang dat door de logicis. ·ten aan de fomaliaering van een bepaald gebied gehecht wordt, kan
. hun methode de formele genoemd worden. Zelf worden zij om deze reden
: ook wel formalis~en genoemd. Hun methode, t.w. de vervanging van A's
horinneringen, 'lferwaohtingen enz. door een stelsoL van zinnen of formules, noemen we de formalistisohe redgctie dezer gegevens.
We ver tn e lden nog enige bij zondorhedon over do "Wiener Kreis" ..
Oorspro.nkelijk was deze eon groep van goleerden m~t den filoeoof
• Mori;tz Schlick ( t 1938) a.ls centre.le figuur. Do belangrij_kste verdero
figuren u!t deze groep waren: de matbematicus Hans Hahn (t 1934), de
! sooioloog Otto Neurath ( t 1945) , de logious Rudolf Carnai, de fysi, ous l>hili-Pp Frank. Z:l.j ga.ven J;:iet t i j dschrift 11 Erkeru:ie'nis uit
(193! ... · l939), later voortgezet onder do naam 19 Jou.rnal of Unified .
Scienoe", waarvan de uitgave echter door de oorlog onderbroken werd.
Otto Neurath, die na de dood van Schlick de meest actiove figU.ur we~
heeft de groep, .dio na de dood van Hahn eq Schlick en de invoering
van hot regime van Dolfuss over Europa en Amerika. verspreid werd,
met versch1llende min of meer vorwante.groepen van onderzoekers verBluolton tot de "Unity of Science Movement", die een aerie brochures
o.nder de naam "Einheitswissenschafti• (bij van Stockum, 'a-Gravenhage)
on de•Enoyclopaedia of Unified Science" uitgaf. Na de dood van Neurath moeten Oarna:p en Charlos W. Morris vrol als de bolangrijkste figuren bescbouwd Worden. Vorschillendo jongeren, zoals Kurt C·8dol,
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Q.~,1 G, Jlem~el en Herbe,rt. ~~i,gl zijn uit de. groep voortgekomen, tervj;t:~i ook la/ter l)ubisl§-..'r, Frie9:.tich Jlaismann,•-;_ill_gon Brunswi!t, Richar9. Y~isea. en ffans Jfoiobenbach in nauw contact tot de groep stonden. In
tnind~fe ma·ke. +S di.t metKp,rl ±'91:E,eL en nag minder ntet .. Itudwis W'l ttg_ea.. stein net g'eV"al, al is ook in hun opvattingen enige verwantachap mot
de Wiener ·Kreis te .ontdekken., Van de andere g:roepen, die 1n de Unity
of· Soience Movement vertegcnwoordigd waren moeten genoemd worden: de
J?oola~ logici K. Ajdukiewicz, ~ ... Kota.r,q~8ski, St. Lesniewski, Jan
Lukasiewicz, Alfred Tarski, ~.§:_nJpa Hosiaf~n-Lindenbaum, e.• a .• ); het
.,
Franse Centre International~... ,S;t,nthe.§§. o .a. !i,pel R,!:)l,, ~ Langevin)
en °'voorts, m0er geisoleerd a ~~- Lev~;-B:r:_-qh.1,~· 1!ouis ROUS};!:! e. a. 1 in
Engcland enige vooral onder invloed van B§.!_tr~. Russ£ll sta.a.nde onderzoekerfil a.ls L. Susan Stebbing en A.L ,!,.y_gr-:,; in SkandinaviG Jo era~.!!
Joersensen, en Arne Ness, in Amerika Charles W.~orris,, John Dervey,
finest Na~el, Wil'.iard van Or~~~Qq,~!1.e.~. Lenzen, Leonara

loomfiel •

.Van de publicaties van de Wiener Kreis en verwante auteurs verm~lden we:
1.

R..! Carnap (192a: I) Schein:probleme in der Philosophie. Das Fremd-

:psychischo!il und der Healismusstreit.
2.
(1928 IT) Der logische Aufbau der Welt.
(1934) - Logische Syntax der Sprache (Wenen 1934)
3.
"
II
4.
(1936)
Logical Syntax of Language
II
5.
(1936--:-:37)Testab ili ty and Meaning, Phil. of Science 11 i•
6.
(1939)
Foundations o:f logic and mathematic (Intern.
"
Encycl. cf Unified Science 1,3).
ff
7.
(1942).
Studies in Semantics:
1. Introduction to semantics
2. ]1 ormalization o:t' logic
3. Mea..YJ.ing and Neoessi ty
8. Ph, Fr§:nok (1932)
Das Kausalitatsprinzip und seine Grenzen.
(Wenen 1932)
fl
9~
(1935)
Das Bnde der mechanistischen Physik (Serie
ft

Einheitswissensohaft)

10.

It

(1946)

11~ H. Hahn ~ -·. (1930)
12. R, von Mises (1938)

13
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

If

(1939)

Ch, W. Morris(l938)
J. Jocrgense~(l931)
o, Neurath (1931)
"
(1932)
K. Popper (1935)
"!f..,.J. Quine (1940)
tt

(1941)

21. M. Schlick (1918)
22.
rt
(1938)
2a. R, C~na:e

(1932)

Fo':lndat i~ns. of Physics (:Gncycl •.of Unii'ied
Science l;7)..
.
tlberfli.issige Wesenheiten (Occam's Rasiermesser)
Ernst Mach und die empiristische Wissenschafsauffassung (Serie Einheitswissenschaft)
Kleines Lehrbuch des :i?ositivismus. (Uitg. van
Stockum 1 1 s-Gra.venhage)
Theory of Sign (J;i}t1c. • of Unif. Sc • .1, 2) 1
A.treatise of formal logic.
Em:pirische Soziologie (Wenen 1931)
Protokollsatze, Erkenntnis l.
Logik der li1orsohung.
Mathematical logic.
Elementary lcsic.
.Allgemeine Erkenntnislehre.

Gesarnmel-te .Aufsatze 1926 - 1936
Die physikalische S:praohe t:a..ls .Uni versals:praohe
der WissenschaftJ Erkenntnis.1.

23. L •. f3uaan S~eb}l,H¥ .(1937) Philosopfl1 and the pn,ato:tsta. ►
24. A. T~t?li (1935)
Der 'labrbeitsbegriff' in den fox-me.l
*
te~ .Sp;rnwh~n. (Studia '.eh.iloeopbiofl. 1
P• 26l - 405)
.
: .
. · .. ,, · ~,
H
25
(1936)
Grundiegu.Qg d&r wisseneobaftliohe.n fl
tiek {Aotes du Congres Intorn. de Phil.

'Soientif'ique III, Paris l9}5J Aet'U.al·." ·

•

26.

"

(1941)

27 ..

"

(1944)

28. L.

fittseoste:IJ'l

Soientit. et Induatr. 12QJ
· .
· •. ·
Introduction to logic.
The aemantio concept of tru.tb and the ... ;:\i!:1
foundations gt semantics (l>bilosopl:ey' and .ijl!
Phenomenologioal Re'searob !, p. 341 - J'15~~

(1922)

;!

i'racta.tus logico...philoaophious..

~·?j

2. De taF..k. van, een ~05iO~§•
Wanneer onze onderzoeker A, evenals Ben a.ndere waarnemers. zija
ervaxingen te boek gesteld heeft, kan hij althans volgens de o»vattingen der forma.listen, . verder buit~n beschouwing blijven. Zijn protokollen echter zttllen tezamen met die der a...'1.dere waarnemers tot een geheel verwerkt tt1Qeten word.en, waartoe zij in he.nden gegeven v,orden van
dG• "wc,tensohapskundigentt: theoretici der verschillende wetensohappen,
wiaku...~digen, logici, ayntak.~ici en semantioi. Of hij zelf weer aan. bet
waarnemen gaat, dan wel vacantie neemt, interesseert de wetensohapsknndige a.ls zodanig niet. Hij is als bet ware de zijderups dcr formalistcn: zodra hij zijn proto1:ollen.¾:olr.on gevormd heeft, is zijn leven
voor de formalist van gaen waa.1~tle meer, ma.a.r zijn spinsel wordt zorgvuldig beho···.d en uitgeplozen. In he"!i gunstigste geva.l wordt de wear- ·
nemer toegestaan, tijdelijk zijn functie neer te leggen, en zelf ala
"wetenschapskundige" op te treden, ma.ar dit brengt de mogelijkheid
met zich mee, die van strikt formalistisch standpunt ala een gevaar
moet worden beschouwd, dat hij bij het onderzoek niet alleen van de
pr.otokollen, maa:r ook van zijn niet-geprotokolleerde herinnaringen
ge!i..uik maakt •
Hoe wordt nu dit materiaal verder verwerkt? We laten vooreerst de
werkza.a.mheid van de theoreticua en de wisku.ndige buiten beschouwing,
en wenden ons, om voorlcpig in het formalistisohe scheme. te blijven,
tot de taak van de logicus.
.
Komt b.v. ergens in de protokollen de zin voor t): 'De op 1 Februa.ri 1948 te Amsterdam waarneemba.re zonneeklips is totaal' ·en ergens
e.nde!·s de zin: 'De op 1 Febr1lari 1948 te Amsterdam wa.arneemba.re zon,...
e~t.15.ps is niet totae.1 t, dan zal de logious o:pmerken, dat deze twee
2:in.oen een tegonstrijdigheid (contradiotie) inhouden. De vraag of op
1 I'ob1·uari 1948 te Amsterdam inderda.a.d een zoneklips waa.r te nemon
val t o:f niet, interesseert niet hem, maar rlD semantioua (relatie tuas-:::n woorrle.1.1 ez.i VGrachijnsolan!) Oak met de vraag, of wellicht ergona
e..udc:rs in da protokolJ.en vermeld stant, dat in alle verd10re protokol1,:-.n d~ tol'm •zonek.l:tps • gebr~1ikt zal vtorden ala afkorting voor 'ontvluoi:::ti.ng:;;.pocing yi.::i.n een "zwae:r govo.1 1' \ en 'totaal' voor 'gealaa.gd',
b,:·h0of~ hij zich niet bezig te hm:i.don: dat is de taak va.."l de syni::alt"t1.cnz
._ ...

.

,,,._................
u
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~) In navolging van Carnap zullen we de aangeha.a.lde woorden of zinnen
tuasen (enkele) aa.nha.lingstekons zettenf aom.s zullen we ze eohter,
indien dit geen verwa.rring k.a.n wekken, wegla.ten.
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mijn tegenzin tegen het schrijven van een latijnse c voor een uit
een griekse kappa ontsta.ne k-klankJ• alleen in direct a.an bet latijn
ontleende woorder+,.of woorddelen schri;jf ik de.la.tijnse o, b.v. ii+
de J;titgang 'cus'. VandaaI' ook mecha.nika, fysikat maar aignifioe.. De
eveneens weinig zinvolle ph voor een griekse phi verva.ng ik voorts
e.0or f, Alle afwijkingen Vt.µJ. deze regel in de .tekst zijn spelfouten
1rd,i :norzij ds.
of

rle als zodanig werkzame kryptogra.m-ontcijf,eraar. De pragmatizal zich wellicht afvragen, of de portokollisten wellicht per
abuis een verkeerde datum vermeld hebben, dan wel of zij een onjuist
:protokol hebben opgesohreven, zij het om de logicus te pla'gen, zij
bet na intieme kennismaking met een fles whisky. Maar dit alles gaat
de logicus niet aan. Hij constateert slechts: bier is een zin van de
vorm 'Z is T', waarin 'Z' als afkorting voor 'De op 1 ]'ebruari 1948
te .Amsterdam waarneembare zoneklips' en 'T' voor •tote.al' gebruikt is,
en daar is een zin van de vorm 'Z, is niet T' , met in beide gevallen
dezelfde Z en dezelfde T. Het kan zijn dat de eerate en de tweede
keer met •zoneklips• wellicht de op pag. 243 resp. pag 244 van een
bepaald boek afgebeelde zoneklips bedoeld wordt, in welk geval de
beide beweringen in feite in bet geheel niet met elkaar in strijd
zijn. Maar ook daarom bekommert de logicus. zich niet: de zijderups
mRg zijn kokon niet verderspinnenJ als zo iets'bedoeld was, hadden
de waarnemers dat maar in bun protokollen precieser moeten weergeven.
En de protokolzinnen zijn ( 11 fo~", d.w.z. naar de .Y2£!.U) contradictoir, ook al zijn de doornun auteurs bedoelde uitspraken dat niet.
Te beoordelen of di t laatste het geval is", va11i geheel buiten het
formalistische schemaJ bier zal de signifious aan bet woord moeten
komen. Maar zover zijn we nog ni~t.
.
Om te onderzoeken of de protokollen een formeleoontrad.iotie bevatten, moet de logicus due e:1lechts nagaan, of er een zin van de vorm
1 Z is T' en een van de vorm 'Z is niet T' in voorkomt, met beide keren dezelfde Zen dezelfde T, terwijl hij zich om de betekenis der
door deze letters aangegeven woordenreeksen evenmin behoeft te bekommeren als om de feitelijke jp.is~heig_ der beweringen of om de 12,~doelingen der auteurs. We denken bier aan Russell's ui tspraak van,
~ 1: ae !ogicus behoeft - voor zoverre hij zuiver form.eel te werk
gaat. - niet te weten "waarover hij spreekt" (d.w.z. wat zijn formulas
betekenen) noch ook of het '1waar" is, wat hij zegt (d.w.z. of de protokolzinnen "waaI' 11 zijn), en ditzelfde geldt ook voor de wiskundige
voorzoverre deze formeel als logious werkt. Daarom zal de logicus
zioh bij voorkeur van letters of andere symbolen ter afkortins van
woordenreeksen bedienen. De "vertaling" van de woordenreeksen uit de
gewone taal in de taal der formules, die daartoe·vereist is, denken
WG vooraf reeds door de syntakticus uitgevoerd. Ter verdere vereenvoudiging zullen we bet woordje •is' door een gelijkheidsteken verv~gen, al is dit in bet onderhavige geval niet de correcte symoo~iek, daar de betrekking tuasen Zen Thier niet die van gelijkheid
is, maar die van een praedicaat (eigensohap) T dat aan een subject
(onderwerp) Z wordt ·toegekend. Voorts vervangen we bet woordje 'niet'
door bet symbool -, (lees:' non t , latijn voor I niet'), terwij l we het ·
tevens v66r de zin plaatsen, die erdoor ontkend wordt, in plaats van
ergens er midden in. We krijgen dus de beide oontradictieve formules:
Z = T en ..., 'Z = T' 2 ) . De gehele formule 'Z = T' zullen we soma nog
verder afkorten door een enkele letter, b.v. F (formula). De logicus
constateert dus bet voorkomen van een contradictie, doordat hij er-.
gens een formule F, en ergens anders de formula -,F (met dezelfde F)
ziet sta~. Dat in beide gevallen de beide F's werkelijk dezelfde
_..,.
_____________
zinnen
u1 t __ de gewone.· taal weergeven, of al th Ms zinnen die behoudens
•:YLi.rI

~a:J

2)

Teneinde acoumulatie van aanhalingskomma•s te vermijden, laten we
deze verder
weg, ala geen misveratand te verwaohten is.
<I\
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wijzigingen ~ zinsbouw en woordkeu.ze aa.n elk• gelijk zijn,· moet
door de sy-nta.ktiou.s .gegararideerd zijnJ dit valt ·wederom buiten de opdracht van de logious:,.
•
·
.
.
Met opspore:n van tege:nstrijd.ig9.. ··protokolzixit'ormules .is ecbter
~lechts ean klein gedeelte van de tae.k van de logious. Belangrijker is
het "logisob compleet" me.ken \Tan de hem g~leve~de formq.les, waarbi'j
hij d.an tevem~ nagaa.t, 'of in het a,otnpleet-s..ema~kte systeem al dan niet
een tege-natrijdigheid. v~orkomt •. De uoor' de·. syn altticus geleverde for-mules worden de "axioma.'s" van bet. op te ·stellen f'orme,1 ....1ogisybe
systeem genoemd; de nieuw toe te voegen formules heten ~f__g~leid~ formules,. Dit afleiden geschiedt volgens bepaalde regals, ae 2;on9l-qsi.,~re~ls (waarvan we hier slechts. een type z~llen bespreken).7Iet toepaasen dezer regels :wordt het afleiden of bewijzen der nieuw formulas
genoeind. Iedere. formule die een'com"6inatie-=tffconjunctie 11 ) van twee
:formulas F en ...,F is (beide keren met dezelfde FJ beet een contradiotie. Stellen .we ans b. v. voor, dat in de protokollen de z.in· vooriomt:
Te gehele duur (van het ogenblik v-a.n het·eerste tot·dat van het laatste contact) van de zonsverduistering Z is 100 minuten', hetgeen de
eyntakticus b. v. vertaalt in: D = 100. Neman we voorts aan, dat ergens
de zin voorkomt: 'Iedere totale zonsverduistering duurt meer dan 2 uur•
d.w.z. (synt.aktischt) 'Altijd als een zonsverduis~ering totaal is,
dan is haar gehele duur t) minste~s twee uur', of ook: 'Als Z; Tt ~§fil
D >120'. ·Dit is een zin van de vorm 'Als F waar is, dan (geldt) G • ·
Hierin staat F voor Z = T, en G voor jf3:"120. Voor 1 A!sF, dan G' gebruikt men gewoonlijk de symbolische notatie F )G (lees: 'F impliceert
G', of •uit F volgt G', of 'als F, dan G'). De logicus krijgt dus van
de syntakticus een forroule Fen de formule F~G. Dan zal hij echter de
formula G aan het systeem toevoegen; als ~en aanvaardt dat F waar is,
en ook dat uit F volgt dat G waar is, dan zal men ook aanvaarden, dat
G waar is.
·
Van de formula D = 100 interesseert ons alleen, dater met bebulp van
de wiaku.nde.::;·. ui t volgt, dat niet ]) > 120, is, dus ..., 'D > 120' , of nog
verder a.fgekorti -, G. We hebbep dus als ''axioma' s:
·
F

F ) G

-, G.

Afgeleid wordt G volgens de concl~sieregel: ~ls in bet s~steem twee
f..9±'IIlJJ1..~s.- --~-_§-~,p'_?_G:_ oo;r:)f.9.!!l~~~'e-~-~-~-~-_!er_~~ met dezelfde F , dan word"t
8.§A . J?•.~1. . §.YJli~~-~-- de g_rIE:!_lle G oegevoe~,

1

zodat we ten slotte de contradiotoire formulas Gen- -,G bebben verk~egen. Op dezelfde wij ze gaat hij. te werk, wanneer de formulas F en F) G
ciet onder de axioma's voorkomen, maar zelf op de genoemde wijze daaruit zijn afgeleid.
,
Voor ons doel is nog van belang, na te gaan, hoe de logicus aan de
formula F ) G gekomen kan zijn, al ze.l ui t bet voorgaande al wel duide· lijk zijn, dat bet niet de zµiver formeel te werk gaande logicus zelf
is, die dit onderzoek uitvoert. De formalisering van een protokolzin
kan dit niet zijn: F kan een waarnemingsresultaat weergeven, G evenyens, maar 'Altiij als F,. dan G niet. Indien, altbans dit 11 alt;i.jd" in.
in de gebruiKeliJeruime zin wordt opgevat, waarin bet·niet alleen op
werkelijk gedane maar ook op toekomstige, of zelfs geheel fictieve
waarnemingen betrekking heeft. Protokollair karakter heeft"deze zin
alleen ala onder 'altijd' slechts verstaan wordt: 'In alle waargenomen e~ geprotokollee!de - gevallen'. Dan ecbter komen onder de protokolzinnen b.v. een aantal voor vap het type 'Fen G', wellicht ook Gal-

____________

..;,

Niet de duur der totaliteit, die is.boogstens 7 minuten.
l) Op de vraag, of bier voor 1 zal' niet •meet' geschreven "moet" worden, dat is de vraag naar ~t al dan niet "absolute" karakter der
log:hka, gaan we bier nag niet in.
"
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.
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'1ee:n·;(zond0r P.), mae.r niet Fa.llee.h (zonder G) 1 ) . Alleeh.dan ka.n de
l(i)gious tot F? G (in de gei:ioetnde beperkte zin) besluit~n. Maa.r dat
boudt 1.n, dat in hat door ons besohouwde g$VS.l, omda.t F daar voorkWe.µi, ook G zel.f al in de protokqllen-moet voorkomen. M.a.w. de lo-

f·flq,,b{,
~~q,g§e~.e..~e~~P.f,nre
.tt~A~;e~st
OIJ11!:;-,¼ t~lR¼iz~.P.£! · :t:?S{~o1~.P.~~~z·
~...Q.F·v. Ul, ...£ •.,$.0.~-~.
.s 11'.L~UWS • 4'JJ.J l.S an VO1ms.a
O _ el' OCLJ.g~ . 0
1

i~ a'i:i.s een cor..Ti:ract.ic!b10 nfe=f <ioor de logische com.pletering van pro-

tokol2iinnen tot s-·tand komen~ zij kan. in deze zinnen niet _;hm!!1£1et
a.a:ri.wezig zijn (er 1.n "verborgen11 zijn), als zij er niot e;p _l.OJ-e!.
in voorkornt. En in dat geval zijn de zinnent zoals we nag zu1:Ien·zien
geeu correct geformuleerde protokolzinnen.
De logische oomiletering kan alleen dan tot iets nieuws leiden,
a.ls zij wordt toegepast op een stelsel zinnen 2 ) , waar re§!_ds ox;i~de

~~~~-~~~~:~·1 !~~. ··tfi·~~-~p~Ifu~~1~r~--~!a:!ii-1~~1~-}~~!l~e~-~~!~.ri~Il~~~!l~~

zinnen echter zijn geen rechtstreokse uitdrukking meer van ervaringen
maar zijn daa.rui.t door een of andere vorm van theoretische bewerking
vork.regon, b.v. door -~_p.eralis.a.t~~ ("inductie"). Het klassieke voorbeeld: tAlle mensen zijn sll~rf0lijkJ Sok.rates is een mens, dus Sokrates is atorfelijk 1 kan .dit ook illustreren: zolang men niet woet, of
Sokra.tes "sterfelijk 1' is - wat dit dan ook mogo betekenen - Fie'o"ft men
geon zelrnrh0id dat "alle" in de ruime zin ge!nterpreteerd kan wordenJ
men kan dan ook niet "concluderen!' dat Sokrates "sterfelijk" ia, ten...
zij natuurlijk door constat~?:Yl.B• Hiermede hangt ook ~amen? dat men
er ondanks meer dan ~ jaar intensieve arbeid van vele filosofen,
nog ni$t geslaagd is, 12,uitsla het gebied van de wiskunde en haar grondslagenleer, belangrijke. toepassingsmogelijkheden voor de formele lo-·
gika te vinden.
·
·
. Deze betrekkelijke onvruchtbaarheid der logika, n. 1. zolang we one
tot het strikt em"TJirische beperken, is echt.er toch weer niet z~ ernetig alszeacF1ljn=ff," 0:oordat, zoals we later zullen zien, di t "empirischett nooi t z6 "strikt" is, of er· zijn ook "theoretisohe" 'elementen
in te ontdekken, waarop de logika w~l toepasbaar is-. Ik zei "nooit"
niaar "strikt empirisch" moet men nooit "nooit" zeggen.
De taak van de formeel-logicus7:.s nu dus de volgende. Hij ontvangt
van de syntakticus een aantal in formules overgeb:t-achte !)rotokolzinnen, zijn "axioma' s'1 • Hij ond. e;rz····oekt dan, of bepaalde symboolcombi~
1naties Ctn bet bij zonder cont . ictios) voorkomen, na er volgens bepaalde, precies omschreven, c . lusieregels nieuwe formules aan te
hebben tobgevoee;d •. Deze nieuwe "_,:ormules deelt hi;j a.an de syntakticus
med~; opdat dezo ze verder in gew,one taal omzet.
Voor het uitvoerenvan deze taak behoeft hij de formules niet te
"begrijpen."; hij moet ze slechts kunnen lezen, d.w.z. de afzonderlijke
er in voorkomende symbolen kunnon waarnemen,'-herkennen, en ze van -el-'•
kaar. kunnen £~.f!~!§.Qheidea, voorts moe~ EiJ-devo~goE-9&. kunnen vaststellen, waarj_n Y~e ao1i1;'er elkaar geschreven zijn, Ook moet hij een
eenmaal geleze.n formule kunnen onthouden, e.n, als hij een bepaalde
eymooolcombinatie (formule) waarneemt, daarin een bepaald deel herkent, en ztch herinnert, dit reeds eerder tegengekomen te zijn, volge:1s bepaalde :regels een van bet eerste onderscheidbaar deel kunnen
rep:i:·oduceren, c1. ~.r;. z. op een beJ;>aalde plaats (na de reeds verkregen
syn£boolcombinatis) kunnen opechrij ven.
We ~ebben hierin een reeks van psyohologieohe termen geb~uikta
.v. waarncmen, berkennen, onderscheiden, onthouden, zodat we zouden
erwachte:n, c.r:t de mogelijkheid, deze prooeesen ui t te voeren, noodzakelijk aan bet 9~menselijk bewustzijn" gebonden was. Het merkwaardige
is nu, dat dit !1iet bet geval. is, en dat de logioue . zich. deze tooh
'

----------Zie b 1, 13
1)

2)

we

•

gebruiken daze formulering voors "op formules die door formalisering van protokolzinnen verkregen ·zij~:

sign. 12
{zonder )3'), maa.r niet F alleen (zonder G}
Alleen d.~ kan de
t6giot1s ,tot F::i G (in de genoemde beperkter zin) besluiten. Ma.a.r dat
noudt in, d~t in hat . doo±- ons beschouwde geval, omdat F d:aai-- vo.or-

2~~b.

1 ).

ook G zelf al :tn de protokolle.n moet voorkOmen. M.a.w. de lofil<t~~ •: !'~0 mi1 lfil~' 1., t:2.~ii-~~st* qp ·ill.fl 3=1?-i t~.!l.U~!2lf9..:1.~!l. ~~!)_r§_r ·. J.ll ll£~i2Ii.F ni~~.~S .. .flJ..(f~~Y!.!2.- Z1j is de.n volma~k·U ovo1·bod_1.g. zo
Wan ahs een con·1;raaJ:c'-B1.c n:Le-:rf"'door de log1sche comr,le·eeri11g. van prokwsfu,

tokolz~nne.i:i. tot s·ba.r.,.d komen~ zij Jr.an· in deze zinnen niet 1mr:1.tP5.tl
l;-a.nwezi~ ZJ.Jn ( e1: in "verbor•ge.r-1-" zijn) , ala zij e:r.- n,ict ~~1'~ ::.ci.£.1 .
1n voor1comt. En 1n dat geval zijn do zinnen, zo.als we nog zi.;u"Ien zien
geem correct gefo:rmuleerd.f; pio'l:;okolzinnen.
.
De logische completering kan alleen dan tot iets nieuws leiden~
ala zij wordt to·ogepast op een stelsel zin.nen 4 ) , waar reeds ong,er de
geg~y~n~----·1 ~-~s.. _!.. !.9:.~ •.. • • '-zinnen of ,r.~1 tij a-zinnen"""orli".No<'.)fti::"zinuen'tl.
'l(Q.P.:t:K9m§l~ mot . in do !§1!!£~.~ zirf-be-a:o·e·1a:·· 'ffA"r=rrj a·ll··· r·esp·~----wn<io1 ~ f f ~ - - ~
zinnen ochter zijn geen rechtstreekse uitdrukking meor van ervarJ.ng;an
maar zijn daa.ruit door een of andere vorm van. theoretische bevrnrk:Lng
verkregon, b .. v. door ~~ralisEl.t~~ ( "inductie"). Het klassieks voorbe;eld: '.Alle mensen zij.n · s·El~rfolijk; Sokrat~s is een mens, dus Sokrates is storfelLik' ka.n di t ook illustroren: zolang men niet woet, . of
Sok.rates !'ster:felijk" is - wat dit drui ook mogo betekenen - neo:r't men
geon zelrnr.j:J.eid dat nalle 11 in. de ruime zin ge!l.nter:preteerd kan worden1
men kan den ook niet · nconcludoren~1 dat Sokrates "sterfelijktf is, tenzij .natuurlijk door con§.~_in_g. Hiormede hangt ook semen, dat men ,
er ondanlrn ~-n.oer dan 2000 jciar intensieve arbeid van vele filosofen,
nog niet geslaagd is, buitcn het gebied van de wiskunde en baar grondslagenleer, belangrijke' -15~:381?assingsmogelijkheden voor de formele logika te vinden.
Deze betrekkelijke onvruchtbaarheid der logika, n.1.-zolang we one
tot het strikt em:nirischo bepe:t:'ken, is echter toch weer niet z6 ernstig a.ls"" Z0 A•sc.121nt;·--a7)0rdat, zoals we later zullen zien, di t "empirische" nooit z0 "strikt" is, of er zijn ook "theoretische" elementen
in t-e ontdekken, waai--op de logika w~l toepasbaar is~ Ik zei "nooitff · .
01.aar "strikt empirisch" moet tnen E~.911 "nooi t" zeggen. ·
..
.
De taak van de formeel-logicns is nu d 11s de volgende. HJ.J ontvangt
van de syntakticus een a_antal in fo1"'mules overgebrachte protokolzinnen, zij.n Haxioma' s". Hij onderzoekt da.n, of bepaalde symboolc?mbinatj_es tin het bij zonder contradicti0s) voorkomen, na er volgens bepe.alde, precies omsohreven, conclu.steregels nieuwe formules aan te
bebben toege"(roe'gd._ Deze nieuwe formules deelt hij a.an de syntakticus
med<:, opda.t deze ze verder in gewo.ne taal omzet.
Voor bet v.i tvoeren V'3.n deze taak. behoeft hij de formules niet te
"begrijpen"; hij moet ze slechts kunnen lezen, d.w.z, de afzonderlijke
er in voorkomend0 symbolen kunnen waarnemen~-herkennen, en ze van el1:r.aar kunnen .Q£L<;l~:l_!,'.§.~h.tld...fil1, voorts mo"9'1;" nij-de ~olg_org_~ kunne1:1. vaststolle.1:1, wanrj.11 7,f: achter elkaar gescbreven Zl.Jn. Ook moet hJ.J een
eenm'.1.al gelezon formnle kunnen onthouden, en; als hij een bepaalde
symboolcombi.na·tie (formula) wa.arr:r.eemt, aaarin een be:paald deel herk:ent, en zj_ch hc~rinnert, dit reeds eerder tegengekomen te zijn, vol.ge:.1s bepaald& rr:-/gels een van bet eerste onderscheidbaar deel kunnen
reproduccren, 8.• '!V. z. op een bepaalde plaats (na de reeds verkregen
symboolcom"bim:!tJ. 9) kunnen o:pschrijven.
We heb~::e.l'.i hj r/J'.':i.n een reeks van psychologische termen gebruikt: ·
P.v. waa.rrnnnen, twrkennen; onderscheiden, onthouden, zodat we zouden
verwa.cbten, d.?."ti de mogelijkheid, deze processen ui t te voeren, noodzakolijk c:,,'.:lJ'.J b,~:rt 11 menselijk bewust zijn" gebonden was. Bet merkwaardige
is Lu, dat d.it ::j_et bet geval. is, en da.t de logicus zich deze toch ·
__

.. _

_,._.,..

___ _

j) Zie bl~ 13
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) We gebruiken daze formulering voor: "op formulas 'die door f ormalisoring van protokolzinnen verkregen zijn:

sign. 13
reeds zo vereenvoudigde arbeid nu oak geheel ka;ri besparen: hij kan
ze namelijk door een machine latenuitvoeren, zeals ik in 1932 in
de volgende woorden vas1gesteld heb:
0 0f men daarbij teekens gebruikt, die met inkt op pa.pier gedrukt zijn, dan wel voorwerpj es, bijvoorbeeld 'blokj es, waaraan
verschillende soorten haakjes of inkeepingen zijn aange'bracht;
is natuurlijk bij zaak. pog_f~§,~ is -de mogelijkheid,, overeen""'
kornst en verschil te constatee'ren.
Nu is bet eohter merkwaardig, dat deze mogelijkbeid niet
nooa.zakelijk aan het menselijk intellect gebonden is, dat namelijk een daartoe geconstrueerde machine op blokjes van een
'be:paalden vorm anders k.an; reage:e~~ dan op blokjes van een anderen vorm, zooals bijvoorbeeld blijkt uit bepaalde soorten van
rekenmachines, of eenvoudiger nog, uit een slot met sleutel.
M.en ks.n dv.s zeggen, dat een machine, overdrachtelijk gesproken,
ook herkermings- en onderscheidingsgewaarwordingen beeft, en
dat een ~netenscha:p eerst den volledig geformaliseerd en objectief gemaakt zal zijn, wanneer men haar uitkomsten ook met bebulp van een machine uit haar fundamenteele onderstellingen kan
afleiden 17 • (D. van Dant zig, Over de element en van bet vviskundig
denken, Openbare les 1932, P~ 6 ook in Euclides, ~, p$ 102-116,
1932).
.
Men kan dus een "logische ma.chine" gemaakt denken, die achtereenvolgens alle formules "afleest 11 , telkens een afgelezen formule F
"onthoudt 11 (in een instelwerk o:pneemt), dan·nogma2,ls alle formules
doorloopt, en als zij erg ens een formu1 e van de vorm F .) G t egenkomt, deze "herkent" en de formule G drukt, en noe; een aantal derg,:;lijke 1'manipulaties" uitvoert, maar wanneer zij ergens de formule
""""\ F tegenkomt, stopt en een bepaald signaal ("contradictie 0 ) geeft t
b.v. een rood lichtje doet gloeien.
Dez0 hier slecbts•in algemene termcn aangeduide gedachte is vijf
jaren la,ter (onafhankelijk hiervan) door A.~. T3ripg in exacte vorm
volledig 1.,1itgewerkt. Turing denkt zich daartoe machines geconstr,l.;,..
eerd, die volgens een vooraf opgesteld schema bepaalde bewegingen
in beide richtingen langs een strook :papier ( "tape 1' ) , zoals in de
telegrafie gebruikt wordt, kunnen uitvoeren, op deze strook bepaalde tekens kunnen drukken niet alleen, maar ook reeds gedrukte tekens
kunnen af1ezen, en al naar de vorm van bet afgelezen teken een bepaalde toestano.swijziging kuhnen ondergaan,. Dit is in principe realiseerbaa,r~ door b.v. de tekens.te ponsen, of ze met elektrisch geleidende inkt te drukkenJ het 11 aflezent1 geschiedt dan doordat al
naar de vorm van bet teken vorschillende elektrisohe contacten tot
stand komen. Hierdoor warden tolkens bepaalde stromen gesloten, die
door mid.del van bepas,lde relais bet vcrdere gedrag der machine bepalen .• Het ui twissen van een teken zou b. v. kunnen geschieden door
het met een isolerende vernislaag te overdekken. Om U altbans een
vluchtig
denkbeeld
te geven van de werkzaamheid van zulk een denk_____ ..._ _________
___
1

)

(voethoot bij pag. 12) irecies gezegd: indien i een variabele
is, die:: al le protokolzin.nen doorloopt, en als Fi en Gt de ui ts:praken Yoorstellen, waarin F en G (die van een variabele af...
b:J,nger;'.1 overgaan, als i voor deze variabele gesubsti tueerd wordt,
dB,n gc~•- c:.t . voor alle ( e indig vele) i; "Fi of' Gi •
TI J toi,~- nstaande passage in de tek.st is een b~wij sachets van een
S'~sl.Li.-1•.:,5 over formalistischo systemei-1.

sign. 14

beeld te ge-ten van.de werkzaa:mheid van zulk een denkbeeldige machine
r beach:rijf ik oen tweet'al problemen ,een zeer eenvoudig, en een 1~~

minder eenyoudig - die op deze wij ze volgens iuring machinaal kunrn1n
warden o;pgelost. Om b'. v. de rij 01010101 .... te drukken is een ht.:el
eenvoudige machine voldoende. De ttinstructicn luidt dan oenvoudig:
wo:rdt eon O afgelezen, ga dan een :pla.ats nae.r rechts, drn.k ecn 1 en
locs a.ff wordt een 1 afgdlezen, ga dan een plaats na.ar roohts, druk
een O en loes af. Aanzionlijk geconrplicE::0rq,or is reeds de machine,
die b.v_ de getallenrij
·
·
,
010110111011110111110 •••
: tot stand moet brengen. Doorde.t do tc drukken figuur hier voortdurcnd
: vo:ran6,crt (n. l. een tolkcns met een toenemonde rij enen, g0volgd door
een nul), zou men wellicht vcrwacbten, dat dit niet mot behul:p va.n een
eens voor al vastgest0lde '1 instructie 11 mogclijk is., Toch is dit wel
bot goval, n.l. op de volgende wj.jzc 1 ) . De machine moet de flgn:ren
; ? 1 0,1 en x kunncn drukken, kunncn aflozen, of kunnen uitwissen, en
moot voorts al naar gele.ng oen afgelezon teken gevormd is in yipr. verschillondo toestanden (schakolschema's) kunnen overgaan. We duiJ.cn
deze tocstanJen met de letters a,b,c, resp. d aan. Voorts bctekent
P: tidrukH (print), E: "veeg ui t" ( e:rase), en R resp. L: ga een ulaats
naar rechts resp. naar li21ks. Tcr afkorting schrijvcn we b.v .. R'i? voor:
ga 7 plaatscn .naar rcchts, maar dezo ningewikkclden opdracht is eigenlij k ovur"bodigJ zij kan door enkcl 1roudj.ge opdrachten ( een pla8.ts
naar rechts resp. lin~s) vcrvangen warden.
De 11 instruct ie 1' ~~rd t in ondcrstaand schema aangegeven:
.. , ...................... , .. , .............. .,

.........

·• ·•·

.................. ... ··•· ....... ...... .... •·'' ... . ..
,

Toestand waarin:
de machine ver- l
keert.
i

,

'

. ·•••· •·• ......................... ·•···

,

Afgelezen

sym.bool

:

.. •·•· ... '········ .. ·•·•···· ..... ••· ................ ·••···· --·· ··•···•· .. '·••····· ............................. .

Over

Uit te voeren
bevrnrkingen

te gaan ·
in toest8.ad '

i

...... ··.-::.·.:·: •.;•:::•.'·"::c:::::::·.•.::::;::::::::::::::::;:;·'l;::·,::;a,,;:::::::;;;;;::::;";·::,::,:;,:;;:;,;,c;a"""'"'""1""" """·w·''""•·:.·,,..,,.w,.-,.,:.w:::.::.':::::;:;:::::::::,::::::::'T:::,:::::::::::::::::::;::,:::::::::;:,::: ·•··•·.••·•••·····;

a

1
:

.
•

geen

l

. ? , 0 , 1 of X

J? 0 s L, L

:

'

'.'d.

l
;

!

R, R

a

• ,,,,,,.,,,,,, ........ ,o,,, ............. ,,, .................. :••• .. •••• .. ,.,,O,oo ... •·•·•••••••••••• .. •••••••••••••••••••• .. ••<•'"•t"••••·••••••••••••••••• .... ••• .. •••••••· .... •• ..••o•,ou:·•••• .. • .. ••• ..·••··•~•• ........................... , •• o_nd• .. •••• .. ••·· .. ••••••

b

··• ···· ··o············-····•·•· ·

1

1

1

-J . . :een······· ············ ··· ············· I·· ····

R,P x,L,L,L

z•:\· · · •· - -· · · · · · • \. . . . . ········i-

;

.d ..................... -·· T

· · · · ·• i

i

~

!

b

l

!
!

? 1 0,1 of X
.X

.

.

R,R

. : Et R

·geen

L, L

?

R

Onderstellen we b.v. dat' reeds de.rij
' o 1 o
,~o
.

t

i

C

l1

.

.

d

........-..................................... ( ...........................a

········•···········•:

.

gedrukt is, met t,elkens een op-rm plaata achter elk cijfer, en dat
de machine zich in toestand. a bo·n:;.r1 de laatste nul bevindt.

-.-~~-----------·,...
1). T

er vereenvoudiging zien we van een geringe complicatie bij bet
begin dor formule a.f; doze luidt, uitgaande van cen "nultoestand"
met blanco atrook: 1.,?, R, P?, R, :P O~ R, R en ga over .;n
toeatand a.

aig,n. 15
Vo1gA''.~:tl de avr31~;e regel. {Je.ar P Ol"e$dS uitgevoerd is) luidt de inatl'\lotiet gatwee :plaatsen na.ar links en over in toesta.nd b;volgens
de aarde regel 1 ~ dan.: eon 1 afgeleze11 wordt: een pla.ats na.ar
re.Qhti9, d:ruk x,. drie :PlEt.e.taen nael.' li,nks en blijf in to.astand ~,.,
Dan.volgo11e de vierde regel 1 da.a.r .op dt:~e plaa.ts een O staa:li: ove:r
:tn toestr;,11d a. VolgGns de zosde regal (o.rie keer toegepast): z,ea
plotse.n.ne.ar roohtsi volgens de vijfdet druk acn 1, ee.n plaats
na.a.r li.nlt.s en over in toestand d .. Dan. vol.gens de achtste ! twee.,
plaatac.n :ie,a.r links .. :Oaa,i• op die pla.ats ee.n x st a.at; veeg ui t,, ~en
:plac:to .naar :rechts, ovo:r 5n to0.at'=1/ld c. Vei~volgens in de kortE: ll(l-

tatie ~

R4 .,P 1~ L, (d.) • L1°, R (volgons negonde rogel}, (a), R1' , P 0

wa.arna ·we verltregen hebhen:
??Q O 1 0 1 1 0
in toestand a..,.
•Dan komt nog: Tr.1ce 11aar links en overgo.a.n in toestand b. Vervolgens:

R,P x,L 3 ,R,P Y,L 3 ,(~),R 8 1 P 1,L1 (d),L 2 ,E,R,(c),R 4 ,P 1,L,(d):L~E,R
(c) ~Ri:r,P 1 ,L, (d) ,L 1~\R, (a) .iR20,J? L\
(lcos: (nae.r) Rechts, print X.) 3 (naar) links, :·:::chta, vc:·int x!'
drie .U.nks, (ovorgae.n naar toc1:tand) c, ac~Tt rech"ts, :prin-t 1, 13.nks,
... £'.a"t· tocstand d, t,rne linJ:,:s, vcog ui i;, €?1:7,.) r Vtaerne. WG .:.1obbcn~
??O O 1 0 i 1 0 1 1 1 0

enz. cnz.

'.tu.ring hocft bowczen, d2..t j...9rlc:·;::9, volgone eon vaste wet voortso;1rljdcnde gcte.J.lenrij op t:(:m d<..1·:-ge;lljke wijze door eon machine kan
v1;;:rdcn voortgeb:recht, met -i:1chulp V,'?.n eon bepaalde (bij de voort ...
so
cl.ingswo~ bchorond e) ccns voo!' al opgostclde instructio.
U~'t is tha.na WC; l nlgemocn bol~cnd, dF...t sinds enigc j aren een nente.l :rok,:nmachinos gobouwd zijn, dio van dorgclijke "ins'tructies 11
· voorzit.11 ku:nncn wordun. Hotr.ml zij voor m:i.ndcr algcmano docloinden
bruil,be,ar zijn den Tu1"'in 6 s dcnkbooldigo nunivorsele maohine 11 , hobbon zij d.e.arbovcn eon groat voordoe1. Tu:rings ma.chine bezit name; lijk geen .igeheugenlf, zij 1·ea.gee":'.'t alleen op de zo juist a.fgelezen
· toestand. 'De modernc: ma.chines echter hebben vrnl zulk een "geheugc:r!",
. zij het van beperkte om-:::ig, en da·:; bovc~d~.E:n alleen in werking ge••
• steld wo:rdt, als rl.i +, in de '· instru".J'tieH ·roorgeschreven is. Word.I.; het
· in Werking gesteld, dan vrordt een hE"~pr.e.ld aa.ntal afgelezen geta1l E:n
in een 1' inDtelwerk 11 opgenomen .. 0ok kunne11 getallen in plaats v-nn ge-

drukt te worden, hierin word.en o::;,geno-rr.en. :i:n een bepaalde ande'Z'.'e
to~sta.nd kunnen
deze 11 onthoi.1den 11 getallen weer door de me.chine
"~fgelizenn worde&. In de eerste en bekendste dezer maJbines, <la
El.il'IAC ) kan dit
bt:ugen 20 getaJ.1.~n van 10 cijfers elk o'.'.lwatten.
?lit schijnt zeer 7!:)el, is echter
Jl te weinig. Daaro,;1 .,,orde.n thens
inea met ee:n zee;r ,.,.eel or.1·~a..::::.~r:.:;ter geheug9n b. ·v. ·,rsr, 10,.000
ge"bouwd. In .wngel~J:i.d is thens ee:1 derg,Jlijke
.ine, de
in e.anbouw, tot voor kor+. onde1· lc-:i d.in6 ·1tan Turing zelf. Dehebb en (evenals d.e El'JI,1,.,C_i een vo~:rdeel, da.t 1r1:j mensen,
m?etei:i ue ze3:gen:
,
1:ien~ hc•t geheugen ka. n GI elk v:il~~1~(:u:ng tijdstip 'iOlledig word.cm 1•scho•)~1.gemaakt 11 ; a.llie c: in opge,.:.C'iT1"ll getalle.n worden dan doo:.:· m:tllen ,.rervangen, e:n uit nte·b1.1 kan
mee: 1:ilijken?. Welke geta.llen tevoren in bet ligeheugen" geY1ees1. ?.:ijt'!.
Je\!,e details zijn overigE.ns vco:r: one doel van geen bcJ ang_ Yo•:..-.•
: ·,:;;.
elleen belr:tngrijk, d at znd·.e machines in principe mogelijk
z n. Klaarblijkelijk kBn het
"':ID princ
ieel verschil maken, of
t·~J. 1~ eeri machfne geta.llen of a:ii::rE- (fo:-:meel-logische) tekens af. •
cf ~~Gproduceert;.
kunne.l.l de bel"l'"':':. kingo:-,n .9.an da c o.n01 ns:i e. , . •f>""! .• ,,,, _...,. _ _ _ _ _, _ ,_ _ .,.._.....,

") llectronic Numerical Integrator and '. ,;nrpnter.
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:in plaata van de relcer:.k1.1.nrlige regels worden aangepast. Op dee wl~ ic zou. ook in ple.a~s v·cn eP.n reks1i..n~1cbine een 1_q_g_!§!.:pe m~!-".:.!':.t~
unnen worden vervaa:rdigd, Ylannen deartoe zijn overigenE:i reed~} d.oor
··rof. 1:~H.A. Newman te Marn:Jbester ont·ao:.:....pcn. Deze machine zou ch1.s
. olgens vooraf gegeven instructies, in overeenstemming met de c<::ti~lu... ieregels, 11it gegeven na::dorea 1 R 11 , die i:1 de "begintoestar.1.a 0 de:·
achine vrorzlen, vastgelegd > steBds verdere logische co.nclusies }::;,,.r.nen
rgkken, Zij zou daar.nede onbeperkt ver ku.nnen doorgaan, indie!1
x::Loma I s· althans geen contradictie implice:ren, voor zoverre alt;~_,::w~".3
lijtage, pap:i.ergi=:brek, e~d. te verwaarlozen zijn. Deze zo1...1 den c'.c::
acto van gG~n bela.ng zijn. fiel be1ang:rijk zou het feit zj jn, a:,;;: de
aohine telkens weer (zoa,1s ook in bet bovengenocmde voorbeeld v.:-:'n
uring a.an de :getallenrij 0101101110 .... tot uitdrukking kcmt) i:<:.':.e
, eeds afgeleide fm:mules opnieuw moet doorlopen. Ondanks ci.13 gev;•.::-i1i 5.ge snelheid de:r. (;l).ektronische machines zou dit tengevoJ.ge heb~:::Ln,
t odra bet stelsal \1axioma' s 11 niet een van de allereenvoudigste :,cu.
"fijn, dat reeds na een bet:rekkelijk klein aantal oonclusies de :L}.jg._
i~en factor van grote 1>etekenis zou worden; de machine zou r:taeds
t.angere tijden aan het doorlopen en aflezen gaan beeted.en 0n slechts
:tnet steeds grotere, en na enige tijd enorm grote tussenpoz2n tot bet
tvo:~~men van nieu ,ve conclusies kunnen komen. Voor de prinoi:piele Emge~kbeid kan dit bezwaar ochter buiten beschouwin.g gelaten wordi:::n.
f
M.en kan dus in de wiskundige en evenzo in de logische werkzaamt}leid tweeer1ei funetie onderscheiden, t.w. een formele en een ont'iverJ?ende, men zou ook kunnen zeggen: een "uitvoerende" en een "wetftevende1' functie. Vooreerst de formele functie:. het aflezen, herkentien, onthoudon I reproduceren van vooraf vastgestelde fig?1.ren in beterkt aantal volgens vooraf vastgestelde inetructies. Di t vTerk ke. n
tien door een rekenaar 1 een logische of mathematische bediende of'
lfs door een machine laten uitvoeren. Daarnaast eohter staat de
twer;p~d..2_ functie, die door icdere wiskundige of logicus a.ls zj jn
·. langrijk.ste zal wor.den. beschouwd; het ops'bellen ve.n de instructj_es
· or rekena&:t" of machine. In deze zin kan men dus zeggon, dat de
twerkzaamhcid van de eigenlijke logicus of mathematicus niet van for~eel ... logisohe aard is. Men kan deze werkzaambeid de theoretisc.h,,..lo•j'B~.Pohe, de 0 ontwerpende" noemen, tegenover de J2!~.lcti~~gi:sch~.~ -0. i.a
'1-lel van :f'ormele aard is ( de "uitvoercnde 11 funotieY. Carnap rancsc.hi!c~
l~eohter de eerstgianoemde nict onder de logika, maar onder de syr/t::axis.
Dan blijft dus de vraag: aan welke eisen mo0te.n dezf.1 instruc·ties
,r:us 3.n de logika de conclusieregels, zgJ1f voldoen? Daa:r.op wordt vaak
jgeantv1oord 1 dat d.e logicus nvolk.omen vrijn. is j_n de keuz,9 ~,an zijn
~symbolen, zijn a:x.iome,l s en zi;jn conclusieregela. En in zoverre is
iliJit ook juist, da,t een daartoe passend geconstl"Uoerde maoh.in,:;; heel
fr';oed werke1;1 ka.n, onvc~eohillig v!elk stelsel instructies (mits dit aan
f.:.,epaalde e;i.sen voldoe,:,) men er in p:+,aatst.
i Toch geeft dit antwoord geen oplossing. Imm.era, wa.nnee:r men een

t~

0

L

'r.e·k·.enm.~.~ch·i·n.·e
dr.aag.t,
4.7· met 32eenmaal,
t.·e v. 0.rli.u.en
... igv.-teJ.kcns
11ldige:n,··.en
z·i·j·. gceft
.
•h0t
e,!ltwoard ·o···.P.
1635,
n1et slechts
maa.r
en telkc.ns
weer.
]r::~ ne:rhaalde en zorgvuldj_ge contr81e van alle contacten, dan zal msn ·
tooh l"lict.·. t. e.·vred.en. z. i. jn, v,.a:n...nee.:r de co. ns-tructeur.· . zogt: .· 11 0, da·t kom-:;
1do0rdat ik voor de verandering maar ecns do instructics voor vcrm1:-

· ...··..··1.·.•.'.•
..

f

. nig"ru.ldiging in het negentallig in :plaats van in bet tientallig stielSEll in de machine gezet hob".
'
Deze 11 VZ"ije keuzen .· is dus toch niet geheel onvoorvw,ard~lijk i).
Zi~ kao. flg~(ld" of "verkeerd" zijn. \'7aarvan hangt dit af? ''Das FormelBJ•~-.el ........
ausser dem rnathcmatischon ;1ert nooh eine wichtige

hat

:al1gemeino :philoaophische Bedeutung. Dioses Formelspiel vollzieht

aich nam.J.ioh naoh gewiasen 'b<~stimmten Regeln, .in denon dio T e c b n i k u n s e r e a D e n k e n zum .Ausdr,1ck lt:01nw1:i;; beeft Hilbert
t-t~~agd..
......

'

'<.·· . . , -

i} ~;i.t -~Pt>dt . ook hn.lde~ i '()gazi.en door li .. Ca:rr.uap (1939)

·.·.··,I'~i,'(tS:~~, .
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Om de "juisthoidff of "bruikbe.r..rhoid" van dit gekozen atelsel conolusi.er-:;gels te bcoordelen, Z?.l men du.s nict zuiver :fori;neol te vro:-:k
kunnen gnan. Mon moct dr.e.rtoe ni(t s.lleon ht'.. t :f.ormulesystecm, mr.~.:r:
ook de m:nechnik u.nsores Dcnkcns" bostud.eron. Iedore "oudErrwotr.e.
logicus ze.l van meni~1g zijn, de.t dit prccies is, wat hij ,".\lti;jo heef·t.
tI'echten te docn, ma.er volgens de opv~."'ating a.err logioistcn tclv -:.1--t
lv,t denken ovo:r logischo systemen zelf nicit tot de logilca. Vo<<·. z:o-•
'INr logischoaystom.en alleen e~k voor zic11 "·of in hun 9nderlinf::- 1.·e:lnties (b. v. ten Re.nzien. van de mcordoro of mindere riJKd,:;m ar.t ··1'10•gelijkbeden, bm·1:tjsmidclalon, bewijsbe,P..rbc'id,. o .. d.) bestudaerd TJ,..,:'<.1..on
:-:.-okcnt CE'.rr1ap doz<.. stndio tot do logische !!Vntaxis. Voor z,:>ve:r:~··•.,; ook
Rndore dan formecl-logiccho elomcnten (b. it~ "Tovoreonster.r.ming nvt do
"werkelijkhoid 11 ) beeohouvrd v1orden, behoort deze studie "ft' .i.ganr:-: t:<?n
tot de semantiek. "Uns1..r" Donkon, d .VT. z. ,;fij zelf •;rordcn .:i.oor l~•-·n
niet, o?ncoga,;cne tot de pre,gm.n.tiek tocgol::::ton. Hoe".'Tel '.?>::rski i:-.:.ls
d.o auteur der moderno semantiek en Carnap 11.ls scheppor de log:";.~-::.,he
syntaxis on voortzotto:r van Tarski• s uo1·k in dc;ze de mees·~ dm)t.~;..nd.igen
~ij r.i., is dezo toobedcling .naa..'t' wo zullon zj en: niet gch0c-l in overecnstemming mot !.'io:rris' zo duidolijkc indcl:Lng, al ze.l r:el bli~J:cnr
. d~-..t deze toch niot zo scherp is vol te bc.-..-:c..:.::m als mon op het oc,.:•ete
goz:l. cht zou vermoeden.
In iedor goval bebben we toch wel zoveel uit dezo discuseie ~clot.)rd, dat de vraag naa.r de "juisthoid" dor logischo oonclusic:~(,gols
niet ·ae.n de logioue z~lf tor beoord.oling ate.at, eve.rnnin 2,ts dj.'"!; mot
de "waarheid" der axioma's bet goval was, en dat dit oordQcl overgole.ton moGt ,7ordenaan de man, die "woord en werkelijkheid" moot vergcJ.i.jkan. En, zondor nog in te gaan op de vra.ag - of sohijnvret:g? ne.!?r bet ve;rbe.nd tusscn "werkolijkboid" on "vorsohijnscl" zullcn ua
dc.arvoor to'ch in iedor gove.1 ocrst bij de somantioua mootenaankloppon.
:Dit is dG oonolusie, wa::i.rtoo Tarski gokomon is, en die door Ce...rns.p
•is overgenomen: de beoordeling van de « jui.sthoid 11 of bruikba.~.rhcid ve..n
·. ot.n logisoh formalismc is de tae.k ·vr.-.n do S':imP...nticus. Zijn oord(,<;;l beptirkt do "vrije keuze" van de logicus. - Zo hij e.lthe.ns .niot ock
•. sleohte eon middelear of wollioht zelfs oen me.chino zal blijkcr.. to
1'

. zijn •.

Tenalotto wil ik nog de lezcrs, die wollicht wat ~l ta rz;oer t:fgoachrikt. zijn door do "psychologio vc.n de machine", we.e...rover ir\ itL t gedeclte zovccl gesproken is, trachtcn, althans enigszins gcrusi tc
atellcn. Dool" ee.n de psychologio ontlccnde termen motaforisch c::p ::nachincs toe te passen hcb ik a.lloen op oon zekcro, niet elgomcct. bakonde OV£reenltomsi tu.seen sommige functics van machines en v~.n mon.. solijko goesiios,·wrua.e..mhcid v1illcn wij zen, en ik vril er nog aan too' .

voegen, det de roede thane bes~rokcn ovcr~enkomst goenszins de onige

1s, Do daartegGnove:rste.e.ndo vcrschillen ·zijn wel zo a.lgorri.0 ... n bcltend,
. '(lat explioiete vc:rmolµing da-::.rve.n overbodig geach·t ka.n wcJ:.-dan. Van
1Tidon:tifioatio" -ven monsolijko gcdacb.tcn met de :procucten oner ma_
chine, of van "idealiseringtt d.or moch?-..nisohe ·werkzaemhoid is uitcraard
1:n .het ~ebeel goon sprake gewocst ... Gozcgd is ·alloo:n,, d at v!'.n do m.--,.t.bematiaohc en logieche werltzaamhcid ocn doel a.fgca:9litst kan r1orden, dat
met voldoenda ne.uwkeurigheid e.ls nzuivor formalistisch" geltenmerk·t
kc!.n wo:rden •. en dat .door een tot dit d,oel geoonst:ru.oerde m~chine kan
,:7c~·den ,overgenoni.o~. Hot geva.a:r, dat de loeer of toohoordor in mijn.
- .bc-:;oog eo~ opvatt1ng ze.l . leggon die nict bedoold is, ka."1 wallicb~
wcr. don wegge.nom.en, . door n.oe; d.o slotps.ssaga aan to halen ;iit mij n
:reeds oerdox- gocitoa:rde .Dol:f'tse rc:,o~dra.oht (l-.c. p. 15): .
""Scheppcn<l kuustene.e.r, heb ik gezcgd .. "ci.~t dit is de kuakto:ria. . 't:iek• die de. ontworpendo ingcniou.r met do ...➔ nkur.idige gcmaen hoeft:
hii"j :Uu ~ohinamo.nsoh en soheppend kunstena.ar 1.t.& 46on~
·
•·•,,'

I.

..
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(194-2) ~ Snnnnulao log:l.ot:a.l<:s
(1944) * Goschiedcnis dc::i logicF.'. (uitg. Sorvir.;)
Ovt..r do t.lCimcn·tc.,1 vr:•.n hc.t \7ia~.t.und.ig <.1n:ikon
- (F.ucliden, j, :p. J.i,,t - lJ.6)
(1928) D.te G:ctmdlr.gcn iv!· t::a;t:hom!\ti1t., (Ho.rrib:.:L'Jc.r

(1932)

1

u th"•
~lli,

{1928)

(1931)
(1918)

~T..wt_org_e:n_!?.~lJ
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Grundzugr; d(.;!' t;rn.:-•:r.~tiachcn Log:'..};: (2].
1938, 1.m.r,:;r. uit~~. 1946)
A trcstiae of fo.cmo.1 logic.

•;,;i.•uk

A survey of form~l logic.

Untorsuchungon nt,t-,r den Auasagonkallr.i:~.
(Comptes Rc.ndus \'C:'.!'Sovic, Ch III, gj.~
p .. 30 - 50)
(1940) Mathome.tioRl logj.r,.
(1930) A modern introduc•tio.n to logic.
(1936) Dar We.hrhei t~beariff in den f orma.11s :ic!'to.n ·
Sprecb~n (atudia philosophic~ 1.)
(1941) • Introduction to logic.
(1937) On computable .nn.i.nl:cra, with a!-1. applio8.tion
to the tntscheiclungspro'blem (J:'roo. I,on·'!on
Math. Soc,. .41, 230 - 265 !3.,, 544 - 54 ~.•
· (1939) Systems of logic based on ordin?.ls (!:r~.;.HJ.

Q!;in~

.~'3 , Stebb 1ng
~J~

&indon Math. Soc. i2., 161 - 228),.

3 ., p_c_t~~ van, 9:f'. ez.ntr3-Js!_t£1l§.. '.
.!iu. we hiorJO,edo enigazins sen - uitorr::.e..:rd hoogst summi~'.lr en primiticf' - becld b&bbon. gckrcgon ,,p...n do -r.rorkzarunhei.d V!?n de log:h~~,.s,
mooten vre hct dearas.n voorri.fge.ando proocs l:iesonouwon, t c- ,-; ~ de orn.zotting van de gevone wotcnschap:9elijke te.eJt in eon log:i sch forma-1:i.ame .. Dit rekencn Jtij tot det~€l.k VP.n de eynte..ktious, e.l la.at Ce.r, n£•.p deze funotic grotendeels b1.1iten besr.,houwi.ng,
De ..aynta.ktioua, bij efkcrting SY 1 zt.l de woorden ui t. de gei1om::

teal ~octenku.nnen kerk~nnen. Hot is cohtel' niet nodig, zoele Ce.rna.p
hoof.t betoogd, dat nij za"' ook ctbegrij:trtt1 l hij7r"a.n zijn synt~'tiieohe
,1or~aid in princi~e aok uitvoer.Jn bij een goschrift in eon bem
o~bekende ta.al. Hij doot dit b.v. als hij do ins. or.t12ties .der.. V1.1.urla.nders -Of can gQhaimeohri;f't tre.cht. te ontoijfcren (£1.l zal hJ..j dan
tor vcrgema.kkelijking oolt 013.n :r.u:i.m gobruik m.e.lwn vr:i.n semanti.sohe en
p:re~tisobe methoden, b. v. van wa:t hii omtre.nt het leten dor v·uur-.
lr:.ndera D..!! en ve.n zijn vemoedens om.trent wa.t. zij y,~llen uitdrttkkc11). EenV'ou.dtghclds.balve zullon v,e eohter ve..n doze ·oomp!lcatie afe:1a~, ,.en s.aaneI1ten ~a.t de a;yntaktious va.n de taal waarin de protokol...
lt1n. geatald eijn en van de gebruikelijke 'betekenia(sen) der ge'bru.ikttl .-oo~etl op de boogte, 1e.
<~::tr.l!ll:t due. ale teak van 4• srntelf:.tiou.s SY beachouwen, de wa.ar-.
1
· ••.·o·=.·~ .v.irlge.Q uit . de.... gewo..ne .taa.l ..oval'. te brengen in
.. de gefo.r.. · .
. ··. · _ ·• f di•. dE& logieus L nod:18 ,b(..Qf't, ..of ook in bat voor de
.·!f.·.·
..·

• ~. ·~.·.
·..·.• . • .. 1>',ao·,···.•·4:ig.<f.e
:••
...~
;·.·•.•.•.·Vll!l·.·
.. · ..

.to. rmali.$:tne ... .A.nd&.rs g. e~.-e<h Zij moet de

ns· vast.taai,.,.
a.an
.. bar
.. Hi3
e. '.r:nyon·e·1>G:
. "'...l. ·.naa.r.·
. 4.,
. , l ; ~4~.".oor,
t ~ ~ . ··o·, tQrmele
.is .d,~t,ij•
eol~

,. ·.,

<ii~.,,,®r;P ...·

.

sign. 19
l1ij zuive:r ala syntak-ticus werkt, e.a.n de be-perking gebonden, dat hij
alleen op de relaties tussen de woorden mag letten, waarin de beschrijvingen we~rgegeven zijn, niet op de relaties va.:n d8ze woordan
met daardoor weergeGeven gebeurtenissen, b.v. niet op de vraag, of
de 'Yeergegeven gebe'J.rtenissen 11 werkelijk" gabeurd zijn, of de waarnem:tngen door de woorden "correct wel?rgegey,-.r:." zijn, enz.
Ter nadere beschrijving van de ta.ak v2.u G:.r denken we ons a.:-: ).o-gische machine zo geoonsi.:rueerJ., dat deze e:J geponste kaarten ·;. ·ttan
het Hollerith type :veageer"):;. Deze kaart€i"'.l ·:;e~;atten 80 kolommE.n, in
elk waarv?.n een der cij fers O, l, .•• .,, 9 g0ponst wo1·dt, :~oda:~ :::.t~
lOt-i oombinaties mogelijk zijn. De Holleri•':;h sorteermaohi:1e ks:-. dszc
oombinaties 11 onderscheiden", doord.at op d(?. pJa.ats van he.t gep•::nstre
ge:t in. een be:pa,alde kolom waarop de ma.chi~;~ v,;,0raf is i:r3este).;J., eBn
electrisch contact tot stand komt,. f)m a.lle 10"'-> te onder&•JheiC.en zou
de kaart eo maal de machine moeten doorlope!l., M.en kan zich, zo nodigt oolt .dergelijke machines met ee11 grote.::- a.2ntal kolommen ,rc,orstellen. i)
,
.
De wij ze, waa.rop de overgang moet " 1J:rden ui tgevoerd kan men zich
b. v. naar het ty1"Je der bibliografisohe d.~ci..11ic<lt:i. classi:f'icatie v~or•stellen. Daarbij wordt het gehcel der wetenscbap~~n in lU ~~lP.n verdeeld, elk deel weer in 10 onderdelen, elk onderdee.L ,.,..,,""t" in .,. -n--:.,,,,.
RDZ•
J)
Vo'b-rbeeldi
J
= acciale wetenachappen
33
= staa1huishoudkunde
3'31
= •arbeid. en kapi taal
3J1 • 2
= belontng van arbeid
331.23 = methoden van uitbetaling
331 .. 232 = per uur, dag, weekt maa.r.Ld, jaar.
Man kan zich b ♦ v. op deze wijze all~ objeoten die in de b~sc~rijvingen voorkomen geclassificee:rd denken, eveneens alle ~~~Q.~£.!]:
(eigenschappen) die aan die objE:cten toi:-::gek~n~ kunnen YForuen, e.:.1 ae
relaties daartussen. Iede:re in zo' n besohriJving .._,oorko:::nende bewBrI"ng~wo:rdt dan door eel1 bepaalde getallenccmbinatie voorgesteld ~
Het be:palen van dit getal, het :1chj_ffrer.-en V3.Il de code" wordt h1er
a.ls de ta.ak van de ayn.takticus beschomr5..,
.
.,.,
Hee;ft nu SY een kaart gemP-rkt, die de "chiffre« van,Z = T,inhoudv,
en. een andere, die -. 1z = T, weergeeft., dan zal de logicus L (resp o
1

1 }Engelsi

punch-ca.rdsJ Anglicistisoh: ponskaarten.
i)Het a.antal 10~ is meer dan voldocnde om b.v .. alle electronen,
pro·bonen, neutronen, enz. in het "heelal tt zoals we ons dat teB:1:-;woordig voo:rs1.,ellen v2.n el~aar te o~derf$ch~iden; om all~ __ m?gel~J~te
verzameli~i-:),!?:_ v·a.n elementair~ deel t J t3S, d. J. •. alle ma.t~rialae 11••
Enamen, en delen en oombinaties daarva.n, te onderscheJ.ae.n zouden
210641 , d.i. "bijne." lOios,., combine.ties nodig zijn, aus kaarten met
lOa- kolommen. De tegenwoord::a~ a.a.r::ge.nonu~n a..:'nv:y!;:i,.,ng-3n ·veu:1 bet
heelal zouden echter zulke aantallen n:tet -tcestas. n; e::-1.n kaart
met 10~ kolo:mmen van 1 mm bl.'eAdtt? ware r2e.1s +E'I g:r-:.>o~ om in bet

heelal te pa.ssen.
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zijn ma.chine) bij inspectie dezer kaa.rten bet aignae.l "contradictie"
geven. Ditzelfde zal echter reeds bet geval zijn, ala SY niet deze
kaarten zelf a.an L gegeven heeft, maar andere kaarten, waaruit de
;beide oontradictoire beweringen door logieche eoncluaie, dus door de
bewerkingen der machjne, afgeleid worden.
De contradiotiea die in de e:rvc...rincswotel".!:':i<.',happen werkelijk opt:reden zijn ve.n minder eenvoudige ae.rd e.r...~ 1:.:" ic~noemde 't ~ v1;.1st ~. ,;·: ng
en ontkeMing van een dir.act war.rneeiio~.::::r· .:--;;•·;:;l-.. ;~jns1l ,Z = T,. i/; j
1::csta?n b.v. uit bevestiging en oz:tkenni::g ·•;,~. ., -~.:1.tsp:~~Me.~, \ran b:t
v,·,J.gei;de typei een virus J.eeft.1 de c-utic:rd.:.1:;, cl;:;;.' aarde ie rneer i~:i:-.ZJ
1

· H)UO 000 000 ja.rei:, bioloe;'.ische soei1"t,.,n dj r~ zi,,1b niet ae-.t.•. hun u-: 1.ge~r~~1g k.unnen ae.npasoen, stc:rvan uit; enz. ~•,:.j h:..:i:i"ben due rdet C•~· :11: r~ote !!arnemin~12 betrekking, me.tr o~ ~:Si2!'J:.!'~.n,; ba,,end :i an bi:;-_;-,1tten
zi;j doo:rgs.ens woorden, zoe.ls "leeft", di1:1 ni,:- 1; . of niet \"-:lldoc:.,•!e
, n'.UV:keurig, of niet op overeeneten:m~nde v1i~.7..;i gt..:definiee::-J zijn ..
\#~ zullen O:an
ook altijd de :i;,:rotokollet. arlders moeten formuJ.uren,
door na:mel:ijk in plas.ts van Z = T te protoko1leren~ 'A 'baweert d.at
Z :::: T is 1 , waarbij A de na.am van de waa::-nemer !..BF..S!eft me; eeri ....!,~j4,.f!,£.EtP!!:1Jng e:rbi.J. (want A ke.11 v1el op •1ersch5.lliande momen;;en dingo:~ e\1eren aie metelkaa.r in strijd 3:Ljn). Mer. k::.;,n echte:r ook de £.~~!?.Q2n

A bui tan besohouwing la.ten, en d,?:.::.r:µia,1e dP- to~~m "beweert", doo:i.~ a.e ?ormulering te kiezeni 'protokol A bevat de uitapraak Z = T' ,b.v. afgekort tot A meldt i • Z = !L'' • of nog korteJ:- A-i Z = T. Nu is het duidelijk, da.t daze zin met de zin 'protokol B bevat de uitspraak
-,,z = T'', afgekort; B-r,Z = T, ge6n contradictie inhoudt. Geeft
; men· de logischo me.chine d1is uitsluitond kaarten van dit type, dan
,kan zij ori.gestoord funoticneren. Het~rgete vrat gebeuren kan is dan,
da.t zij een ke.a.rt aflevert, inhoudr.m,~,. ➔ ....l, waa:rin .A. het teken voor
een contra.diot1e is, m.a.w .. •protokol A bevat een contre.diotie'.
Ook ka.n zij onde:rzoeken, of door twee of mner p:rotokollon bijeen te
·. voegen, al de.n nist een contradictie ontsta.l:\.t (althaoa, indie:o het
logisohe .syateem ~o geconstruterd is, dat "let r.1 dan niet optrc•d.en
;ener oontradiotie j_r.!. een begrensde tljd ui-bg1;.1maa.kt ka.n v:orclenj.. Zij
'k.an due een resulta.at. leveren ve..n hct ·!,;yJ:.:OZ 'r,r·1.1i~okol A,B, en 'J zijn
:{iede:r o:p zichzelf en ook onderJ5ng vrij v~n cor.tra,:U.ctiE:- (!1 ton••
. s~.ete.nt"). D is zelf v:rij van oont:~adict ie, m.2.s.r met A en :E tezalnen
•il'. tegc.napraa.k ("inconsistent") t. Ir.. formule b. ,, ..
-, 'Ji.BC -+A' en -. 'D -;..J.. t en llBD ,;.J:.,
.
Om het gebruiken van de logiacbe machin.e mogelijk te dQen blijven,
• zullen ,re hat s~'lllbool A ➔ X oen iets ruimere iutcrpretatie geven, t. v, •
. in. :plaa.ts van "p~otokol A bevat.. X": itprotokol A !!,l;elioe~!:1 X". of
"i1i"G A is :X ~leidbaa:r", d ~ meldt enige uitspra.ken, ·1w.a.ru1t door
oepaeains
!oglache regels 1 volgt 11 , De v,erkzaa.mhe.id van de
. ogiaohe macbille is dan de volgende: er vrorden enige kaar'ten .A. ..::-x,
➔ l. B ➔ Z e.d. ingalegd1 de ma.chine v;ordt 11 op A ingcsteld" en d:rukt
e?J.. nieu.we kae.rten. door bij ~llo kaa.rton die met A'""i begirmen, o:p wat
aa.ra.chte,:-r: eta.at de logisohe regels toe te :pasa~n. B. v. a.la e:r de ·
a.a.I'""'fen J:➔ Z = T. en A-:m = ·':r i.ngelegd. VIO?'den drukt zij de kaart
➔ Z i::: U en. voegt a.Qze e.e.n het syeiteem A... ka.a.:r.ten toeJ a.ls er de. kaari.i.en A~X en A~ ....,z in gelegd worde.n drukt zij do kaart A..:..A. (pro·hokol A
implioeert een contradictie). Ook kan de me.chine op A en B .tezamen fr1esteld worden, in welk geval eij b •.v;- uit A-:-:1 eri l\ :,-x de 1t.i1.c:r-;
-+A drulct.
.
·
.
!rot. de taak van de ,sy?Itakticus behool:t d.a.n ook het "de¢h-ifrre:ran 11
an ~e gedru.kte kaartUl, d .. w. z. 1 het omzetten a.~o.Y.'11,lil.n in. gewone t.a.a.l,
due b •.-v. van 'AB-+A' in 'de protokoll&n van A en B zijn onderli.r.g
at).-ij(iig'. Omtrent de a.a.rd deze:r st:rij d.ighoden valt nog het volgende ·.
0:9 't$ merken. Nemen we aa.n, dat h$t .DMI te de. Bilt meld·t: bewQlking,
'li.derat,eUen we .voorts d.at den Helder meld.t:. geen bewolkins .• Daza
e);dilMl:en. s!J.n .zeker niet met elkaar, :in atrijd els de Bilt.s melding
o. de :IU; .e"' diEf van den . ;Heldqr o:p den ·liclder betr~kk:!.r~ hee:tt ,· of
•: s.,:r,~:i!,ra<db1lleude tijdatippe:n bet.reJtking .heb1)0!.i.; !~t:i zu1lon .
, .;'\~. ,J:j~:~~~,: 41t verder te varmelclNJ S:tlJl!~r;.m.flJ'l, d-at .9:1=.! 1ni,:ldi~e:p.
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L. I;;;
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. • 00 en op e'.t.n
"~
1:'
jRc ikyavik, 'betrB:Iking hebben. J)o b€.id.~ meldingen dB -ft: ( d, w .. z ......
¾'Ycl 2;t.ns C.e s~tntak~icus - de Bil t meldt: be•;;olking - o-;,
:· OE:mdo "tijd
ien ~laats) en dH~ ~b, (den Helder meldt: gnen beuolking 1 3ijn 1an
to1"!.:l.~rling strijdig. Inr:.ien echte:::.· i:1 plae:::i-~'I ~rz.n deze tw·'H' "b1;;;rL~:1~;en
l!d
F
b 1.nner2
.
1..~omen; f!.JJ,o
,--. . -~ . 1 ·1,~-:
.. , .
• l
..::,
·,
,:; • 1 ···
f' e me ,... c...1.ngen
en c.r,-.
-(
~
r.i.w.z.
:,-.l
.ul.
,,
tmeld"t dat den Helder meldt; gee.::i be',:~2.lci.rw ,• ._; :.·:, :Ls da2.r 1;r~(.;sen
P..::1
~teg.enst.:rij.dighcid .. :£r zijn geen
.. ~9:r.0-'.,. ·c•·.•. ~;_~·:·. i...·. <;) ·:: ~• -i~i 1 :'.fl.J:3.a:t· i3.llee·:, ·~.:.m
~ B, en cl.e da2.rin voorkomende be7:0ri.ns_ -:::: ·:; .:1:· ~1•.: -; ·,b ( 1 er :::..s be'"1•:].ing1 en I den Helder meld"ii da:~ 2r ff. 2\, ·o .:~·,t. · ·
is') z;_j n ni.-:•·:. lo~~ech cont~adictoir. De Bilt bew:9:rt i:-lJ.:sE;\' ~ i::.\. ,~en Helc~•r ~ s m. :i. - ..
i!d.J.ng fout is, anders gezBgd, de -B:;.J:t'G eri .~·(~r,
.Lc.:.er•s m,:::.:.r.11ng••; :::aJn
}zijn volgens de Bil t I s be•:,1£)""6D cont:.:·3c:io•~;i~ ::•, ,: :: ze inde1•:.\2,s..d ·t ,:~,::;e.n'~trijdig zijn~-vaifnfet-uiI-de ge!:10e!:.•de r,z.'/i :~ ·
op te r;:aJcen
1Jioe is het echter, als de v0lgerni8 pr:-rt(,1t~::
l) J..1<J11enl{omes~: dH-.- 1)
~n dB-+·-'dH-;.b•'? Ool;-. hier is de inhci:i.a. v,:,.n (;_;s :-:i: .16.ing, t.w. b ;,:,::t
tlie van dl1's melding, t.w. -i 1 dl-I°=f'b:·;·--:1:~et :.1 . if'.i.:::Ljd, zodat er o~.::~
tiu geen formele tet;enstrijdigheid ('ii:1.Go.,::ii=:::.~1~:.,~;1~j-~ 1•) tuss':::!n dB';:;; en
rH' s meldingen zot::. zi;jn. Dit kan echt'?r :i.1:i.G"': ·l'.': bedoeling zijn. 'ife
~aten daa.rom de m:1.0hine altijd als er e<Jn 1-:?:'1.r·'.; i.. ~X binnf';;nkomt. oolt
,e 11:aart A---: 1 .A ...::.x 1 en zo nodig A...:. 'A-~ 'A~;~• 1 , c:1:t].kken, G'r.,z., ~n-.f..rl!Bde uitgedrukt worc.t, dat altijd e.ls A ;c r;:..:.1 l·;,) A geacht ~wrdi: ~ ook
,!;e m.elden dat dat A z. mcldt, en t c r:~eJ.d.2::.1 (">.:.t• J'. :;,:eld.t a.at A X m➔ ldt,
► nz:-.5o.n-hebben v-,e de beide meld·: 1'.12"''.'.1
•

,:; ' • " - i;:: ••.

0

1

f

dH -!. f dE -: :'.) I

t

i

►aa-r•u5.t d.e logische machine aflei,.:..~ ~
i:
~
dH d.:B -': ..A ' ,

· 1..~_.,'17! :' •. uit. de meldingen van den Helder en de Bil t ~!!.~!!1§.E zou tegen-

t ,.,,r·:qd1ghe:1.d

volgen ~
Resurnerende kunnen we due zeggen, da:t. de s:n1te..ldicus results.ten
~fleve:rt van het ·type van: 1 de meJ.d i.ngen va.:2 ;_ ~:;"i.j.n 01:1derlj_ng c-cr:tre,Jictoirt J 'die van B en van O zijn ?3l1t cp :..:L.;i"l zsi.. .f hiet contrao.i·J,toir, maar wel inconsistent (beide ·tezan:er;. n(wc.,-cta~ ecn contradj 0tie) t ~
,~die van B, D en E zijn consistent, nit de•z;e meJ.dingen kunnen de uit·•.l:p:raken x, Y, z, enz. worden a.fgeleid l . Wel moe-r.en Yve nog O}_)merken,
lat ve:rsctdllende der werkzas.mheden d:i.e bij o.i.'lS door de logicus of
· e .logische machine zouden worden ver::-icht ~ door .Carnap aan de eynakticus warden toegedacht, terwijl ook overigcns de bier gegever.: iner;,retatie van he·h begrip syntaxis niet gohael met die van Carn.ap

r

vereenstemt.
Om de taalr van lie syntakticus te vergemakkelijken, zou men zich
> m:ien voorstallen, dat de :;;irotokol1en reeds in een s:pecia1e wetentchap:pelijke terminologie gesteld zijn, waa:rin de in de ge1:-1one taal
itoorko:mende idiomatj_scbe onregelmatigheden ve.n woord- e.n zinsbouw,
I., .n het gebru.ik van eenzelfde. woord in versch~~le.nde d~~delijk van el1:a..ar onderscheid.bare betekenissen ve:rmeden z1Jn, tervnJ l vcorts de
. '•::>o:rde11schat beperkt wo:i:-dt tot woorden omtre:nt VH:""lker ach:t:r'fTr.;" geen
oe.ilijkheden optr§3de:n .. In de gewone weten,Jc.bappE<Lijke ta,s.i is dit

aa"!iste tot op vrij grote hoogte bet geval; Goo.-r gebruik "~a.n een
un,;:d;matige taal, van bet type van Esperan"tc, ·117sre ook bet nerste te
e:t·eiken. Men zou dan de werkza.:3.mheden ·; an c ia sv:nta.ktj.cus ook doo:r.
.. en machine kunne.n la.ten overnemen, t~w. een flctdf:f:reer- 1'. t!:n °deh!,f:f:reermachine'', die volgens een vooraf vastgesteld. systaem de
,o,cr1:-de.t1 en· zinnen in de logische tetens omzet .. Doordat zelfs een zeer
1
• n wetenaohappelijke taal nog altijd veRl 11 :rijlrertt iH (ian ee.u
' og:i.sch fprmuleeysteem ( d. w4 z. dat een en1.zel i!7oord ui t dl-J "tac?,l door
, e-:1 geheel ¥9m;~~e~ van formules moet worde!.'l w·~rgegeven, vlf':,re zulk
· en.,·1 s:cnthak iso e maohine 11 zeer veel moeilijker te co1:is-trut:,ren dan
e v:igis,c e qf :ma.thema.tische. Maar in p:t'in:.:i_:pe is ook dit mogelj.jk ..
'!
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14. De tsak Y:f:!L~J;...Jl~.mruttJ2,l~ •

Het is nodig, een cn,:,erscheiding ·te 'ma.ken, die in de gewo:ne ta~
. :niet conseqi.1.t·nt word.t ii ::iorgevoerd t t .·,•r. liie tus:s~1n e6n wc,crd, ~E:;.r
: i.aardoor aangedu:i.ci0 E',l.)rt, en cen tot die soort behorend. indiYit: i;••
· 3 ~v. 1. 0 de hcnd is - ::.ri tegenstelling tot le· cnien - NedE'irla.11ci~;",
' : , "de hond is een zcogdier'·; 3. "de hond - t .w. &an hon~ - is ziek",
·• :. :~ na.volging van Oarns.:p zullen t;,•e di t Y~r:schil 0.2'.tJ:'le:,esen <i:::, :n:· een
t'vt1r::rda?.nC.:.uiding tussen hooggeplsa.tste knmr.:.a' s te ze·tten, i?.~~·n soortlr:1.,:,.:-1.du.iding tusser.. accoladcn en een ind:lv:i.du-na.n.duJding door er een·
t,:~•'J,.e..maa.nd.uidj.ng mee.stal afg1:1kort d('.lor een letter, a.an. t9e te voegen,
;,):~i{~f.H'll.ijli: ..::ou deze laatste tussen a.anha1ings~ekens geplaat~t m?~ten
\vr:,r•tlen, maar deze zullen we mees-tal wegle:ten). Dus b.y. 1 11 •.non9- is 11.r, tegens+elling tot 'chien' ·- !federlat1ds 11 ; ·2; "f hond; is een t zoog\dier1u; 3,. "de hl'JndHis ziek''• EC'\t :::ou dus b.v. fout z1jn, -be schrijh·en:..>0ae hondnbestaat uit vier letters" of n { de hond} heeft een been
igestolen11 of 111 de hand I hee:f't v:i.e.r r,oten",
·
.
; Deze onderscheiding :i.s van _§_ern.anti~i a.ard. Zij geeft relaties aan
itussen een woord ( eventueel vergezeld van leestekena e .d.) en datgene
!wat d~or het weord wordt aangeduid (i.e. het woord zelf 1 een soort of
individu). Het eerstgenoemde noemen we naar Carnap \1942) de de. na.tor, ( "beteken~t;"), heJli laatstgenoemde het desi~na.tum ( 11 bet'elten.
)' 1}"; Dus E:et des gnatum van 'hond I is het let'te:rviertal, het de. gnatum·van \ hondl is de soort en het desisnat~ van hond H is een
~ndividu. Wil men preoies aa.ngeven, welk letterviertal, wilke eoort,
~n wllk individu, dan moet men bedenken, dat de designator zelf altijd
~en'woord is, dus nog weer eens apart tussen komma's gezet moet wor~en, We krijgen dan dus

·

het desi&natu.m van '!hond'' is 'hond'
u
n

,

n
"

.

u
n

•\

hond \ •

'hond H'

u {
n.

hond} ·
hond H•

~e zijn dus eigenl:!.jk helemaal niet opgeschot·en. De onderscheiding van
k: ~ sig:c.ator en d.esignatum hee:f't tot niet s anders geleid dan tot aocu-

r·.1..::.latie van aanha.li:ngstekens. Di t zou niet het geval z:i.j11, a.ls de de;signa.tor tot een •and ere.·· ta.al behoort de.n die, waarin het designs.tum
~._:ord.t beschreven. Dus b •Y.

het designatum van =icanisl• ia {bond~
11
11
n
• c.:a.nis theus' is mijp honi
.!,.
maar n
n
" ''ca.:nis'' is 'oanls' (en niet 'hond•)
t Carnap enderscheidt daarom de taal waarever men spreekt, de ob;i!Jl.'t.:.
,~an de taal !fll.Elrin men over d~e ob~eettf:,al spreekt, de :!!1eyat&3-&l,•
. e.arbiJ is de term •~aaI• gebruikt in ru1me zin, zeals ~s.rna:p d:i.. t
,•~~l3t, voar een stelsel van woorde:n en zinnen •:t symbolen en f'o.rmules,
fat volgens bepae.ld. e .regels ( syntaxis) door bepaalde me.nsen (pra~a~iek) gebruikt wordt om bepas.lde dingen aan te duiden (sema.ntiek). De
r.;inderscheiding van ' ( object) taa.l' e.n 'metataal • is in wazen van David
ilbert. aikomstig, die daze onderscheiding ten aanzi.en van het wiskun....
ie-locische fsrmulesysteem maakte.Hij duidde dit formulesysteem met
e term 'Mathematik' aen 1 en rl.e 'b~studt;;,~ervan met de term 'M'3taatnematik'. De term is gevormd naa:i: analogie van de term 'Meta.:f'ysika:
.1. 11 na de fysika 1•, t.w. de 'benaming va.n het boek, dat Arist,teles ne.
ijn boek over de fyaika geschreve.n heeft, omdat de metafysika door d~
eeste vroegere en. een a.antal moder:ne 'filosofen beschouwd wordt a.ls' ·'
. en wetenschap, die een .s.f'.:.2£.£9...t!!lin,g o. a, van and.ere wetenschappen o. a"
. an de fysika inhoudt, Het voorvoegsel. •meta•- wordt dus niet in de ·
·

..

··e.·a~,

'...., ...._............ ""'i . . . . . . . . . .

• 1) .

In. (1947) hee:ft Ca.r:nap deze terminologie weer gedeel telijk gavr.:i.j... •

-ig(\ en de term 'nominatum• gebruilct voor wat eerst 'desig.natum•

.. :;heen te heten, terwijl laa.tstgeiioemde term een and.ere (hler niet
•· ,i,teen te zetten) lle1;ekenie tr.eeg.
, ·
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if 1t':e.L •r,e:;er
e,i,1.dere tc::r:men definieren.
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z:i.n yi:·:·1 : :orris) los. ~,;~1 kun.nen de term
*<:te.sigr12.tum 1 cok in de log5.ka en de sy.ntsx:is tc,e:pe.ssen, B. v.,:
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nei::,rt synte.It•~iseh een i;,rctolcolzin. ,;:,;Gze p:roto3;:.olzin rlesigneert seman.i..

;

,IA
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-

t
een
enis. M:::-3.r over de v:raag, welke gebeurtenis door een
b::-,paald.e :pro..,;okolzin gedesigneerc1 WJrdt, kcme.n we met de formalist i:3~he method.en 11ie-;.s te wet en ..
1
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De aemantis£!l~_Jmtinom1een.
Tot de semantie.k rekent men tegenuoordig ook de etudie der a,v,_ti.~omieen of 'tienktegenst:rijdigheden" (Bolland: "verlegenheden der/-=ierstanas•). Zij ondereoheide.n zich niet scherp van matbem~tische cf logische contradicties; het verschil is in hoo:t'dza.ek dae,riri gele>f;e.n,
d.r:h in de antinomieen het contrac::ictoire ke.:t·::~~ter niet C•!Ti~idc;.c:: 'J ijk
· 1:1 het oog val t.
J<Jen der oudste onder deze an:1::inomi.een iR de u11egende .fa•ete.n.::er"
. 'lJ.t PJ.a.to I s E:pimenides. Deze lr·. :Le.t: Een K.1.."eten~er zegt: f'Y:i.le E:;:-etenia:rs liegen altijd 1" ' . Een mode'!'.111:::l:'~ en preciezere vorm lu.~ it:
Ile zi.n op regel ••• en ••• ·11a.n derz.B bladzijde is niet wm-r·.
. Vraagt men nu, of daze v-100:rd~n wa:¼rheid inhou.den, de.11. .11..1.oet hrt
ar,t·woord a.la volgt luiden. Ala c1e ui tspre.ak waar is, da.n is hr:;t blijkens h;.u::r inhoud waar dat zij 01.1.~.Ic:i.ar is, dus da.n is zij r:iiet ~-,~::-).r.
Is .zij d.a.arentegen niet v1a.1:.r, dar:, :i.s het niet wa.e.r da.t zij nie+ i7a.ar
is, dus d~n is zij wel v,9.~:r. Kort gezegd: :i.s zij waar. da.o is ~.ij on. v1aa.ri is zij onwaar t dan is zi;j we.ar.
De k.ortate formulering V&l"'. ds '*Kretenzer" luidt wel: "Ik lieg".
, Imm.era, spreek ik de we.arheid, de.:: lieg ik., e.1:1 lieg ik dan aprer-k ik
de waarheid. Ala de hoorde:r. hem r.liet geloc·:'t, kan de apreker t.,~1· nadere toaliohting en met me.er klem ~:eggen: "'Hens, geloof ma maa,:;:-:; het
jH beslist waar dat ik li.eg., Bet is absolut1.t gelogen 11at ik ZCt;':i gelocf dat toch niet, enz. '1
·
. Van"J.it de signj.fio·a. bezien kan men hicromtrent OJ?lllerken 1 de.t de
zin "ik lieg" uit b~ v. bet meer gol1ruikelijk.e "hij (of j ij J liegt 11
ontstaan is door zuiver formeel een·grarmtetikale transformatie uit te
voeren, n.l. de darde pe:rsoon door de eerste te vervangen, evenils
b.v .• bij "hij looi:itn. - r.11t loopn. 'de zullen nc.g zien, c.e.t zullt f'Sn
transfo:.cmatie. in het algemeen gepaa-rd gae.t met een (eomtijds ge:ringe)
,betekenisveranderLng, ook van he~ vcrbum. Uit het g~geven_voorbGeld
r'olijkt,' dat de betekenia ielfs e;r·ho:;il ken verJ.c,ren g~.e.r.:, ~.altht~.r.13 vol. igcne h~'.l:t normale woordgeb:r~iik), ~-:,'Je.ls b,. •., .. C•)!( bet gevsl zou, zi;;.n a.ls
.c.11?l'l formeel graI!tnat ica.a.l ui t "het m1eeuwt;ff "iJ:: C:lneeuv,u za1.1 will ...:n mak1::rn,. Zo zou men due ku.:1nen zoggen, d~.t 11 .i ieJ;"::..ri een werkwoord i.s, dat
, in de eerste peraoo.n eiikelvoud .t:i.:;t besta8."'i ~ cl. \7. z. niGt zo11der inne:rlij kQ t:egenspraak gebruikt kan 'I.W-:'df.ln.
· Dit antwoord is echter niet vc,~.ledig oevredigend, doord.a.t in de
beide &lde:re formuleringen hat wooi·d "ik" niet VOO!'komt .. Algeme.<:-':'l is
t1~ antinomie. daar1.n gelegen, da.t et'3n u.i tepraak zichzelf '' :J.esa\"'1.::ue'.)ert"
l Vgl, de melding van den Helder. op pa.g .u, die geacht moei: r1or0-·.:l~
. llzichzelf te bevee•tigen"). A.ls de belang1•ijltste taa.k ,·an de fo.r~riele
' sema.ntiek wo:rdt nu bet opstelle:o van een systeem van reg.Jls beEcbouvid,
. waarin dergelijke antinomieen n1cd; ·,roorkomen. Het is c\ftar·t;oe niet vol.doende, alleen de "zichzelf' desavouerende 11 beweringen ,:i1t te sluiten,
want. er ku.nnen antinomie~n 'tan s.~dore oorsprong optreden .. De sigllii'i, 01.lS za.l algemeen op ar1ti.nomieen bed.s.cl'lt zijn, wan.near een ondubbelzi.nnige ondcraaheiding tussen "wear" en "onwaa.r" onderateld .vrordt, one.:thankelijk van bepa.alde personrm, t
va.."l de vraa.g,· wa.t d.Por die
. pers~nen op een bepaald ogenblik 1twa.a.r" resp. "onwa.a.r" wordt ~ ~ , .
t;;anzl.j de onde~scheid~ng berust op een yooraf_.922g,~steld?~ )nq.el~. n&. in
d?ze twee. ru.brieken, w uelk geve.l de aniinom1e auto:tn'!'l.;":i..~o.6 verdwijnt,
da:.::..i.r dan de geinorimineerde uitep:roak volgeno onderstell1ng .11 1'l!d,1=3 .is

.v,,.

9

i,r!g':!doeld..

··

·

Ala voo:rbeeld verrneld ik een aantal variant.en van de a.ntinomie va..r,
B<.>rtl"al'.ld Russell.
•
·
1. JJt ant1nomi~ .van •Richard (matbema.tiscbe variant) •. "Bevl:!.t de· verzalli?
... 11.rl8t ,bestaa.nde u.it. s.lle verzanu:~'lins:111n d:J.e _fiohzel-r ni&_t ala element
b:.:.i11atie en slechts (!ezo,. rr.i ... hz3lf al.s. elemenu?" .
· ·
llet: .:~o~d blijkt te luiden: zo ja, de..n m~en, zo 3:1-een,. da.n je.... !rer
te'i~l~':I~ !f'~¥VtU:lg~n we nverzamelingenu door veren:t.gingen, .b. v. bo.qe v--'~ .'b9rld. k~ al.er lod,Hl. ("elementen")' beha.lve pe;rsonen ook anclere.
· , ·' · · ·.: lt. •• zijn btj bet N.v. V. ve:rsohill.ende bonden alt$ lid
~\,~~ i ~ ~:l.k . een bo~d :B, '.en. ond:er.~telt 1.11~:ul b
dat.
,\·i~~~~fji,;:·::~t >ijl:,::::.~:/}t.'.,/:, '
'
;

.v.

1

1

'1

''',)

'"''

'
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"
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et bondsbestu.t1.r van de SpoorYwgcn de toezcgging hceft gekrogen, dat
e voorzitters ve.n allo bij de bond B a.hi ·ui. o.c:,ngcslotcn bond0n, ecn
ratis apoor•;roga.bonncmc!'.l.t lc.rijgen. Znl-d,~-voorzi·~tcr van clc bond B

ol1: dEize fa.cili teit r1ille.n genieten, dan lt&n di t geschied,.m doordat
e b,)nd B bij z.ichzclf a1s lid tootrecdt. Zulk ecn bond d:~i; zichzolf
als lid bezit is het analogon ,.-e.n ci::n vcrzamcling die zio,:,::::clf al::,
ele:e.e·:ri; bevat .. Om nu de &.nt1.non~io ·,an Riebe.rd te formu.lEJ?:·, :1 moc--; mi:m
uit alle bond.en d:i.1=; n.iet bij zic~zelf als lid zijn aangec":oten (en
eon andere) een niotr,I(:i"-bc:c:i-.:l. vo,.·r:1cnt en vri'igon of deze \7t::~·. of n:i ::it
ij z::1.C'hzolf is aangcslote:n., De discu.E-sie wordt echtc.r i,:1 ~:si een·✓-,·:u' j_gC;r r:sls zij aan de hand vc:;.n ee.;, and or voorbee ld ( 3 - 5) sevoerd
rdt,.
.. De antinomie van He~r:i l"cd:nce.re. (logiactte va.riant). Eon begrip
cet ~:?.:f!i9~tief" als"'.fiet·-o-~zi.J..-\ z0. lf toepa.sbaar is, en im·.:ira,~d i·ati0:i:: a 6 diTiiet het gt;"VS.l is,. J3 • V• is I logisch t een j_)raed
ef
egr.fp, vmnt 'logisch * is ".volgens do meest gebruikelijke opva.tting)
en }..£)£f!.££ begrip .. De vra,.,:i.g lutdt m.u « Is 'impra.edica.tief' een pre.oica:ci1;,;f begrj.p?'' Hct a:::twoord lu:;..1t: zo ja., i11r. .neen, zo neen, dan ji.•
ie de analoga variant 3~
• De ayntaktiscb#; varient., Er zijn 'bibliogrefieen van werken over
lerlei gebieden~ Ook bibliografieen aver bibliografiscbe werken
nnen voor. Men k::m deze laatste verdelen in tv;ee typen: de bibliorafieen die zic,h:::i':llf ver:nelden, en degene die dit niet doen., De onE:racheiding is van B.¥.~~a.ktisc.p~ a.ard, dae.r zij berust op het al dan
et voorkomen van be:paa.lue woorden in bepaalde woordsystc·men,.
nde:rstellen we\ dat oen autour eon bibliografie B samenst.eJ.t van ale bibliografieen., die Z~-~irnt)lf niP•t \""eri1V:.l.den erJ geen m1c:e:r~e. De
ra.ag is nu: "Moet de acbr:;_jvE)!' :;:\i' de bi'bliog'..".'o.:-:ie B i:'1 rlj_t 'rre:rk
aze bibliografie :::;elf vermelden of :niet'? 11 2.o ja, dan neen; zo neen,
" 1'ii.
an ja. Immers doe.t !1.ij di "t:, dan :ts B een bibliografie diP- ziohzel:f
erm:ildt, en mag du.a niet ~:...n B opgenomen wo:i'."den. Doet hij bet echter
.-l.e·t, dan is B 6en bibliogra.fie c.:;.B zichzelf niet vermeldt, en moet
d'.ls volge:oa contra.ot in :3 0~~1geno!".':.en wordcn.. In beide gevallen 1:an
a ui tt;over dus een proce":l vregi;:-ns contraotbreuk 'tegen de cJ.uteur be_\g1.nnen. Hoe rao9t dt:: :r.echter 'oeslisn8n?
>~, Da a.ntinomie ~,an Kurt :J]:>ellin.g en Nelson (aemantische v-ariant)
~l>eze "'"a:riant heeft be%re1tkfi~~ v:m0rd'e!i°';~en 'v7el op zulke woorden,
dto e:tgens~ha:ppen van woo::.~e.en uifw.,uicKe'n .. B. v.. t drielet;te;rgrepig 1 ,

rca:rf

0

bet !¥.;1,olo5i~chJ Zo niet da:c heeJ.; het )1.~~~1!:f:lQgi.§.Qh. B."v~ .. is 'Nederlandn\ een R"e:uerlands, a.us een a:1tologisc,01 vmora:. !i~a:rex1tegen is 'drielettergre~:iig' een lleterologie:ch woord, da:.:i: bet ui t , l.ic:.-b+.i:;rgrepen
beetact. Het woord 'kart' j_s a..."l.tologisoh, indien men a.lthane een
woord van 4 letters een kart woo~d vindt .. In dart geva.1 is 'le.ng! "'''·ti
• heterologisch.. v,o.)rd . . I. n dor. gG·l.iji-i:.e gevallen van. twijfel nemen e .am.1
da.t de beslissing op de e!le of dt; a..11dE?re Hij ze gene men is.
De vra.ag is nu: ft Is •heterologis,::b' een hete::..·ologisch woord ?" HE'~
.semantische karakter (in de zin v::1J1 ca.rna:o) t:reedt bier wel zeer dui•· delijk aan de dag,, Het ~....ntvmord luidt VTeer: zo ja, da.n neen, zo neenr
;d2.n ja.. Irmners, cinderstcllen we eerst, dat het antwf!ord '1 ja11 luidt.,
,,"Dan ts 'hete:rologisc:: 1 dus een he"tt::irologisch woord, d. v:. z. bet bevat ·
i·n.i.£.1{ne a1geneohap die het zalf ui•tdrukt, t.w. de hater~logiciteit,
.J·.1.s is bet,. dan niet' hcrterologisch, dus is het antwoord i.nce.n«. Onder. 3tellen we da.arentegen dit laatste, dan 1s •hetorologisch' dus.:nict
•, eon heterologisch, dus v1el een a.11t,:ilogisc.b. woord •. Het bezit dua
e:tgenschap der hetet"o:l.03.i~~:i.t:r.iit die hct zelf uitdrukt, (;n is dus 'trel
hQterologisch. Klaarblijkolijk Zl.}o:a nok bier b.eide antvroo.1:·den contradiett)i:r.
5 .. J~ sntinomie van Manp.
• (Pragmatische variant).
Volgeps do Nederlandse w ... · moet een burgemoester van. een Nedcrlandse
g~meP.nte m zijn eigan femo~l:1te. w~ni:.n1, tef;zij . h~j. v~ do minister VaJ?,
:S:u1,}l0;nlandae zali::on toes1;ernrolJ'Jg k:,.,•1jgt, ziJn doml.0111.a elders te vest1ge11. .. ~ten we- .Gel:l. bureemeaater die in ziju eigen gemisrnt~ woont eon

l,
l

w.

ae-
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...
binnenbu.rgemeeater" en een die er buiten vroont een "buit.enburgemees" er" noemen .. Onde:-stellen vie nu, de.t er na verloop ve,n tijd zoveel
b11itenbu.rgemeesters" komen, dat de minister er geen oog meer op kan
,

oud~n, en dee.rom dekreteert, dat alle bui tenburgemeesters zich op
et eiJ.and S (b. v. het eertijda on.bevroonde en t•t geen gemeente becrende eiland Sohokland} moeten vestigen en v-oo:rts dat nh,ma.nd die .
ecn buitenourgsmeester is zich op S me~g vestj.gen. O.nderstel .nu, da.t
07ele burgemeesters hierve.n gebruik malt.en, dat de minister bij een
1;1.te:;:,e beachikking bet eil&"ld S tot een nieuwe gemeente verheft en
aa.1•,.-oor een bu.rgemeester benoemt. Iudien deze heer B b. v. in I,~euwarf\l'l v,roont, is hij da.n bn.itenburgemecoter geworden, en moei; onm:!.:!delijk na.si.r S vertrekken. ZoJra hij daar echter a.ankomt, is hij binnenurgf')JJtoeater gev-{orden, en n:,:,at v,eer vertrekken. \fat moet bij d,ot1n?
e 1ft: e.la hij "vliegende Bo:t.le.nder" zou willen worden, zot1 hem dat
iet helpen, want hij blcef dan buitenburgemcester, en zou tocb nae.r
mo•n . gaan zonder er te mogen blijven.
Formeel bozien hebben al doze varia.nten hetzelfde type. Zij hebben
elk.one betrekking op een rela.tie R tussen ·twee dinge.n x en y va.n deelfde ( en wel een bepaalde) soort:
,,
'

i

µly

b.v. xis een verzameling die'die verzameling y als element bevat;
xis een katalogus die de ka.talogus y vE:trmeldt;
x is een woord dat een €ige:nschap uitdrnk:i~ die bet vroord y bezit•
xis burgemeester van de gemeente wa~rin de burgemeester y woont}.
en beaohou-vrt nu aJ.le x van de bedoelde soort, v7aarvoor xRx niet
eldt, en definieeneen nieuw object a vrui dezel:t',de aoort (o";v. het
oord •hetorologisoh', de femeente S, enz.)dat tot al deze :x: en tot
een andere de relatie Re a.at.
formula:
'a.Rx• = -,•xRx'
.o vraag luidt nu telkens of a in de relatie R tot ziohzelf staat,
.w.z. of a onder alle genoemde x voorkomt. Vervangt men nu in boven·tse.nde formule ieder x door een a, dan leidt dit tot de contra.dictie

In

,

'ena =..,
1

1

a'Ra'

e~e formule is ne.melijk van de vorm F =,F, dus een fonn.ule die mat
ear eigen negatie overeenstemt.
•
Yle tHibb~n gezien, d~t men deze antinomie naar vrillekeur tussen de

erechillende gebiedon ve.n het for:rnalistisob terrain kan heen en v1eer
ohuiven, zonder dat haar, a.a.rd noemenswaard vera.bdert en zonder dat de
oewij zing tot een bepe.ald gobied ieta tot ~a.ar oplossing 'bijd:raagt.
et is van bolang, hiorop te i..1ijzen, omde.t de :forme.listen getracht
eb'ben, de :moeilijkheden, die bij, de fundering Vi?.n de qusntumme~han.ien de wa.a.rschijnlijkheidarekening optreden, op ta lossen door ze

.. v. van wiskundig ne.a.r logisoh en vandaa:r naar syntaktisch of sema.ntiaoh terrein over to achuiven.
·
,
·, ,
,
De oorzaak van de antinomio wor,dt het ecnvoudigste ingezien ae.xi de

hand van de variant van Grelling en N.elson. We merkten oi, dat de ,
t, oewijz,· i.ne; .tot, een d,·ct ka.tegoriee.·n vo. o,r sommige, ,;1,oorden {b.v... · ,tkort'
en 'lang,• J dubieua kan Zijn, en dat dan de beelissing op een of andere
wijze ge,troffcn ~oest warden~ Eer.st ala dit gesehied is, hceft mQn
een volledige indeling ,in twee rubrieken,. Ma~.r e.ls xn.en dan a.ohteraf
nieuwe woorden invoert,.geldt da.ervoor u±'toraard de.indeling niet meer ..
Ande:rs/gezegdi ala men ieder woord op een kaa,rtjo sohrijft, en alle
k::u~.r~en ' over twee, laa.t j ea vordeel t, en man gae.t aoht era 212.' elk van de
laatJes een etiket, :plakken, hee:ft hit geon zin, te vre.go.n, l!!,welk
vatt de' laatjes deze etiketten behoren. ·,
, ·
.
• . .·~1FJ eigenlijke oorza.ak, van de antinomie ligt d,aa.:rin, da.:t men stil~~•tJ:iSn:1 ve:rollderstelt, dat de tetm ',alle' e:n or-veranderlijke beiieke:o.:;.::r hO(!:ft. Indien op een of Md,er wijze beraikt is, dat voor 'alle' x
~~~~);.litJ,el2;l~~g een _,le:r beide relatiea 'xRx' of ~ 'xRx' ec.J.dt en men . .
:,,'(!~~it &$n. tiieuw ob~ ,ot ,a in, zo de,t aR:r: voe>r "alle~ x ~eO.•Ainieerd is~
41~
.;dit,t\,.,.~
...,'',,le~ ni,,·,~:e• o» ,e.. zolf b,,etr~,k.,.king,J. daa.r d:t.t eo,.,r~,. ~;ater
.•De:da.alvi7:s . aAa, ~ n ho~. gehepl niet godefinioe:rd, ""'.'tlat
A J ..n ••':t"ltG:lilkheid-b~1.~Pll n:Let opt,....oA..'lt .. ~1.U:1 meet· .. ,v ·

tt~.{/~.i~~·i~J~l~t\t~·~ti·:·, ',
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minister in zijn bcnoeming ve.n de hoer B uitdrukkelijk definitron
hij (ongoacht de vrocgore bepclingen) binnen- of buitenbu.rgcmeeser goaeht zal vmrdcn t!? zijn (of de vroegere 'bepaling moot vocr hem
, J.:i.ton uerking gostcld vtorden) Zo zou {ook ·ten aa.nzien VE.n do biblio:1~~,.fi.e van alle en slochts die bibliogre.fir.-"•5~:t die zich zc:;1:Z niet ver'--~~1.cr:, in hot prooes tu.seen 1J.i tgcvet' on s-:.•t,:;•·: jYor de jur:I.:lische uit,1!":'.~k behoren tf. luiden, dat het cotJtre,ct :;-, ·,_: ti 6 moet ·Hordcn vcrlc.'.a.:r:.1, als zi~ndo strijdig met de bo•:,; ::·efr:1~:~l t1 l;;heid vci.n de betckonis
tt:·. :-i: t woord "a.lien, e.1 v:::·c,os ik da.t doze :J'-"c:i:id niet in de wo-t j_s
.,h·.;.::n:o:n.Jn. Ovorigens is ju.ist d~::;c ve:r':tfilif _. ~:i.~.t..iien we hem nog iota
"-'.,:'.i.1:1:r p:;:-ociee:r.en, bi j zonde:r geschikt om or~i•:: algemene discussic \ran
· • .ue
... vordu1· d e1 J.J
· ·'..ten. ....,
" 1o.· .,_,,oc h in,
·
d e.t \·oor a.J./
··, f. x
e v,1:rr-'
~ .... nomie
JJeze 'i1.a.e
~•; ~:;1i:?,ltl':'.9tl~£.~.! to-t de 'bad. oeldo aoo:rt (i.e. bibliograf:i91:in vt.:.n
· 1'l:i.r.,g.t•~:1een
ehoordon, ondersteld we-.s \-~3t te ataP..n of xRx t.I
.:n r,iot e;eldt. De nieuw i ..!lgevoerde a (i.e., J.·; geincrimineerde 1JiJot,rc::d'io) is ,1el een ob:]t::ot van "dszelfdi, ~-:,ort", ma.er beboort, niet
·G a.~.,zc .x:' on. Nu 1s a.Rx w~l gedofir,ioord Yocr deze x 1 en, maar nicr-s mo!l ·;r,or x a invul t, d. ':l .. z. aRa ie holcmaal niet gcdcfiniccrd-:C)
·t feit wordt door het go"bruik. van de tci·i: 'alle' en door te zeggen
t a ee~ object "v~ dezclfde soort" is e~:..Sf?lllOufleerd. In bet geval
. de bibliogra.fieen •is het duidelijk, de.1;
term: 1 alle• een borking .behoeft, t.w. een beperking in de t"!t).: de auteur za.l zekcr
et op tioh nomcn~ biblir:grafieen tG kat~'.r:;:.. .:.Q0ron die over 100 jae.r
lcn verscbijnon. Lu.idt deze tijd~bepe:d~t:i.:;: "a.lLe »olllds varscbencn
.· .ibliografieen die ~nt. ", da.n io or $8Gn :r..tinomie, da.ar 13 =t.x- n::,Ul~blijkelijk niet onder va.lt. Als de u~.tgQver dus slim is en de
· teu.r. om scha.dovorgoediri.g vril. allJ'lBpTeken, ze.l hij in heit contract
":il:puleron, da.t B d<.' ti•tcls, sobrijvers e~ u.:i.tgevers van alle en
lcchta dio bibliogra.fieen zal vcrmc.ldcn, die iich zelf niet vermel. on, en wa.a.rvoo:r de papiorvorgunni.ng bij h::t depa.rtemont vs·,n O.K. W..
,1or 1 Je.:aue.r1 1948 is aangovraagd.. Bij zulk eon aanvrage toch moot
e t:ttel, schrijvcr en uitgevi.;r opgog;;:ven ~:c rclQn.• Hij ze.l ::;elf ns.1.mrlijk zorgen, d at de papiorvcrguxming \~,,c,:i.-- de bibliogra:t'ie B onder
o.:rstrck.lcillg van. deze gegavena vocr gcnocrr.c! •; t:.€'tum aa.ngovra~.e;d. :ts ..
ct. sohijnt dan, d-2,t het bc.grip rrallo" 011:'t:,J.rh~lzinnig is vestgolc-gd,
n \7t1 zo, dat het hot niouvra object a, de.t ;.s hier de bibliogrE-.fie
j.~}!LJ:.~.t. Hoe kan or dan toch n"g ccn moeilijkhoid optr?dcn? ~1 t
on,:,; de.e.:::door, dat do auteur om be we ten of hij ocn bibl1ograf10 x
oe:t vermeldon niot kan volst~.a.n met van do titcl, aohrijv'-'r en 1..1.:1.tcvcr k-0nnis. te nomcn.; Hij moet namol1~k ve.n de -inhoud erva.n ker.r:.is
wmon nemen, d.w.z .. de vra.ag of a.Rx 1i10l of niet golcli is door ~c
apicra&l\'Tage n1et bea.ntvroord. Door dezo ink.lading veJ'l de "ant1nom:f.e"
s d.u.s zorgvul.dig bet :f'eit gecamoufloerd, da.t a.Ra niet godefiniocrd is.
Tonslotte besprekon vrn de zgn "a.ntinomie van de naamrolatic", we.a.ran de laatste ja.rcn door de logioisten vrij veel a.andacht 1s bctE:iad. We gcvcn ccrst enkele inloidonde voorbeeldcn_
. In de v!iskunde is de volgcnde gedechteg~ng geb:ruikelijlu Zij.n
. vree getallen aan elkaar gclijk, dan gcldt iedere uitsprae.k, die

uo

1

, ') Voo:r een mathcma.tiaus is hot iets heol gewoons, de.t aen relatio
of funetio voor speoiale wa.a.rdon van de vax-iabelcnniot gode:!iniecrd bohoeft te zijn. Hij zal clan moestal trachten de definitie
zotianig a.an to vu.llen, da.t eon roods voor de a.ndere waerden gel_,.!ige eigenscha.p ook voor de niouw to dotinieren we.r..rde. goldig
l,li~ft. Hij woet eohtcr, dat dit niot altijd :r.nogelijk .is. D~

·

;?;~t1.nomie van Ruecrnll leert d.us e.lleen,. dat a.ls a:e.x voor x ·1: a.
. :.·,::.ioda gedefiniec:-d is, hct niot. mogelijk is, doze rc:.:;,tia ook .
V\1::>r ·X.- = a. zod~"1!! to dc:f'inio:rC.n, dat .de eigo?lsohe.p e.f.x = -,, xRx•
· .· • 3: voor x ra-e:,:d. dt, ook voor x = a. goldig bl;i.jft. Jecn ma.thoma-::·:!.-CU.·a .z. al
....zich .biJJrover v.;;rv:ondaron ... Bij z"rgvuldi.ge e.nalys.e en
~-,. forma.liscri.ng van .bet. gebruik vP:1 do term "alle" b:tijft er

· clas gef3r;i. ei.nt:tnotnie over.

.

·
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juist is voor een van hen, ook voor het andere. B.v.
100 == 10 x 10
log_,..,,."100
= 2
..,
log(l0xlO) =?..
Vf£4si.r1:iij de streep een tt conclusiere.:;el n aon. ;:.·eft en als "dus" gelez~n
kan wo:i.."den., De%e renener::.ng is door 1•=.dbri:;.\. :~)Ifs als definitie ve..n
r.0t g~lijkheidsbegr·ip ge.i1·Nrnn: nEade1'"l. s1.11-:•:_; •:,._: :1·•.nn unum potest sub.:.
stit:.:i.i alteri salve verit::tet•, d.vr.z. T•11e::- ·:i..rgen zijn gelijk a1:3 het
erie rioor het a.ndeJ·:e kan v.·orden verva:.1gen, }~,·•ne'er ean de waarhe:d.d af:reu}:: te doen ..
Beschouwen we nu tvree designatoren met 110)J.ll!! designa.ta, b. r,, de
oordzx1 'a.vondster• en •morgenster 1 , twee ::i:mamingen voor de pl:,,,neet
~nuR. Zouden vie 11 1:ive:aste.ani:l.e regel tcepas:c: 1·n, dan zouden we kr·i.jgen:
Avondster ::: Mc:rgenste::r
• A·;,)!:dster' is negenletterig
1

-----------·---------- ------------~

'Morgenster I is nege.n:1..etterig.
it llle.tste is ecb·!ier niet waB.r, want 'Mo:r-~~t:nster 1 best9.at uit 10
ette:;·s. We merken op dat de gelijkheidsreJf'>,t'.ie 'tussen de designate.
est:tS..t, niet tuss~n de designatoren, wes :_v.:; de beide leden zo.nder
1 1·
·
--~2 .:1.~a.
1.ngsk omma' s gc1schrEiven
moesten word,:/;.
I,~,;1 afider voor'beeld is van Be:ri;.cand Rus :. :·~1 afkomstig en door
-a:;r,;:~ap gediacusEieer·d,. 'falter Scott = de e-: .m:-ijver van Waverley.
·:~:.orge IV wilde weten of Walter Scott ·:.a schrijver van Wave:rley was
.

""~'"'-"•---•-w - ~ • - . . . , - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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G~orge rr vdluA Wdten of Walter Scott ·.ra.1 ter Scott was.
,1,,;;,;17 ·ieze laatstej volgens de definitie vs~1 Leibniz verkregen uit;::ta~J:. is klaarblijkelijk niet ju.ist; dat ;,i;,i:-; het niet, wat George IV
:iJ.. d~ m:tenl
,fo zien dus, da-:; bier de gelijkheidsde:?4.
,, ie van Leibniz niet toeasbai::.r ia. Het a'l.gemene schema van deze r.::rl ..::neerwijze is:
a =b
F(a)
F(b)
ierin etelt F(a) een of a.ndere uitspraak vo01"', waarin a. voo:di:o.r.•·:.i,. en
(b) dezel:fde ui tspraak waar.in echte:c a door b vervangen is (b. 't"' ~ in
lit laatate voorbeeld, a = de schrijver van Waverley, b = Wa.lte-c· Scott)·.
In. deze vorm blijkt de antinomie echter ten dele minder met sema.niek te ma.ken te hebben dan wel met bet gelijkheidsbegri:p.
:naartoe me:rken we op, da.t de "identiteit" van de designata van
'Avondster 1 en 'Morgenster' verre van volkomen is. Beide woorden de•
,iigneren weliswas.r 1wtzelfde obj echt, me.ar onder verschillende om:1?,;11dighe~ea, n.l. wanneer dit hemellichaaxn op aarde :Ln de a.vonct";
esp .. de morgen zichtbaa,r 1s. Zo deaigneren ook ,·,1a1ter Scott' en
de auteur van Waverley' welisv,aar dezelfde persoon, maar niet onder
ezelfde omstandigheden: 1 de auteur van Waverley' designeert een
peciale 9.ualitE?!~t van de :persoon. Het komt me niet wa.a.rschijnlijk
001', datwa.1-ber Scott door zijn vrouw en zijn ki.nderen met 'de aue,.1r van Waverley' a.angeaproken zon. zijn (hetzelfde geldt in mindere
r;te ook voor de naan1 'Walter Saot·t' zelf), en we kunnen ·nel :met zecrheid zeggen, dat hij .a.ls kleuter nog; niet met deze "noam11 a.angespx'l).Ken werd. De geooemde gelijkbeidsrelaties houden dus alleen ge1:l ·,::thl'.':!id in eommige opzichten in, ( ''omsta.ndighsdentt) en de vra.ag of
a ~ ..1 Jr(a.) door '6 vervangen kan wordE)n ha.ngt du.s klaarblijkelijk. daar~f,. of F allee.n op deze bepaalde "omstandigbeden" be trekking
.b.:-Yf;t ., of niet. ln de genoe:mde voorbeolden is dit .niet het geval ..
lh.:'i~e betrekkeli;jltheid van gelijkheidspraed,icaten tot zekere "omst~.:;,-:idigheden" geldt :niet a.lleen voor de ge.1.1ttemde, a.an de gewone ta.al
l.eende voorbeelden., ma.ar ook in di? w.iRku.ndA, zoala we :root enkele

v-c~.t:-n,eelden eullen a.anto.nBn,.

s.ign. 29
1. Indien F(x) een afkorting is vnor de uits:praak: 'In een bepaald
formalistisch systeem kan door hoogstens 10 keer de voorgeschreven
conclusieregels toe te passen de for::nule •x = 4• bewezenworden' da..n
ka.n bet voorkomen d~t F(4) waar is (d.w.z. dat de formula *4 = 4'
op genoemde wijze 'bewijsbaar is), maar F(2 x 2} niet (d .. w.. z .. dat ~,oor
het bewij s van de fo:rmule • 2 x 2 = 4' meer dan 10 toepaE:s:-.ngen dan
oonclusieregels nodig zijn. Men h9eft dus
2 = 4
F(42
-,F(2x2)
ir~ tegenspraak tot de defj_nitie van Leibniz. Hier is de ri,ntinomie
vEHl zuiver &n..takti~c!;l~ aard; de ~ekenis van de :formul-as komt hie2
nie>t voor ..
2. Indian we van de uitspra.ken F(a) en F(b) niet alleen in aanm:Elrki.ng
.iJemen of ze al dar niet "'waarff z,ijn, maar ook, tot Welke handelingen
van mensen ze aanleiding geven,kunnen we eenvoudiger voorbeelde:n geve-n~ B.v. is 2x1/2 ::::: 1. Tocb zijnde zinnen "Geeft U me 1 pond suikertt
en "Geeft U me 2 x1/2 pQ.nd suiker« niet ·"1olkomen (altijd en onder alle
omstandigheden) syooniem; de kruidenier zal de euiker in bet eerste
geval in
in het tweede in twee zakjes (van'/~ pond elk) afleveren.
3. Uit G. Mannoury, Ma.thesis en lV'.ystiek (1925), p. 20 "••• en trouwena, al was dat zo., dan bleef de gelijkheid zelf nog ongedefinieerd.
· t Is waar, Leibniz heeft ook. dat az.ngedurfd: "Eadem aunt" , ala j e
het ene voor bet andere inde plaats mag zetten. •t Mooht wat: toen
ik op school de ta.fel van twee voor straf moest uitachrijven, heb ik
het me gemakkel;ljk gemaakt en gezet: 2 x 2 :::: 2 >< 2, 3 x 2 = 3 >< 2, en zo
door, maar ik heh bet over moeten ma.ken: 't moest 4 zijn en niet
2 >< 2, en .Leibniz hielp me geen ziertj e. Sedert houd ik me a.an Mevrouw Etikette". Een 4g voorbeeld leidt ons weer tot de semantiek terug ..
4. Van de filosoof J.D. Bierens de Haan•) wordt verteld, dathij een~
een collegezaal binne:nkwam waar Lorentz zo juist een college beeindigd had. O:p bet bord stond no~ een berekening, wa.aruit bleek da.t een
~eer ingowikkelde uitdrukking (die ik hier ma.e.r door een :r.ij stippeltjes zal verva.ngen) de waarde nul had, dua:
2

X

een,

• • • • • •,,• • . • .. • .. • • • • • = o.
Bierens de Haan zou toen volgens het verhaa.l Lorentz gevraRgd hebben:
nvra1=.rom sohrijf ja toch die he1e la.nge formule op, a.ls hij toch nul
is?".
Hier krijgen we een variant van het type van die over George IV:
................... ·•. = 0
¥rentz bew.eer3, dat _. •••. ,........... ;: O was
Lorentz bewee~, dat o = O was
Ten ae,nz.ien :van de gelijkheidsrelatie kunnen we opmerken, dat deze
altijd slechts met betrekking tot zekere "omstandigheden" geldt. Im..mers zij wordt altijd gelegd tussen twee onderschoidbare objecten,
al ware het sl€chts naar tijd of plaats: a.ls ik opschrijf a= a, dan
is de ene a. op zijn minst wat de plaats betre:f't waar zij opgeschrevon
is van de a.ndore verschillend. En hctzelfde geldt ten aanzien van
"identiteit". Vgl. G.J.P.J. Bolland, Bet verstand ep. zijne verlegenheden {1903), p. 13.
" .... Zoo luidt dan de bepaling der gelijk.heid, dat zij is eenheid
in onderscheid. W'il de.t echter niet zeggen, da.t wie gelijkheid
ontwa.art, haa.r tegendeel be:::ipeurt? Is niet eenheid in onderscheid
gelijkheid van het ongelijkO?Het is waar dat bet wonderlijk en
wonderlijk dat bet waar is: wat gelijk is, is ongelijJs:n.
r. J,.dte.·n.·. e..c·. ht. e;t'.... b. ij.· iedere ge.li. jk.heid.a : : : b .·.b.· epaald.. e o.mstand.il$hed. en····· te
v1nden zijn, wa.arin de a van de b verschil t t dan kaiii*oo:r F(a) een
uitspraa.k nemen, die juist op• dit versohil betrekki.ng heeft. Voor
1)

D~ -~ekdote wordt ook wel ae.n anderen toegeschre'l1en.

.
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.:~;>:.;·.k ·Ii·:_:~) ~e.1 de..n ds f.~,:tlnstitlltieregel va.n Leibniz niet bru.ik•.::.1; ·,;;_ -:1 • ~.cdat lac::.:z.• een r. e..ntinotr.:Le'' Yari het beschouv1de type optreedt,
e met temsx.ltiek .niet r1:.wd?.E".tlte lijk te mu.ken heeft. Deze vindt due:.
echts hi:i.nr co:rzaak in een slorr:::!.ge form2.J.iserir..g. De gel i.;jkhe:lc.
= b b:;hoort niot on•ro.,rwa.e.r,ielijk 1 ma;~.r alleen voot"'ilflS'.:rd~J.ijk £:-?,;:,ot.:!'d te worclen. Ale V e-":'n af!rn:!'·~:i.ng is -t;roor het genoel va.n de ,rtc:---'.a::.\~.en ·,re:--.rond,n· zij geld.t, ".Jehnc~:t man :l.n -pla.ats van R = ,:, o:p te

·h:..·i:i '1Em:

V:,'a=b'
verva.l·t; echter d.e reden, waarom men u~tt 1( A.) direr:t tot 'F(b) ZO'l
ller. ber-llll:!:t<;.o.. Men zc.l integernr:i1=3l in elk bi~ zoncler ge'\"al meeter: no.-atl of uJ.i.: o.e vocn·waardelijke golij1<.beid el <l.a.n niat volc:.t, de.t
a.) :>F(o) getd·t. v·oor enu wiskmtdige :I.a di·b bij1~e. va.nzelfez,rekend.
n aanzien v~ het -.roorbeeld vi.u de ".i\.vondster" behoeve.r.. wa zelfs niet
ver te ga.a.."l. H:ier ia ne:t..i.~Jelijks s~rake van een a.ntino:nie, mea.r eerr van een si.mpe1e fout .. F(r,,.) 1:n F('iJ) hebben hier betrekki~ op de
•

signatcren., ;f-::-wijl de gelijkbej_d voor de designata geldt. Ken zou.
a oo:rreoter moetan aohrijTre.n.,
Dosigna.tnm va..."'l •avonue:te:r' = Designs.tum van •mo:rgenster'
•A.vondater 1 is neg€ttletter1g.

1

blijft den geen en~ele reden om de gevrra.ak.te oonclusie te trek~en. )
Overzien we thane de ve:rschillend.a resulten,. Van werkelijk aemansch ka.rakter is alleen de e..."l.tinom!e van de Kretenzer, doo:rci.Rt de
orden die men epreekt of opaohrijft een (negatieve) waarh~i1swaar-

1•ing ten aanzj.en van deze wooi·d&n zelve inhouden, hetgeev we met de
tdruk.kil'lg "ziob telf desav0Ucren1t aa.nduidden. Fo:rm~el ber.i~n, ia er

zuivere oontradiotie; de gesproken woorden en hun negatie hebben de-

fde wa.a.:rheidewe.a.rde, .i.Jit is op zich zelf geen bijsonder wond-eilijk
.sohi;ineel .. Bet kc::nt op hetzelfde neer e.laof men. opechrij:t't A = -iA

aleofmen zegt ff}leee."of "Neenja" of ieta dergelijka, in het midden

•

!

ende of men fl.Nee.n" dan v,el "Ja.'1 gezegd heeft.
De e.nt:tnomie van Rt...P-sell .te9:f't geen epec:i.:f'iek eemantisch karskter
eJt~l5!1'1 zij laat z:tch r~a:-:.• ;rille!i:e,:.r door het gehele. formele gebiec.
..:isahuiven. In al haar ya:.:-iantsn boru~t zij op de stilzwijgende o.n.etell1ng, da.t hot mcgeliJk iis de .i~e:x·m 'alle' 01'1 "eens voor al" o.r..-

'belztnnif vaetsta.ande wijne in te voe:re:1, in stede van deze op ie-

(ni. eder t) tijdetip te . kopfele.n ae.n. ae:i bepaald. e kJ.aFJse van objeo-

, die men tot dia.n volladig ,d.w.z .. in vu~r het besobouwde probleem
doend wll~iiate) b.eott leren overztc•n,. Zi:i berust due op ee.tl
ereob:t.v-a~igde •abeolutering" van het beerip l al.le' •

De antinc¥n~e van 4• naam-1·ele.t:\E;1 t~n slotte heef'!; een nog oppP.riger, ~altfSrJ zi.j 'be:-u~t op een ongerechtve.e.rd:igde "abcolutcril'.lg: 1
bet 'begrip, •gelijkbeid' tta!.J."V.a.n eohto-r de betrekkelij'\theid x·oeds
in ru:Uae ltl"Ulg be.kend was,. Een altha.ns .gedesltelij!; satnalltisob
e.kter heeti mi;j .alechta ill de varrii:!.riten van hat ty1')-e van de op 8aott
Lorentz betrtlptillg beb1:>ende. !n dit geval (hP.t enie:e t1·ouwens w·aer0.e.:rr:u,.p d& te?'Dl •.~tinomte V$.ll de na..'\m rel.atie' toe:past) heeft zij
rekking op tletgcbruilt ve.r;ide dir€ot~ of indireete recle:
orge IV wilde weten •• --:,. 11 •Ir.>rel'ltz bewe:1s •• , •" Hier kan zij neg ver•
van bet gelijkheids".Je,3rip 'l't'J:t•den losge'fl'la.alc:~l er blij•."el'l da.t'.l nog
enige problemel.l over met bet1·~klrins. iio:t de (in)dire,;:-+:<i) :,·eJe, maa.T
:r t:overre sioh tba:1s lar..t aA..."lzien h&b'ben dez3 ge~n e.n:tincmiech. ks.rs.ken zijn zi3 :mot beke.ncte matb()dC'n der. eymbo:L:i . P.Oh(; logi1'.a. te bAhanda• Te dezer plaa.tse ku~~n wij dtarop ecti~er n:iEtt j,ngP....~t ..

De fo~t 1, van d•zelfde aard s.leo:t men in de wiskundf':I uit t(a) =
!'°' f (bl an a .c. 0 t~t b I:! O •ou vdllen ooncluderen ..

'
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(1935)

Rede en £>.anschot1v1ing in de ~,iskunde ( diss.)
Studies tn Semantics.

( 19 46)

3. M-=.i~ning and. Necessity ..
Ueber Sinn und Bedeutung

(Zs. f. i:'hilos, tmd pbilos. I[ritik C, p,,25-50)

C_h. Morri..fi3,
·::.. . ,;;..:Po__i=n,.£!..!.i
5 , H;; ;...
1

Methodologiso~es und ?.hilosophisches zur
Elemerrl;ar-.Mathematik (Speciaal II Xa:p. 1)
M2:tbAsis 1::n Mys+,iek.
Signs, Lan.gu~g8 and ]ehavior.
Science et Methode
Derni3res ~ensees
On Denoting (Mind 14, 479-493).
An Inquiry into Meaning end ~ruth.

(1925)
. ( 1946}

( 190 8)

(1913)
A

w. Ru.P.!:.~ll (l?o 5)
(1940)

£. Discussie van de formalistische methode.
Overzien v1e tha.ns onze beschouwingen over de for.malistische reductie. Da.e.rbij Willen we er eerst nog eens de e,andacht op vestigen, dat
e geenszins de pretentie hebben, de 1ezer met daze atumniere en ste:rk
ver<;;envouaigde achets eon bij bena.deri.ng zi.::ti7er beeld v·z.n de methode
der formc:~,listen te bebben gegeven; om dit te verwerven z::11 hij zich
tot hun eigen ~;rerlre.n i.uoeten ws.nr!en. Om echter een overzich't te verrijgen va..'l de dr:;;agwijdte en dl:J mogelijkheden ener formr:.listisohe
.edu.otie in hot algemAen is e<;hter kennis van de preoiC!riC wij ze wae,r1l de2;e op bijizondere nroblemen •rmrd·t toegepast niet strikt noodza'".tllijk.

:Da.&rtoe die.nen we or.is reker.ischa:9 te geven van de verschillende
n~1attin.11:en die ten ?.a:".lzi~m d9r fund-s.mentele semantisch~ relatie:s, dflr
e.
natI
a mogeliJ.k
z.1 .4• .n~ der o.etrek!~iri..g dus tussen een object (ma:te~.._. . . ··-"'l,-"
'
:?.ee .. obJect, gebeurte.:.1::.s, si.tuatie, eirn. 1 en de naEJ.m dae.rvan, dus
een WOO!"d of token wa~.1•doo::: (iit aangedufd wordt.
In c!.e eerste plaata is er de.mMJ.sohe opvatting, die bij zeer
· ele primitievP volkeren voorkomt /·ni.a.ex-Tn de moderne wet ens chap v1el
olledig ia pri;)e::gege·.re:n. Volgcns dezc opvatting is de naa.m 1tan een
bject (in bet bijZO'lder ook van een persoon) een eigi:.:;r.schap die hnt
ezit, onafhankelijk van de wij ze waarc,:p het coor bE:t:i:8.i:dde persone.n
· . enoema vordt; deze benoemi.ng kan 11 goed 11 of "fout" zijn; "da 1r I1ae..m
kan eve.ntu.sol aa.n all0 meµsen 01ibekend ("gohe:Lm1•} z:iJn i). De rel,3,tie
Js hie;r van dezcl:f:!'.i'aM'd aln de gewoc:-ilij:t (altba.ns -i::ot i!'l de vo~:-ige
aeuw) b .v •. voo1· de mA.sRf.l. va'l1 €en materteel ooj<,ot aa.1:gc:.nomene;. c>ez:i.
lichaam "hef)ftr.. een~l.'41aald~ ma.e::sa; f'.l J.e bestEa.nde me:tin,?;r..::1 dozer ma.e:...sa kunnen. f'out z,ijn. V;;.,n een 6.ergr..lijitt..magische naarn-re1at.i,;i kome.:n
~Erschillende voor"ueelden in h~.t· O. T. vcor, spe,:dac:l :i..1.'J ~~.::t boek Gee sir,, b .. v .. de naamsverandering van Ab!·s.m (A11re.ham) er.. van Jacob (Isa el)., Ovt: ig<;:;ns zijn VC?I' o.u~-e besch?t'.wing ~c Sl;)E:Cificlt ~ach.£
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lf;m.enten l.n deze opva.tting, i;.vr. H7.: ae m~ici11;,
_...,.~ ...............

--·lli•-·. . ----.. .-~...~--

dit;

de ke.n.:.'1:t..G of ne·t

t)zo zegt b .. v. H/i. Obbink, " ... dat de naamgeving bij de primitievon VE::elu;r het karaktcr drc·.agt van het o n t d c k k o n v a. n

n a a m, d i e r e e d s i n h e t k i n d 1 i g t ;
a.at de naan:igeving du.s et;rdcr con i d e n t i f i c e e :r i n g de.~
"en s o h e p p i n g van hct ki.nd tn {,p;~ntie i/:3,. D!:' .naa,ngr.nrt11gsconmonion v1ij zen daar dan ook c;; •. ., 11 ~ (De magische bet(_,ekor.-.is van do
aa:rn, · inzondecrhcid in het oudo Egypt<:. n ➔ ~~.,, 1q?f.).
d e
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1•i,:;;:,:ru!(~::::n ve.n do ne,a.m cv0r c0n object (porsoon) verscha.ft en 2~ de ono:.i;~:tcldo mogglijkheid, de "nfzm" door '•o:9cnbe.ring" tei ervarcn van minQl' 'bola.ng dan het ondcrstcldc absolute ka.i:a:<·~t:r vr.m de .na.am.-rels.tio.

11 de We&terse. cultuur is doze magiBcr.:.o ne.~m-~rel.s.tic reeds le.ng p"?:"ijs-

ag~•ron. Vgl. -'{. Shakcspcar0: 11 ',7hcd; is in a .ne.mo'?n, W. Goe tho: "trame
a"t Si~ha.11 und. Rauch, l.Uimobclnd Hi?rJiJ.clsglut" ..
?ia1:1nE.ier men nu bij Tc.rs:tc.i en C1;,:::--.nap· a.ls toclichting van de def:i.tti.c van designatum ~rnorbct:l<lon ,;.an.troft van hct type:
"Hot desigl1atnm ven tpa,~rd' is J~o.ard", o:f van de. ois ,.,ae.re.e.n ecn
cmantisch .ws.arhoids'bcg:.:ip mo.::t volcl,:::cm:
ano zin 'bloe<l ia rood' :.i.s wa.a~:- als blocd rood is", rta.n kan men
et hj.~T gema.akte gebruik. -;r~ de dc~it~~ata (:;m~ en ••• £.J.OGd rc,9_~-i~g_,
'!.!~~ attn.ba.lingstokens op d:tiot::rloi wij Ml in~erpretcrcn ..
A. Vooreerat kEi.n men onde:-ste11cn, da:t; de designator eon bcpae.ld
es:i.gns:t\un "n0oftff, en de,t zulk ecn desienatum bcpaaldc eigensohappon
l da,j1 niet uheeft" onafha:rJrn:;.:i.jk 7an het foitolijke woordgebruik, Nl
an m.r.innell. ijko wae.rneming. Qp grori.:1 ·.rc1,n d 3zc opvatting zoudcn de gc,ocmd o. ,oorbcoldan zinvol zijn. B.v. de dcsignatoren 'bloe"d. 1 en •rood'
om b.iP.:~.. van bet ko11pclwerk·:Mo:rd. 'il:3 1 ni:.;t te sprekon) 11 habben" bopae.1e designata, en bet deaig.rp.tilI!1 van 'blood' ••beeft"" cf "hee:f't .niet" de
igenschap, die het desigm:;.tum is v::.n I rood' • Deze opvatting, die wij
et d$ term 'betok~mis a:Osol".ltismc' ktumen a.a.nduiden, is a..naloog mot
et migiaohe T"rlat:n.-?:5so1ntTs~nG'Ti-t!j doze laa.tate opvatting "beeft" een
esigns:tum in"'i.oso~fo-'.fezui-cen doflig;natoT~ bij de ee:rste tthee:ft" een
esigna.tor in absolute zin ocn dEJs igns.1:um. Bot "betckenis ~~bsolutisme 1t
· mt ·togenwoordig r.,og vecl moor v-oo:- de.n h(;t "naa'n.a.'bsolutismo". Hot is
iert on.waarsoh:ijnlijk, dt.t b. v. TP..,.·?ki, ~ll in iod,.::.r gf;.•:s.l ·.n.rschillone c!.!'ldcro l>oolao log.Loi dE;ze opv~:t•l.i.ng e.an\·aard(;;n. Carnap zou. ze wa.a.rchijnlijk vorw0:rpoa, a.ls hij f;r .zich r6kSX)'::lcbsp ~1A.n zou sc:ven; het
ot1rt. n.tij echter voor, d::i.t hij dit nog r.d.et nm::.wirnurig gede.a.n hcof-t, en
a~; ook in zijn vrnrk soma ailm1ijz:Li."'lq:en veJ:1 oen dcrgelijko opvattin.g to

... ··'·'·•·i ...f1!1·;n
.., •
:o~,:;G o:pvatti:o.g is ovc.r'!.gt:ms ro~as door Fritz Mauthner gekriti...
ce:::-tl; ::.ij he:t in woinig oxa1Jt.e en t.'1!l1eli jk omotion(;le tormcn:
; "'uiri moisten Mc.n1:3c.hcr~ 1-:id.cn e.1:, 1~oser ~oistigen Sch•l!a.che, zu. gJ.a.n. ·ilen, woil ein d"o:r.t da, sci, !l!U.ssc eis eu.ch das "Hort fUr r:·1:wa.s sein:
"l7~j_l ~in Wort da soi, m~.i.~rne dem ~fo~.-tEi 1:.1::.tch otw-as 11ltrltlicbcs en:.sprc.;J.-,: .~,,,..

o:1eu.1

Wie wenn • ., ... zufe.-t.Lig vc.o. ci.t1cm J~.._;..i:-ro??, hingekritzcl ten Ll.nien

i'll11lor 43:in a.ufll:Saba1·oi:f R.:.:},us sci:n 111Usatont" tBeitrage zu einer Kritu der Sprache I, 2ft A:u.fl. 1907 ~ p. 159) ..
iedo:r geval is m.. i. bot bctek0:aiee,~soli1.tisme evc.mnin ala het naamsoluttame gmschikt ·mn als ba.Eifl voor een 'Fi~tenscba.ppelijke s·budie ·
er betckonialeor to dient'.n, .rle.c:.r· volgcz:is deze beide opvattingon do scantisohe rola.tio niet door ','.,•etor.i.schP..rncli -;k ondcrzoek kan vrorden vastesteld,. . . ·
-··-·-··--· .........-.._;;;,.,.i_
.

B. In de twoedo ple.P..ts ka..n men do ·haalwctensche.p zelf ala een er...aringawetensohap beha.ndc.·lon. ten ~al da.n1 aal'l de" el'va1i.ng het f eit orii; ....
enen, dat :m.u!lSqn b13aa.lde waa.rncmingz:n op m1rl,..gf mcer co.n1:3te..nte wijzc
.· cor woorden a.ant\uiden, en de:t s.ndii.l.t•zij ds \fer;ae.1:0.e woordcn !P-i-~~f&.t
epaald,a waa.rnemingavoorstall1ngcn oproc,pen. Op de~ besol101::vringsw:i.j ~o,
.e !!s.1'.!ifJschs, g~ r,a nog u.itvcorig ~n. Voor het ogenbl.ik uillo·n \3·e
a,aromti-omt1u..1.oon .opmerkea., dat hierbij van ond1lbbclzi.n.u1ge be1,1aalo.cid in een do:r beida r:i.ch•tingen cvonmin spralre i.s a.ls vi.:::i. -cen oncr:r b~idcrzijds "absolute" relatie, onsfhank&lijk va.l".I wc.e,rg,::::1vmen of

,

oorgosteld woordgebruik. Volgcns dezo opvatting zijn dus dE:l dosigoota
a!.tnans gedeelte;lijk.) onbepaald, zodat zij o◊lt. nict tot d?it'initie rrt:

exakter:i.ae:ting dor desi€n,3.tore::n kunnen di;:m.crJ. .. Hot zinsdoc:i. n ...... ale
ln1:,d rood ia't b.v. ze.l all<'.lt;;!.1 zi.avoJ. zi;}:n m(;.t betrakking tot oon bee.alda persoon of eou bopa.!llldo it• woordgcb,:-uik ov~reer.,stell'lmende groep
r...r1 pc::rsonen111 De somanti.scho 1·e:la-;;ieo z:i.j,;,1 volgcns ec.v.c o~t"nt,t:h:~~ ,i.us
e..~ ~".t:*·:e·f. t ,.o,.·.v i bepaalde woa:~.".ilrer,:;::-u'i ~;.:-~(' •.
. . .,.... i•1

I
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C. In de derde plaats tcnslotte kan men zich van
keuze van bepaald~ E.,er~onep als betrekk.ingsbasis voor de betekcnis der niot tussen
aa.nhalingstckens geplaatste woorden vrijme.kcn, door ni~t dez6 pcrsonen ztlf, met ne.m.e hu.n berru.stzijnstoesta.nd, maar uitsluitend hun
· •,'.mo-rd:;.;ebruik in de beschouwing op te nemen .. J.lit is hat sta.ndpunt, dat
vt~·~:io":o.~lijk door Carnap ingonom::.n zou worden. Daarbij •;.rordt do som~.i~·!;ischc rol.e.tic zuivsr een relatie tussen ta.al en metate.al., De se1~1~i.:-riiiscbe role.tics zijn volgEms deze opvatting due ~~Jt!_t ..,..o.J..J:_,.. be, ps.2.1~1•: zinne:n in de meta.ta.al, met name de :protokolz1nnen~
. --·rrst oo.Yeilgegevefivoor15ee·1d voor de dofinitie va,n 'designe.tum' wordt
dan 1:.ls volgt "vGrtaald"i "I-Iet designatum van hct woord •pae.r::1 1 in de
; 01:?jccttaal is het v10ord 'pa.a.rd' in de metataa.1"., De term 'wear• duidt
da.n e,.e.n, dat een uits~raak in de objscttaal "toegelaten 11 vrordt. Het
· kriterium voor Tarski' s v;aarheidsdefinitie kan d2.n e.ls volgt ""1cr, taald 1t warden:
ttne zin 'blood is rood' komt in het stelscl van "toegclaten" zinnen
der objectta.al voor, als de zin 'bloed is rood' in het stelsel van
a.anvaarde protokolzinnen der metataal voorkomt~
.
Deze opvatting heeft het voordeel, de.t het - a.fgezien van de bete. :kenis der termcn 'tnegelaten• en •aanvaarde' - geheel duidelijk is
waarover men spreekt, en de.t men de semantische rele.ties zuiver for'•meel, desnoods :met behulp ener machine, kan constateren. Weliswaar
:stemt ian de onderscheiding van syntaxis en semantielc niet geheel
:met die van Morris overer--:n:. semantiek bestaat da.n ook
uit de
;studie veil woord-woord-relatios en zou dus tot de syntaxis in :Morris•
:zin gerekend moeton worden. Homtel Carnap zegt Morris' indeling te
,:aenve..erden, ke.n men de door hem.'feitelijk gebruikte beter als volgt
omsohrijve.t:a "eyn-taxis" is hot gehe€:l der relaties tussen de in een
;"taa1n voorltomonda zinnen;Fian een taal en die van een and.ere taal, in
~het bijzr:md..:.r wa.:meer deze een mttataal van gene is. Afgezien van de
!onduid{Jlijkheid gcwekt door Carnap's nominaal a.a.nvaarden van ?i!orris'
1de:fin:l. tic is tegrm cU·t gebruik der termen 'syntaxis I en 'semantiek'
O"Q r.:i ch z::..lf r.a:~unrlijk niets in te brengen,.
.
'JE; heb'bon l"E.-cc.s enig.e keren opgemerkt, dat men bij aanvaarding van
· \daze o:p7atting C in de uoord-woord-rola.ties "blijft steken", dat men
:daarmedt.. 1t11iot verder" komt. Deze uitdrukkingen houdon een a.:fkeuring
,:van deze opvatting in, die voor&lsnog nict Vt':rantwoord is. Wat ia or
eigcnlijk tegcn dat men 2.ich gcheel tot woord-woord...;relaties beperl-tt,
,~en dt'l.a de seman"!:i.E:k en pre,gmatiek in Morris• zin gehecl weglaa.t'? Deze
,:vraag i~ niot V9.n v7utenscbappelijkt=, a.a.rd, ma.a,r do v·raag nae.r een ~~
-~'.'Jr.\a;soo-rdeol; l1aar bea.ntwo::>rdillg bou.dt een combina.tie in van een
. ,1 c1;.:icor.Llijko ~a,.;-d_s:rt.ng
ve.n d.e sprekc.r (schrijvor) met diens ver~~ti.qe_, dat dezc me~ dG waardcringen der toehoorders (lezers), aitnans
;:'.in twofdzaken, zal ovGreenstemml'.;;n.
'
Cm dezc V'.~·as.g te kunnen boatrimoorden moeton 1i1e de oonsequentiea na''.;gaan, V&Jl h::.t e'tre\.. en dt::r fcrmaliston, de wetonschapsleor tot de stu'..die ve,n een .l:ltclsel vworden en ziri.nen .te horleiden, zonder daarin de
, nict in uoorp.en of tclitons rlwl-1. goforrr1u.lcerde gewaarr,ordingen, herinneringen enz!" van sprckcr of hoarder ta 1:-etrckken. Zeals tr,e reods eerder op_·'morktcn, is dac:rbij hot toolaton van v,oord.en u~.t de gevrono taal Gen
ihalfslaohtig stand.punt, d.oordat deze - nA.e.r we later nog zullen zien
r_ bij de·boordera stcrk variabcle a.ssociaties opvtekken, die dus niet
{a.llecm van do geb:ru.ikte r1oordon maar ook van de voorafgaa.nde ervaringen
;,vc.n de bet:rokke:a Porso:nen af.hangon. Tew:dnde dit to vermijden za.l me.n
du.a tot geform~lise.erde •1taal", of nog bot er tot meohanisohe systomen
,.:moeten ovorga.an, naarva.n het typo in bet voorgaal},de goschetst is .. We
,stellcn ons dorhe.l'v·e ·voor, dat \·re over een ma.chine beschikken, die
::b. ,,. • alle bonodigde ,1iskundigo bewerk1ngen ui tvoort;. voorts over eon
logisehe ma.chine, die nieu"ti1e uit de ~::iskundige axioma' s voortvloe1ende
me.tbcme,tische role.tics aflcidt, .over een ttchiffreer~ en dochiffrc.er-.
a.chi:oq", die. zinnen t:i:-a.nsfor:mc.ert ("vertaalt") in logische for:mulea.,
en .een "aema.:rlti~che" machine, ~ie deze verta.lingen ;r:-~golt in hat bij~~1:?.:!!..J.~~ aanz1en van de "des1gnatie" en .de "waa;rhc:i..d" met betrekkin&
' f 11$emanticllf is hat gaheel der relatios tussen zillne:n
_!

.J1...,a,,..

~,kb~ iiic~on.
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blij•ven cchter do beidc. v·re.gen: "uaar komon de protokolzinnen

vandaan?" en "vrat gcbet1rt m::- met doo:r. de ::na.cbine afgelcverdo rosul-

ta.tun?" Do Jrotolrnlzinnon zijn beschrijving :.i.n woordcn van vraF..r~omingon. Vlil men voor nict-zuivcr-fvrmele insluipsels bf;;;boed zij-:i~ dan
,

~al bet nodig zijn, ook de poreoon v0.n de •11aa.1"ncmor uit te sohat::.ol0n.
ndora kunnen (en zullen) nati10lj jk c1ic.r.is ,.,.,as-.rncmi.ngabeschrijving::::n
erinnoring 1=m a€'n vrocg&ro ,-..az.1·norn:11s;on inhouc1.en,. Dit gebeurt b. v.
eods v:rannoer hij eon te~~m a\s ·tl.v. "gael 1 gotruikt: on da.e.:rmode te
ennen g0oft, dat de kleur •J~,cree.nst(~n~t mot wat hij in vrocge;re gealltm 11 gocl" hcef·t gf;nocmdit
ilc moetcn ons dus de vraarnemc't' v1.:r'V'angnn denken door onn we.arns~s~-l2l?ar:::.tuur, zos.ls dit ruods in vt:rs~hillcnde '710tensch~•,ppo"n-;-'o.v.
a aa'Gronoroie1;'oschiodt. '.le atell-0!1 011s dus voor, de.t er cen stolsol
M bcvrcgE.nde kijk0rs ia, met kloklrnn en ",1akkers" die "'°1aarsohuuon°
at op bepao.lde tijdstip;}en be::paaldt vraarnemingen ge:daan mocton vroren~ voorts fotogra.ficche camE:r9.'s net a.u.tomatiseh ~mrken<\e alu.itora.
ocra v..:;.rder ae.n, df},t de f'o"hog:ce.fiachc.; platen machine.SJ.l ont,1ikkald, ge:::.:r.::,.;1:t J gcco:piot:::rd, onz. W<"l'de11 (.:r.. r..ct ochulp van foto-elcktrische_
,l ,- ;·•o!"o.nn "afgo1ozon« t)::: ds.t bcpaalde v1aa,:-ncmingsresul ta ten gore\7orde.n, Jn w0l o.).J.os zonc:or haporon van do machine, alijtage,
,r,:h a:LJ.es, wej_ te ve:cci,aan, ·t•olgena vooraf vastgestelde "inetruo. De 0~1ergang van con-'..;ir.u.e gorogistrP3erde krommen of prooeaaen

a-:,~ s.:b§-9!.El~.£ soha:::-p onna:•~.::.r.hei1J11e..re tekens, zoals voor de formele
at}h:i.J..i.es nodig zijn (b.v. hut wai;.tr11emen v,e.n "toppen", "uitslagen" e .. d.)
a-tan we eenvoudig!.'leidshe.lve onb,:3eI,roken. Men ka.n da.n ltlaarblijkelijk
et rtwcord ...sta.dium" oversla~.n, e:u deze wa£i.rnemingsreaultaten direct
n machinae,l....geobiffreerd.e vorm a.c.n de logieohe enz. ma.chines le.ten
oorgeven..
.
·.
We weten reeds dat deze allee.!l effect l::unnen sorteren, indien zij
iet sleohts protokolzinnen, bier dua waru:nemingsresultaten kunnen
erwerken, maar ook regels voor generali~atie ("i.nduotie") bezitten
aardoqr "al~zin.nen" die alleen op gedan~ waarnemingen betrekking bebell, · ku.nne11 word.en omgezet in «al-zinnen" in ruimere zin, die b. v,. to~
r~fill~ (voorspellingen) k·.1nnen leiden .. Onde:i:-stellen we, dat de lo•iscl1a machine ook zulke il'ld".letierGgels bezit {al liggen hierin grcriie
eilijkheden, die o .. a.. o:;,:> de ingeveie:rde !;¥~s>t~~E'-:..~!! betrekking hebben) ·:
da.t zij m.et behul:p daa.r,,ra.n een be:;iac.lt.e prognose voortbrengt, b. v.
t een bepe.ald hemelli~l!e.a.n op een gegevcn tijdsti:, O:,;> ee=i bepaalde
a.ate a.ab. de hemel "£richtbaa1•tt zal zijn.. "Een bepe.o.ld bemelliohaSJn~'
· »atu'lll'lijk ovarc:raohtelijk, d .. w.z. niet-formeel ges;proken. We 'beelen, ds.t de waar.nemingsappara.tuu.r eenbepaalde liohtintensiteitsrdeli:ag 1n het spectrum zal regiatreren. Stellen we ons daaron:. tenotte voor, dat de waarneminga&pparatut1r zodanig op de logische ma!"'
inee ia afgeateld,. dat 2ij autcme:ti°Goh een prognose in e~n .nieuwe
. er1:ficatie"-waa.rneming omz9t t en zij het resultaE·h daa.rva.n b,. v. zoig, da.t dt gebruikte by:pothesen a.ls "bevestigd" 1.) worden beschouwd.
ma9hine geeft dan een met ''bevestiging" ove:t'eenkomend signa.al1 er
,a.t b·. v •. op een bepaalde plaat.s een groene lo.mp bl'Ell'lden.
Maa.r :dan? · D::i.e groene la.nrJ za.l tc<'h door ieme.nd waa.rgenomen moe'!ie.n
, ~den; die wa.arneming moet w~derom door ander.e waa.rnemers gecontroerd, en vervolgen,a geprotokolle3rd., gechiftreerd word.en, enz .. , waa:r ...
dist bet ge.bele proces opnieuw begint., di tme.al ten a.anzien van de
oene-lamp-waarneming •
.\3elang,riiker nog zijn de vra.gen, d.ie na.tuurlijk e.l la."'lg bij de meesn va.n U z n opgekomen: Ma.er al.die me.chines moeten tooh vooraf ge:µtrueerd z jn. Wie zou dat doen? En waa.rom? E.n we.t he~ft dit. alles
.S met "weten"-scbap te maken?
· .
.
:leze v:rageu, welke te atollen :reeds d.e bedoeling bunner bea.ntwoor-

1

!le e.an dit begrip ver'bonden moeilijk..'leden zi;in - teti delel - ttoex·
. Oar~ on4erl'.tn:1tn1 ➔ n 1:1.j.ti. a.rtikc.l over "Teatabilit,.:, a.nq }lt.JJan:l.J38".
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~uf::; iu -nogs.tiovc zin inhoudt, maken wel duidelijk, d2t mechaniaering11
us forma.lisering van deauotie- en waarnemingsprocessen, dus ook de
estud~ring van rela.ties tussen woorden alleen slechts zinvol kan zijn
'ls tusaenfase in een omvangrijker proces, waarin de we.arnemer en,
. gemeen, de wetenachapsbeoefena.a.r z~lf niet sleehts weder betrokken
rdt, maa.r zelfs de fu.nctie herneemt die hem acbeen te on'tglip1en,
egene te zijn, die dit a.lles mogelijk ma.a.kt en er doel en betekenis
geeft.
Binnen de formalistieche syatemen kan de onbeperkte herkenba.arhe:i.d
onderscheidb~beid der eymbolen en daa.rmede de ondubbelzinnige bcldheid, althans'tot op zekere hoogte, der conelusies gehandhaa.fd
igven, a.lthans zola.ng de ma.chines niet ha.:peren - maar wat is tthape-

n ·, formalistisch gesproken - .. Maar dit fotmalistiache syateem is
echts een sohakel in het - als keten gemeta.foriseerde - wetenschS\.pi~k ondereoei. · tlet moet, om a.an G. Ma.nnoury ontleende ternen te
iken, eerst worden ingescba.keld, en later weer worden uite;esche:d. ~• woordsystemen onverschi!l{g of men deze nu 'proposiiies•,
entences', 'calculi•, •satzmassen• of t:.:ncyclopa.edieen• noemt wordoor. me.nsen voortgebra.oht en door mens en waa.r~enomen, ( gehoord. of
le$en} en d,e2:1·prooessen' z!jn, zoals we nog ·zul :s zien, allerminst
nduidig. Daa.rtaede warden de formalistische systeme:n geenazins waarloost want n~ta.lleen door meohe.nische besps.ring e.en a.rbeid, maar
1<. tot verhelder1ng van inzicht ku.rmen zij in vale gevallen van
;;t nut zijn. Maar hun belang wordt er wel in hoge mate door beperkt.
t de eigenlijke inoeilijkbeden, oolt door vele fo:rmalisten a.la zodagezien, liggen in het geb~ek ·a.an Qvereenstenim1ng van menselijke
ingen .... of bun u.itingen-, due in het ontbreken van ondubbelzirmige
aal.dbeid. En dete moeilijkheden worclen door de 1nvoering van nog
fijngespon,n.en' !ormal1st1sch···e Sf.•. temen .nie't o:2:felost maa.r sleohts
rschovtu:u. na.ar de ineobak.eling en de uitaohueing a.1er ayetemen ..
hoe 'belangrijk de vele door de form.a.listen geschreven boeken in
n~ op11oh ook m.ogen z ijn, tot de oplossillg van 4eze moeilijkbeden
:i,._ ajJ nog geen noetnenawaa.rde bijdra.ge gegeven.
lets ~ergeli3k1 heb 1k in mijn reeds eerder geoiteerd~voordracht
1932 in de Yolgend~ woorden willen u1tdru.kken, zij het me,. betrek.tot al•ohts een enltel aspeot, dat niet de inscbalteling in vEn·1iu•..nd

~-- -tealOJNea'telde
"*
wiu't.\D4.e dan n.iet anders de.n a.n ,nachinaal rekenen met eens
forme.l.iemen? Is de •1skundige niets anders dan

ien -.1net1AHleob, of, sterker no,g, da.n een su:rrogaat van zoo• n
~
. · ·.... ·.· . •. 11.i&.•• inaoh. . ··ilie, d.1• el.echts.. daarom niet geconstrueerd wordt,
kl'l lev•nde wiskundige vooralenog goedkoper is?
.
. .'l\a!aita •• lhere.n, uit net voorgaande zal U gebleken zijn, dat dit
e.11•• l'Q?J.4er eanigen twijfel aiet bet geval is. De v1iakundige is
eleohts de ala.at zijne:r const:ru.ctiea, en hij behoe:f't niet te
Yt-eeae.n QOit te warden a:f'gasche.ft, zooala men de paarden h ~ afgescbatt . om,· le te Vffrva.ngen door automobielen en tra.ctoren. We.nt
... de ~1.ne moet ook gebouwd, ontworpen, geeonstrueerd word.en ..
Ell h•t ontwerpen van dergelijke machines of liever forma,lismen is
even~ens net vrerk van den wiskundige .. Deze scheppende kra.cbt va.n
den wieku.ndige ,,ordt. dikvtijla miakend.. • • .. Noodzakelijk. moet
steeds weer de meneelijke phante.aie in.,;rijpen om. nieuwe en ruimere
om:vattendere forrnalismen u.it te denken, waa:rmede men ;>roblemen ka.n
oploa1en, die met het oude meoha.n;t.sme w~l gevoeld, maar niet opge-

--.i
~•*

loat ) konden worden" (l.o ..
13 - 14).
~-·-----......~-Dit .beeft betrekking op een e1genacbap die volgena xu.rt.GBdel een
p ..

1)

eer uitgebreide klaaae {die alle belangr1jk.e omvat) van"!orma!istiache
__ atettien bttzit, t .. w. de eigenscba.p, dat men in zu.lk een eysteem pro.1.emen kan formuleran, die niet binnen d•atzelfde aysteem ku.nneXJ. wordan
~selost, sos.la men b.,v. ook op een r&ltG~oEine die alechta geta.llen
Weeven,
oij. fe:r
. a.(ben.even•·.·a
. .·. d. e. tek. ens .. V., (,.), +•. =.). b.e.va..t,.we.1 kan
eh:r
maar
niet luiu,. J,or§!keneg, dat V{52 + 49) ... 11 is.,

'
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3. ~~gnifische method~ •
• Historisch overzicht
rn de vorige paragrafen hebben ue gezien, dat de pogi.ngen der formaisten, de designatie als een t~eeledige relatie op te bouwen, namelijk
. ussen waord en object (designator en designatum) faalden, doordat zij
f wel tot een betekenis absolutisme leidden, ~f wel bet object door een
· bjeotbeschrijving moesten vervangen. Daardoor echter wordt de moeilijke:i.d siechts verschoven nae.r de relatie tussen het object e n ~ objecteschrijving, die eveneens van designatorische aard is.
We hebben echter reeds een andere mogelijkheid aangeduid (B. op pag.
2), waarbij de re latie betrokken v,ord t op een bopaalde woordgebruiker,
f, preoiezer gezegd, op een groep van in hun woordgebruik overeenstemende personen. De relatie vrordt hier dus als een drieledige besohouwd:
ussen woord, object en woordgebruiker .. We zouden aeze laatste dan
desig.nant• kunnen noemen (al ware deze term beter o:p zijn pleats voor
en v,oord, en de term 'designator' voor de gebruiker}. We beschouwen dus
e designs.tie ( evena.ls de formalist en doen) als een taalversohijnsel,
aar zien de menselijke ta.al (preciezer: de wijze vaiivro"ordgebruik) niet
ls een eens voor al gegeven object, v1elks ondubbelzinnig vaststaa.nde
igensobappen we moeten onderzoeken, maar ala een menselijke activiteit,
ie zich van geval tot geval op telkens weer andere wijze voltrekt.
"Wo ist das Abstraktum "Spraohe" Wirklichkeit? In de r Luft.
Im. Volke, z w is ch en den Mensch en" .. "Eine soziale
Wirklichkeit ist sie; abgesehen davon ist sie nur eine Abstraktion
van bestilpmten Bewegungen". (F. Ma.uthner, l.c. p,. 19 en p. 18).
eliswaar kan men ook de eigenschappen van de ta.al ala maatschappelijk
erschijnsel bestuderen, en trachten, daarin onveranderlijke (precieser:
iet veranderende) elementen of relaties op te sporen, zoals ook de me- eoroloog in de wisselende weerstoestanden constante correlaties tracht
a Vind.en, maar het is te verwachten ( en blijkt ook), dat deze onveranerlijkheid slechta bij ruv,e benadering za.l gelden en ook niet in volle
lge:ine.enbeid. En in ieder geval zullen we daarbij de taal niet aa.n de
taalregels", maar de '•ta.alregels" a.an de taal willen toetsen. Dit sluit
ch.ter anderzijds weer nie.t uit, dat we ons over ta.algebruik ook wel
a.a.rd.e-qordelen: zullen uitspreken en somtijds voorstellen tot wijziging
.ullen doen. ·
VoE;;ren we reeds tha.ns voor dorastudie de term "signi:fica. 11 in, dan onderchei~en we daarin dus het onderzoek van besta~nd woord~ebruik, de"anai ohe s nifica", en voorstellr:-·. . +.ot invoering van nieuw taalgebruik,
e Hn e isc
sMnifica.". De d·.,finitie van de term.en" riana!yijischeff en
ay)l ·. e~iaohe s gn· ioa. 11 , die door Mannoury gegeven is, had dan ook, zola ,hij·.opmerkte, zelf een "synthetisch" kare.kter.
· Alvorene nad.er in ta gs.an op aard e:n v1erkwij ze der signif1ca., vermelen we eerst enige. historische bijzonderheden ontleend aan mijn artikel
ver.signifioa in het supplementdeel van de vijfde druk van Winkler
rins• Encyclopaedie (1948). ·
•11erwijl de tae.lwetenschap in engeren zin (linguistiek) in hoofdzaa.k
de
zijden dex- te.al tot terrein van onderzoek: kiest (woord- . ·
vorm , ~tikaf zinsbouw, erntaxis; woordafleiding: etymologief
vergelijkeiieaa!etudie), begon in de lae,tste jaren der voriga eeu.w
cok de ~oordbetekenis meer de aandaoht te trek.ken (Maurice Bheal,
Essai de S'3ma.nl1que ,' 1897). Ongeveer tegelijkertijdoegonnen-versohillende onderzoekers zich te bezinnen op de funotie van de taal
in het maatschappelij~ 1eve~ (~l-. !!2!2r;a_!!1~.lL ;e961~od~!l~-!!!:
Eeden, 1897), in de f1losofie en de psycfi0Iog1e (Fritz Miufnner,
·
1901:1902), later ook in de wiskunde (L.E.J. Brouwer;-Over-ae-grondela.g~n der wied:tunde, l 907J G.:.J!ann2B~7-leffioao!ogiscihes und Philos(ophiaches zur Elementarmatnernafii, !'909) en in de rechts~1ete11eoha.p .
Jaoob_!!!X!-2!-S!_!!~:J• 1916). Inmiddela {1904-1907 had i!CSEe~....!!:E
!~~!E aen overgang van de nog sterk biatori~ch-:filologison ge-
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was de weg geeffend, om de studie van de funotie der taal los te
maken van de bestudeering van afzonderlijke woorden of zinnen, en
daze te ver-wijden tot een onderzoek naar de verstandboudingeverschijnselen in het algemeen.
In 1917 werd door H.F.J. Bloemers, Henri Borel, L.E.J. Brouwer,
Frederik van Eeden Jacoo-IsraeI-ae-Haan--G:-Mannou•--en-t7S;--,-ic---::z:-..---F.-:r::-I-!l!:-""'
=·.. ----1-I--r•.r--:t!--•'
•-!!!i oht •
vrns1.1ein .eu n·uernai.,J.onaa
nsul.uuu., vo.or-m•":t"~---~t
ffJ.JSoegeer e ges1.1
!1e"·na:a:.a:-van Bev,indvoerders daarvan, bestaande uit de stichters
werd na uittreden van Bloemers en Ornstein in 1922 omgezet in den
Signifischen Kring, waartoe ook Jac~ues van Ginneken toetrad.
Daardoor waren bier niet alleen verscfiiI!enae-geoieaen van wetenschap en cultuur (wisk"~nde, taalwetenschap, dichtkunst, rechtewetenschap), maar ook geheel verschillende levensopvattingen in enkele personen vereenigd. Een deel der in dezen kring gehouden discussies werd door· zijn voorzitter, G. Mannoury in 1939 onder den ti\i(:ll "Signifische Dialosen" gepubliceerd.
Hoewel aan de oprichting van den Signifiscben Kring Viel bet ge. voel ten grondslag lag, dat vele tegenstellingen tusschen mensohen
op wanbegrip berusten, veroorzaakt door ondoelmatig en ondoordacht
vtoordgebruik, en men ·door een bevmstE?r taalgebruik (synthetische
significa) de menscbelijke verstandhouding hoopte te verbeteren,
was bet kritische element daarin voldoend sterk vertegenwoordigd
om voor overdreven optimisme te hoeden. Helder werd daar 1ngezien
dat signifisobe methoden wel op taalgewoonten gebaseerde schijnconflioten.. maar geen dieperliggonde volitioneele tegenstellingen
tot oplossing kondon·brengen.
Na ongeveer 1925 bleef van de leden van den oorspronkelijken
Signifisohe Kring alleen G. Mannoury zich actief met de signifiea
bezighouden. Door zijn ononderbroken activiteit is hij er in geslaagd, de signifische beschouwingswijze in toenemende mate ingang
te doen vinden. Aan hem zijn dan ook de meeste (ook hier geb:ruikte)
methoden en begrippen te danken. Latere groepeeringen op dit gebied zijn dan ook sterk d·oor hem beinvloed. We noemen als zoodan.ig
1. d.e in de jaren 1937-1940 om bet tijdschrift "Synthese" gesehaarde Internationale Signifische Studiegroep, wa.arin het psyehologisohe en letterkundige element aterker op den voorgrond stond
dan het kritische en die in 1939, 1946 en 1947 te Huizen Signi.fiscbe Zomerconferenties gehouden heeft en
2. het in 1946 door MannourY. opgerichte Studiegenootsobap voor
~sychische Massahygiene {toegepaste sociale psychologie), een
combinatie van psychologen, juristen ;m begripskritioi. ••
· Enkele nadere bij zonderheden .over bet ontstaan van de befs.amde Signit'ieohe Kr.ing wil ik U nog gevenJ ik meen di t het beste te kunne.n doen
il;l de .woorden van G. Mannoury. Het begin van ."Varium 5" van zijn nog onu.1tgegevon v1erkje ttNu en Morgen" (1939) luidt a.ls volgt:
... u. n kri tenk i stl,_tje van twintig jaar her-Ver,pieuwing_ v~ spir:i.tuele ·. ~venswaarheden no~arie~l ,vastge!ega. - Ee.n m<;>e1Iiak,e
izuzzle. -- SJ?reker .en ,Eoorder aoor e~n spervuur gesp~,eiaon. !le v~rieercfor bu:iten Sj_§Vech]:. !estela.
....

· •· •· In het najaar van 1917 vorschcen in een paar Amsterdamsche bl~
den hetvolgende, allcrminst wereldschokkende berichtje:
· t'Woenadag 12 September kwam tot stand de opriohting van een
.Intern.ationaal I:nstitu\lt voor pra.ktische Wijsbegeerte, geves.1
t,igd t~ Amsterde.m. · Bewindvooerders .warden Prof. G. Ma.nnoury,
, V?orz;it:ter, Mr,. Jacob Israel de .Haan, Seoretarie1 Prof. Dr.
· Ii.;E 1_J~.Br-0~~-e:r, Dr. Frederi;k van Eeden, P~o~. Dr. L.s. Orneteill_
~· qe :h~en ·B.or~l. .,on Bloomers, .( •• •) Beituis~~en van sympa.thie .·
met h~t Instituut. kwamen o.a. in van Prof •.Dr. ~ o uit Turijn
bof.rIDr. Scho~n:flies µit Frar1kfort,. pr.• Walter Ratbenau uit
;1B~rl~;Jll, .All~n Upwa~d, Mittae,.:teffl.er, George D. Herrqn en ·
~orge Birkhoff~"
·
11,,~.'.;-~~~.~li~o~o~end !s. deze geboox-teaankol1d1$iM all·ermitiet g~bleli,~.....
q

•"•::,.~, 1;ff~:r;,ig~ w~-~t~.amlted.en Vt;U'l bet. •"Inat:i.tu.u.t" (<lat ~ijwel t<,ifl'• ·
~

•

f

'

,,

Sign. 38
de opriehters, of beter gezegds tot een deol der oprichtcrs bepcrkt
is gebleven) zijn weinig andore sporen ovcrgebleven da.n oen lijvig
~otulencahier en een tvreetal afleveringen van een tij chrift, dat
(in vier talen!) door het Instituut word uitgegeven, maar weldra
black gcen :pecuniaire levensvatbaarheid te bezitten. ·.vel een pover
resultaat VP.n de v&le besprekingon, waarin.wij onze grate plannen
tot stichting van een internationale organisatie van dcnkcrs tot
in bijzonderheden uitvrnrkten en van do vele brieV'en,, wa:arin wij
aan ettelijke buitenlandse geestve:rwanten (of die wij daarvoor hiel<len) die plannen mcdedeelden •••
En toch waren die Jlanncn zo groots en schoon! Uit bet «Instituut" (da.t door een pleohtige, notarieele stichtingsaote was in het
lcven geroepen) moest een internationale Akademie voortkomen, die
zich niet, zoals akademies plegen te doan, zou bcpalen tot bet in
lijvige delon publioeron van de geleerde verha.nd.elingen barer laden
manr die door gazette on hooht goorganiseorde semenwerking een bepaalde te.ak zou te vervullcn krijgen, en wel eon taak., wier omachrijving juist een dor voornaamsto punton onzer besprekingen
heeft uitgemaakt. Reeds enigo tijd voor bovengenoemd krantenberichtje en bovengenoemde notarieele a.cte was door Brouv1er, van Eeden,
Borel on Bloemers (v1elke laatste -zich ochter spoedig terugtrok) een
manifest in hct licht ge~even, vmarin een eerste poging tot om,. ·
eohrijving van die taak (naar ik meen in hoofdzaa.k door Brouwer opgesteld) was vorvat, en wcl in de volgende formulering:
"1. Woorden van spiritueele waard.e te cre~eren voor de talen der
Westcrsche volken, en aldus a.an die spiritueele wa.ardon een
J?la.ats. te geven in de ond. erlinge. verstandhouding der Westerlingen
{dus een ffdeclaration des valeurs spirituellos de la vie bu-.
ma.ineff )1

.

2. In de huidige rechtsorde en de zioh onder haar besche:rming
ontv1ikkelde produtktie aa.n te wijzen de elementen, die bet meest
·spiritueele tcndenzen terugdrukken of verdoven, en uit dien hoofde wenachelijke beperkingon van de invloedssfeer van rechtsorde
on techniek voor te stellen;
3• In de voornaamste talon te brandme:rken de woorden, die apiri-tueele waa.rden suggereeren voor beg:rippen, in laatste instantie
wo:rtclend in het streven naar lijfsbehoud en comfort, en uit dien
hoo:fd'e de doelstellingen der democratie, in de richting van een .
w~reld.ataat met uitsluitend adminiatratieve bemoeiiing, te zuivoren a.n te :preciseeron11 •
1\.tBrouwe:r nu preciea met die "woorden van spiritueele waarde"
uit lfW'.ll 1 'bedoeld heeft, en hoe hij zich voorstclde 1 die Yrn::irclen
in dienst ta stellen van de westelijke wereldhervorming, die o.us
a.llen ongetwijfeld voor ogen zwecfde, is mij nooit gehoel duia.f;lijk
g~wotden, . ~ a.At. de door. hem ontliiorpen drieledige doelstelling
oe,n etri~dheet inbield tegen de dwingelandij van afgod Woord en
tegen de blinde overmaoht van blinde vooroordelen, was mij reeds b ij
aerate l~zi.ng des te duidelijker, . on voor mij altans voldoendc reden om mij m.et h.art.. e. n z. iel bij. het klei.ne groepje geestelijk.·e pionie:rs a.an to sluiten, en de stichtingsbrief van bet nieuwe instituut mode te ondertekenen.
Natuurli~k was het bovenbedoelde driepuntig manifest een beetje
te lang 01!1 1n de a.cte opgenomen te worden> en we besloten, daarin
ons doe~ ¾:twa~ ko~te:r en m_!~f?EE~en ietwat duidelijkor te omschrijven
als • e· 1-:0:em--e-e·
rerniemn.n~
van <!e waaraebe;Ealinll'
der le. venselementon
van.
ind i vidu
-n-- --1r-~z-------!-______
_
-:::-,.. ___ :· • .,.$;2.., ____ §C a~. v.1. er vee
no :r--...
ljarieiilI----r--------"l'-.':!I'
e ao 1,en ve.n WJ.Juer
Sltrc.icJcir.g fi:,1Jpasseerct-z1jn, is mij niet bekend."

f',.,.

st.

vlor

rt~.ngs
f1°It.0;fe
!.1s~.v-;;~
~'~ygd· 4.u
~l-G'n~g~r
.·ge. '-'-~\-tn1.
dit.h"tntcrna.tionaal.
I.n· it•Q'..Ut
w. tjsb·e...:
8 vB
!l~.,,~enoem~8 manifest
(in 4 a.lenJ,
de
V.

!i

'!tg.x~~.

1
e 11?.f~fit.1.ft
rli.er1 sf~-uuftn .(m Im't.~R6fid~I±jieFl~lf"gitnl 9
'.e·J .e ar ~k~.
1. .. e. en \mot vertalingen 1n het Frans en bet Dui s. , waariJ
anaere gelegE;nheid hoop in te gaan, en voorts enke e uitiitg'.J.uii~:.i."edspodnd<:nf1e
met enkcle b. u.tt~n.1andse gelo.· erde.n~. d. ie. · tot
o<:;;l:lO 1g waren, maar daar we1n1g voor bieken te·voelen.
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fer verduidelijking van do doeletelling wil ik oen passage vermelden
oor Ma.nno1.1r;:..r a.an het slot vs.n zijn openingsredo gooitoerd, die Frgd!•
k v E~.E:.~l! in de Kleine Johannt)s aan de Marl:1.\'&J -Cbrietusfiguu.r eef't
, e mc..na g,3legd i

"~aak een wetensohap des woorda, 2;ooala gij een wetcnsohap dor
s1;erren hebt gemae,kt, zoo nauwkeu.rig en aandaohtig.
Gij hebt door de samenwerking en verbroeder1ng onder de v,ij zen
een leer der verhoudingen gemaakt, die mathesie beet. Ma.alt zoo oon
leer der beteekenissen, want Gij werpt met woorden in •t wilde naar
het scboonste on teedorste leven, zooals kinderen vlindore willen
van.gen.met m~tsen en tassen".
Jen t:woede passage., door Ms.nnoury in een causerie van 1939 seoiteerdt
, ontlee:od as.n een br.ief van Martin Buber, gorioht tot de redaotie van
those.
·"'W:te Ihnen beka.nnt ist , wurde dem. Konfuziua , ale er in den "'°n
oinom.Usu.rpatorbcherrsohten Sta.ate Wei kam, duroh einen seiner
Sohiiler, der dort ein Amt bekleidete, mitgeteilt, der FU.rst we.rte
e.uf ihn, um ihm die Regierungsgescbl:ifte zu. iibertragen1 der Sobu.ler
fragte, was der Meister zunachst unternehmen Wiirde. Konfuz1us a.ntwortete; "Was Not tut, iat die Richtigstellung der BezeiohnurJgen•._
Ea soheint., dase der Herraoher alsbald davon Absta.nd na.bm, dem
'fe. is.en di~ Fuhrung des Staatee anzuvertrauen: er begriff offenbar
daas wo die Bezeichnungen riohtig gestellt werden, die Anmassuna
eioh nicht mehr halten kann.
1

Ihr letztes Ziel, meine Herren, 1st die Richtigstellu.ng 4er Ba.zeicbnungen. S'ie wollen den geiatigen Nebel zerstreuon belten, der
heute dem wesenlosen Soheinbegriff erlau.bt, uaurpatoriscb die Welt

'lies Mensohen zu regieren .. Sie wollen da.zu hel.fe.n, da.aa dieees Geeohleoht redlieh denken ~urid. gemeinsam del:lken lerne. Damit haben
Sie Sohweres un.
·. ternommen~.>ber wenti ea .gliiokt • werde.n Sia zur :Be...
freiung der Vernunft beiglftragen haben. n
lk wil ook nog de bezwaren van Ericb Gutkind vermelden, die mee:nde,
~ de be:perki.ng tot "Euro:pesen volken niet mogelijk was, en bealoot

t de woord en:
"Aber auf.alle Faille mlissta de.rm. a.ueh cuvor eine solcbe b6here

ioi-m de:r Gemeinscha.ft vox-handen aein1 die blosee Joraohungagemein.ache.ft ist solohes nicht .... 11 •
Ik ve.rm.eJ.d. dit. alleen om ook het magistrale a.ntwoord van L.E.J •
.~l' te ku.ru:len oitex-en;
.....· D~a Wort ·. ltann deshalb nioht die ho.here :Porm der Geme1neohatt abwarten, weil die htsbere Form der Gemeinsohaft a.u.f de.a Wort wariet.
Denn einerseita bat e.n jedom Befreiungsprozeaa, an jeder Revolution
die r~ohtzeitige Bildu..ng von den neuen Werten a.ngepe.ssten Wox-ten
ein~:n we.sent lichen ..A,nteil, · a.ndreraeits iat es de:r ~ l an sw, ijitieoher Bes1nnup.s, walcber verursa.oht, daas die . e . sirevouo-

n e:ru.ng;1er ?J~melhaoha.~ noch in,nner unatet~gund m1t.ze:rst6renden

,~sen,.• verla.uft und den Bediirfnissen gegerltiber. f'ortwl.brend e1ne"t'
J~w~l.tigen.,. die MensQhheit in dauernder Sparmu.ng e:rhaltenden Rlick~;~ · aufWeiet" •

. )tt:J~: )b ,J•~ geleden, en zonder nu deatt\.woordell in ieder opsiobt
·• · :;;:~:,; -Will~ ondereobx-ijven, eonder in hat bij zonder de •aelbst. ·· ~ ~er -Gemeinseha.ft zt> uitsluitend a.an "de.a Yori" te
0

-aeen 1k toeb,. dat juiat. de la.atste ja.ren wel meer or.dub·. : ·hebben, dat de behoefte aan ttspre.ohkr-itisohe Beein•

'.)tlnetui ~e~ig is.ala ill 1919 •. Dat de Sipifisc.be Ix-~
"lerw~rk,elijking van iij~ plann@. kon .ltoaen, ¥1
· · ' .; <t,~el- ve)';oor~t s~.ijn 4oo~ e~~ •onprQ'ti:l.soh 1deali-•
· · · ;4• .bo9td:oor~ea1t· et .•• i. bli.jkens <le nogat:leYe , .· .
.i.·~_.·.
·•. <e·a_·•. w~
···. v.ootal
e$0.cht.
··.".~
..._en .van
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"De stichtingsbrief sluimert nog ru.stig in cen of andcre notariele brandkast, de akademie is nog steeds ongeboren, do zo levondige gedachtenwisselingon en overleggingen van bet groepje d~r
initi~ticfn~mers (enige jaren later, na het vcrtrek van de Haan
naar Palestina en de toetreding van Pater van Ginnekcn omgezet in
nsignifische Kring") zijn reeds lang gestaakt, en ik vr.:.1,ag mij a:f,
is het wel "worth whilen, bij dat alles nog een ogenblik atil te
staan? Grootse plannen, zij zijn alle tijden door gesmeed, vrereldhcrvormende idealen, zij zijn alle tijden door gekoesterd, en de
plannenmakers en idealisten zijn gestorven en verstoven (rust
zacht, mijn dichterlijke vrienden. Jacob Israel, v1reedg0sohonden
dromer en Free van Eeden, rusteloze zoeker naar h&t wcz::.nlijke,
dat ongrijpbaar en het ware, dat onbegrijpeli,jk blijft), en de
heugenis van hen is kart. 11 Vanitas vanite.tum!" ..
Plannen zijn woorden en vmorden zijn ijdel, zolang zij niet in
d.enkdaden zijn omgezet, in denkdaden, die krachtig genoeg zijn om
ogen te doen stralen en armen te doen strekken. Krachtig genoeg
om een in verbitterde zelfstrijd hijgende on r:rorstelende mensbcid
haa.r zelf gesmede ketens te doen verbrokon en juichcnd te doen
voortschrijden op oen nieuwe wcg. En zulke vworden hebbcn ,rij niet
gesproken, en zulke daden bebben wij niet volvoerd. Gconszins.
Geenszins.
En toch is geen woord zo ijdel en vergankelijk, of heth:Seft
betekenis. Betekenis niet alleon voor wie het sprak of voor wie
het vernam, maar betek&nis ook voor wie het nooit zullen horen en
er niettemin door zullen zijn bev10gen in hun geda.chteleven.
En trouv1ens, wie durft zeggen, dat hij een tmord gespoken .beeft
ook al is het in zijn geest opgekomen uit de duisternie van zijn
onderbevru.stzijn? Niet de spreker spreekt het vroord, ma,ar zij die
hem het vmord hebben toegefluisterd, die het hem hebben overgelev-erd van geslacht op geslacht en die er hun ziel en bun gedachte
in hebben gelegd.
Een YTOord is oorzaak en symptoom beide on hoeft ale beide zijn,
hetzij naspeurbare of onnaspeurbare, betekenis. Was de signifische
vriende:nkring van zoveel jaar her zulk een symptoom'? En had hij ala
teken zijns tijds wellicht een betekenis,. die hem ala levendwekkend
agens heeft ontbroken? W'el vroemde vraag voor vrie zelf aan die
kring hecft deelgenomcn, want wie vermag zichzelf te zien als
lout er gevolg en maaksel van zijn tijd?? :Maar komt. het is te proberen: "It can be done, it•s lots of fun, you '11 say so, when
you •ve once begun", heb ik eens o:p een doosje gelozen, vvaar een _
~ndere moeilijke :puzzle in za·t. Die ik trouwens ook niet heb kunne.ri
oploasen."
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:real, 1897 :

Essai de Sema.ntiqua.

van Eodon, 1897:

Redckunstige e;rondslag van vorst'l..111bouding. t
1(stud.ies, 3e reok.a)1 Y..ritilt der Spr9.c.he

Mauthnor, 1901-1902

(3 dln, 2e 0n 3e dr. 1912-1921)

(f!~nnies, 18~9:

l?hilosophische Terminologio in ::_! ~:J'1hf'logisch-so.z:tologisoher Hinr-2icht. (Wc<l't.~.•··:prize-Essa.y) (Mind .§, 289-:;.32J 467-491; i'.
Senso, Meaning and Interpretation
(Mind .2,, 24-37; 186-202)
What is Meaning? Studies in the develo-pment of Significar.ioo (London, :Maomill=.n)
Signifies and Languago.

V. Welby, 1896

1903

If,

1911
,J. Bloemers , ·
i Borel,
.J. Broll',1er,
. et-ik · van Eodon

Voorbereide:nd Ma.nifoat (in Meded •. v.h.Int.
Inst. v. Wijsb. p. 3-5)

1918

,J. Brouwer, 1907

1919 1 .

·"

19191 .

tr

'

Over de gron<tilngen der wiskunde (Rotterdam, Maas en van Suchtolen)
Antwoord a.an E. Gutkind (Medel. 2 v.h .. Int.
Inf3-t. v. :iijsb. p. 33-34)
·
Wiskunde' waarheid, Yle:rkolijkheid ,(Groningon, Noordhoff)

·

.i. van Ginneken, · 1907

Principes de linguiatique psychologig.,.;i.e

1917

Do roman ve.n een kleuter
Raohtekundigo signifioa en ha.re toep~a-

tt

• de Haan, 1916

1919
rnationaal Ini:rtituut
· Wijabegeerte
1918
1919

a1ng op de begr1ppen vera.ntwoordelijlt,
a.ansprakolijk on toerekeningsva.tbaar
(dis$.)

Reohtskund.:tgo signifioa.
Modedclingen 1 ·

Mededelingen 2.
Over de betoeken.ia der wiakMdige logioa
'tfoor de philosophie .(rcde Rcttordaxu,

Masoreeuw en Bouton)
1907 i_

.-1907 1 ..
u

·. i909

·

·

Hot Boedhisme.. Naar J?:rnf. K'.t'::rn' l:! Ma.nu.al
of Buddhism (Amsterdam, 'Naroldbibl,
2e druk 1911, 3e druk 19:!.9) ·
Boekbeoo:r.deli~ van L .. E .. J, Brouwer, .1_907
.· .(De :Be1.1eging, l)
.
·. ·. ·Jtte1lbodologischea und Philoaopbisohoe zn:r
i;lementa:r Mathematik. (Ha.ar.lcnn, P. Vise,j:)1•1
,., .~Jen, ,Van Goroum)
.
'
· .
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d6nlf.VGN (B.e4e, G:ro?lin.gon, P.
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1 litteratuur.
1919
,',

. • ?feimoury,

r...t.J.

Brouwer,
;rt.,:.F. Borel,
;'l•l.)detik van Eeden

1919"
✓

1919i

Wiskunst, f1losof1e en Sooialisme {Overdrukkon, Groningon 1 P. Noordhoff, 2e vermeerderde dr. 1924;
Signifisoh taa.londerzoek (Meded. 2 v.h.
Int. Inst. v. Wijsb. p. 5-13)
.
Onderschoid der taa.ltrappan ten aanzien
van de soci&le verstandhouding (idom
p. 30-31)

Na 1920.
,:S~J.. Brouwer,
,.

, van

1937, ·signifisoha dialogen (gabouden 1917-19241

~

..:!ieaen,

· e. van Ginneken S .J, 1939
, l!ao::ioury
· ·
.J:,J. Brov.wer, 1946

•. van Da.ritzig, 1927

"

1932

uitgegeven door G. Maxmoury, Utrocht, Bij•
leveld, l939J ook in Synthase&, 1937)

Synope.is of the signifio movement in the

Netherlands. Prospects of the aignif1o
movement (Synthase 2.• 201-208)
Over de maataohapielijke waardo·va.n onderwijs .in wiskunde {Bijv. i/h N. Tijdschrift
voor Wisk., Euclides, l,.187-197)
Over de elementen van bet wiakund1g denken
(Rede, Gro.n.ingen, Noordhoff; Euolides

11i,
r

"

.ff

193a'

1941
1946 i.

102-116)

· Some possibilities, of the future deveilopment of the notions of apace and time
(Erkenntnis 14~-146)
Vr&gen en sohijnvragen over ru1mte en tijd_
Eeh toepassing va.n den wiskundigen denkvorm. (Rde, Groningen 1 Wolters)
Mathema.tisoh en emp1ristisohe grondela.gen
der. wa.arschijnlijkbeidsrekening (Ned.
T.sobr.v~Natuurk. §» 70-93)
Signifisohe bescbouwingen over &a begrippen ttachuld", "stra.:e•, enz. in verband
met bet a.nnexatievraa.gatult (14eded. Ned.

Ver. v. Interna.tiona.al Rooht Nr. 24)

ff

"

1946 2
1947 1

1947 1

1947'
l~l48 1

Wisku.nde• logika en arvari.ngswetensohappen.

(coll. Delt'tJ Syllabus gepubl. door Eet
Orakel van Delft).
.General procedures of empirioe.l ecionce
· (Syntheee
441-455)

a,

To8aprae.k. geri()ht tot Prof. Dr. G, Mannoury ter gelegenlleid van zijn taobtigste

vcrjaardag (Euolia,es ll• . 27-37)
Ce.pi.ta. seleote. der_ waareobijnl1,k.be:l4s~eker1i.ng I {coll •. , gestenoild)
· .
Signifioa. (Winkler 'Prins' Eno7cl. ,e dr.
Supplementdeel)
.
. .
over de maataebaPpoliflte fu.n~tiea van atd.- ·
. v~re en .toegepaat, ·.•et8.1laoha:p (verechi;Snt .
· in S)'lllPosiua o'.Q'er. Do ~ t i • 4$:i'. Wetm:tSo.b•l
Sigtlifios e.na its .~elation to e.:S.otioe
(V~oh. in '1.mdel ~eftl Oo~. v. Pt:i1..

losw.b1•) •
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•

1g37:.
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1937 3
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1946
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Taal en mo:ra.eJ.
Signifika en Wijsbegeerto (f.sohr. v.
Wijsb. ll, p. 32-45}.
Mathesis en M:vatiek (Amsterdam, Mij. v.
Goede en Goedk. leotuur)
Woord en Gedachten. Een inleiding tot de
signifika, inzonderheid met hot oog op
het ondervrija in de wiekunde (Groningen,
P. Noordhofft ook in Euolides).
De signifiese methode van te.a.l- en begri:ppenonderzoek (Ina De uitdrukkingswijze
der wetensohap, Groningen, P. Noordhoff)
Les deux p~les de l' eeprit (Paris, Libra.irie du.Travail; verte.ling van 1925
door L. Roela.ndt}.
Die signifisohen Gl'Ul'ldla.gen der Matbema-

. tik (Erkenntnis

!}

De "Wiener Kreis" en de signifisohe gegrippenanalyae (Alg. Ned. Taohr. v. Wijs•

.begeerte 29, p. 61-91)
·zu.r Begriffabeat innnung der S ig.n1f 1k
Synthase 1)
·

De schoonhe1d der wiskunde ala aignifisoh probleem (fragment uit afacbeidacollege, Synthase&)
,
Psyohologieohe Analyse van de wiskUl'ldige
denkvorm; Peikologia a.nalizo de la matematika pensmaniero (S1ntheae g)
Proeve ener signifies$ systematiek en
nomenclatuw (Int. Sign. Studieg:r.)
Signifische .A.nalyse der Willensspraobe
a.ls Grundlage einer phys:i •lt ·al1stisoben
Spracheynthese (Erkem1tnis 7., P• 180-188)
Nu en morgen. Signifisohe Varia (Fra.gmenten verschenen in Synthase, .4)
Relativisme en Dia.lektiek. Schema e.ner

filosofiach-sociologisohe grondslagenleer.
{Busaw.n, F ,G. Kroond~r).
·
Les fondaR1.ents psyoho ....linguistiques dea
matbematiquea (Fr. vert. van 1934, Neuchatel; Ed. du. Griffon.).
·
Ha.ndboek.der analytisohe signitika.
• I Geeohiedenis der Begripakritiek.
II B:oofdbegrippen enm~thoden dtr Si&ni•
fica.(Bussum, F.G. Kroonder. ter perae).
S igrls, Langu~e and Bebav1or (Bew York,
Prenti,oe Ball)

.

!be mee.ping. of meani.og (London, :a:. Paul,
· ~.,nob 1 !ru.l>Per .am. Co, 5th ed. :revieetcJ,
•· 1..- J~f ~ o ~ , ·Brace and ct, 1938)
.·. •
. , .. _·· ·•· · :irltq ,.._.~ ·and• tr\ltb · (Loncloai.'\-~
.ft.i•
..,,.
Bnwtn.
· P•·
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2. g~t~U-Itl:h~£A•
t .Alvoren~ .verder ~e

ge.an, is het nodig, one standpunt ten aa.nzien van
,u1ver~chl.Jnselen in het algemeen enigszina te preciaE\ren, in .bet b13 ...
'•:der :;.~ts ?Ver de door ans zelf gebru.ikte woorden te zeggen •
. Da.ar'b1j willen we a.J.s uitgangspunt ale ervaringsf'eit aanvaarden,. dat
tr zoiets ala 0 menselijke verstandhouding" is, preoieser gezegd, dat
fij ee.n groot aantal verschijnselen ktu:me. n waa.rnemen, die gewoonlijk
,wt de~e of een dergelijke term aangeduid worden.
l}e situa.tie die zich daarbij voordoet wordt wel het beste gesohetst
toor een ka.~akteristiek bij zonder geval ean te geven1 een persoon S, de
•spreker" ui:t bepaalde klanken, in aanwezigheid van een tweede persoo:n
.. de "hoarder", die op een of a.ndere wijze op dieklanken reageert.
.. .
~eli.ngen va.n dit type Worden door Mannoury •taaldaden' genoemd, al
~,wellioht de ruimere term •versta.ndhoudingedauen•, o?' zelfa •verttandhoudingssituaties • enige voorkeur verdienan. We zullen eohter de
:loor. zijn kortheid zeer bruikbare term • taaldaad I aanhouden, De term
,crdt echter in aanzienlijk ru.imere zin gebruikt, doordat wa behalve
~~ gesproken ook de geschreven of gedrukte ta.al, evena.ls gebarentaal
e.d. in de beschouwing zullen opnemen.
, Ala tweede uitgangspunt aanvaarden we het ervaringsfeit, da.t de re~tie.s .van verschillende hoarders op eell b epaalde reeks kla..nken in hoge
ll!ate 7erschillend kunnen zijn. De reaotie is dus allerminst door de
µen1te:n alleen bepaald, maar ha.ngt nog van een groot at-.nta.l faotoren
~> die b.v. op versohillende eigenschappen der hoorders, versch:tllende
~ta.ndigheden, versabillende .vroegere gebeurtenissen in hu.n leven,
e::is •. b,etrekki.ng hebben. Anderzi;jds kunnen fonetisch zoer verscliillande
~larlk~ru:-eeksen. in verschillende gevallen tot vri;jwel oncnderacheidb:1re
reao$iee leiden. Ondanks daze grote wederzijdse onbepaa.ldheiJ kt.U'JXl~~
we eohter opmerken, dat er een zeer ui tgebreide groep van g e 1ra.lle:1 is,

waarin o.ngeveer gelijkluidende klanken tot o:ngeveer gelijka :reaottee
lei<len~ Bet eenvoudigste zien we dit in, wa.nneer we one niet tot de
lll$l:lSeliJke veratandhouding beperken, maa.r ook dieren a.ls "hoorder" (of'
'iipre1ier1t') in o.amnerking nemen. We. denken b. v. aan een man, die eijn
boncl roept of fluit, die dan naar zijn "baas" toeloopt - hla hij dit
eoet. Maa.r' ook in de menselijke ta.al is bet in den ree;el tooh zo, dat
~~ :tee).c~ies op bepa.alde woordenreeksen wel ongeveer te voorzien zijn,
ll.w•. z. :i.n vela. gevalle.n met elka.ar overeenatemmen. Daarop berust juist
~et· gebru,ik dat van de ta.al gemaa.kt wordt.
De gezamenlijke reacties van de hoorder (of de bOOX'ders) op de ge~t~ .. ilanlten · zu.llen we bet hoor,a~eet !a.n de taaldaad noemen; de geza19. l;\k~.-verschijnselen 1timpuls1es") die de epreker tot het uiten der
:\l~en geb:racht hebben het F?Preeka.speet. (Ma.nnoury geb.ruikt in plaats
~l~rvaµ; de termen • boorbetekenis' en 'spreekbetekenia' ; bet gebruik
·ta de term 1betekenis' in een veel ruimere "betekenil:3 11 dan de gebrui. tJke hebben· we echter vermeden om misversta.nd te voorkomen). Het is
'bij van belang, da.t we ans niet. beperken tot de reacrtiea en impul:,,i~a die X'eQhtstreeka en onmiddellijk waa:i:-neembaar zijn (waartoe b.v.
lllle:r;-e klank.enreeksen kumien beboren) • Al is d:i.t in vele .gevallen van
,.}e~eyobolog:l.e wel onverinijdelijk,. voor de menselijka ta.al zoude:.l WP.
i•t'ct.oo,r .d.e belangx,ijk,ste versohijnselen over h.et hoofd zion. In het
~~$~oncie~·za.l bet. vooral ook nodig zijn,. op. vertr,:s~.!3. reaoties te let· ~.·..l. . in&
. · e.n.... o.· f.. • toes. t.EUldsve.randering~n va.n. e spreker due• die .
,.;te~:'~p.'.:.~.alJd.
11 lapg na
de te.a.ldaad wa.a.r.genoemen .kunnen v,orden, terwijl ·toc.h een
). :t~l;>~ datµil'1ede,,kan worden aangetoond (of a.angenomen). 1 )

:<
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Sign. 45.
Als derde ui tgangepunt az.nvaa.rden wo bet crvarj.r._gsfeit, dat in somigo g~vallen nie;t elleen hele kle.nkenrcel:.Fen, mu,i,,r ooh: afzonde:rlijko
orkenbare broks-'Gukken d::i.n:rvan, t ~ w.. ·uo:i:r§..£.E _oz kort e woor,iz't'~Sf!l
e11,r.mha:r.e hoor- en E:preckaspscten bezi tt rm. Dit \'"C.rscS:1.Jnscf nc,,e:rr.en
mtt l~a.n.i:i?ury a.e ~£9.§j.J.e,:;}'bs,~9J.~ van d.e m~nselj jlte ta;:,.l_,. !)fllzri m~akt
•J~; i1togol1Jk, b., v. a.e r-1i::c.ciies op e.fzonderlij ±t': r1001'don te "cstudoron,
oriaer dat het al tij d nodig is> em:. uitgc"broide tee.ldaad, di c uj:t he::t
,;r .·;relten van een hele zir\ of van ve:18 zir.nen ken best2..Bn. to cr.dcrelten. 'Ile moeten eohter ·i.:rel reeti~: C)m rken, ja,.J; door de wa::'rncc-"'.nbc.:::-e
1·eok- en hooraspecten va.n da e.l'.:or:..!srlj_jke 11 :purcellentt, woo.i... dcr, 't:i:ij
orbeeld, bet waE•,rneembare honr- en sp:-e2kaspoct van de gehelc ta~laad nog niet voll0dig bepaald b&hoeft ~e zijn. !n de taal va.Y1 dieren
en zeE;r jo,nge kinderen) bestae.t doze parcelleortearheid voo:r :::over
og) bekend in zeer veel mind1:.1ro mirte. Daertoe zou nodi.g zij n 1 dat mon
,v. bij hot zingcn va:n een morel 2,ot1 lmr.nen wae.rne:m.en, d:tt het wij:fje
bepaalde tonenreeksen oonstantelijk e.nd.€:re (b.v. sterkizr) reagoerde
op andere, Dergelijke vorschijnselen schijnen bij somnige d.:iorsoor,n echter wel voor te komen.
Ton vicrde aanvaarden vrn a.ls ervaringsfeit, dat ao:rnrnige woo rd on on
rdgroepen indien ze horhaaldelijk in eenzolfd.e u£.Q.l1J9E." (d,.w.z,. t 7:
dden van eenzclfde woordgroep, cventu.eel begclcid door ongevccr gel:tJ•
gebaren of a.ndore gedragingen) worden gebruikt, hoar- of spraekasten bezitten die in vele gevallen elechts weinig van elkar::,r vcrsohilt teruij l bij andere v1oorden deze vcrschillen veelvu.ldig zeer veel
oter ·. z. ijn. In het eerste geva.l zeggen. v,o dr.t d. e v1oord:n ~or_;l._pge a:erai., in hat laatste dat ze s;rote a;erei~ bezitten. Dit ,an zoweI ten
u~ian van het hoor- als van Eet s:pree°kE..spect or1ds:rzocht wordcn_ Bij
oorbeeld zullen de reacties van eon aantal hoarders op de vtoordon
Hija me ee:ns een hond a.an" doorgs.€.ne vccl grater ovcrocnkomst vertonen
t.Il op de vmorden "vrijs mo eens een lcvcnd wezC:.n aa.n 11 , hetgc<n.:i. wo uitkken door to zeggen, dat het woord t hond' in de gonoemde context uon
zicnlijk kloinere sprciding in z ijn hoora.spect bezit dan hot 11 ta.alc0l11 1 levcnd ·wezen'. ('r{o zullen OV!.'.:rignns vcrder ook hct woord
ord' voor zulk een ntealparceltt gebruikcn, al bostaat het gramma.t1. bezien uit mE:erdere \7oordnn). Dn.a.:rentcgen zullcn doorgP,a.ns do reties van hoorclere b ij de vraag II Is vrat ik hie.r aanwij s eon hond 'irn niet
el veol mecr ui teenropcn dan bij de ·1:rae.g 11 Is wat ik hier aamlij s een
d wczen?", en veclal z,00r v·eel minder da.n bij do vrn,ag 11 Is wa.t ik
er aanwij s mooi '?" 'Je drukkon di t u1 t dat do woordcn • hond.' en • lt)Vend
. sen• in hun _;3:e.,:re!f.ka,s·Jtei :i.J beide geringe apreiding hebben in vergejking met bet 1 001:U mooi• ..
Het spree kt wel van.zelf,. dat at'.n hot v1oord 'spre:tding• geen quanti taieve bettkenis gebecnt kan worden, zoals in de ba.:i.listiek, en dat over
e V'l:'~ag of een bepac1.ld vrnord. grate o:f kleine spreidi.ng hE:cft, de mening'i stark kunnon uiteenloi:en. A!:tdera gezegd: hct vmc~:-d 'spreiding 1 Z(;)lf
ieft een vrij grate s:preiding, hetgeen v-ooral oo:t voroorzaakt vmrdt
O:)?d::i,t we hot. aa.n de woorden •groat• en 'klei:n' gekoppeld hebben. D:it
t1 iu aa.nzienlijlt minde:re mate het goval v,a.nneer we o.llcon vergelijken!r~:tja over spreiding sp:reken, t.w. over g:r:. ot§.!:! en ~lein.§!2. epraiding,
1. ;i.s OQk dan de s~?reiding van • s:preiding' nog gec-nsz1ns to vor,7aarlozon,
&11;;,b'ben da term echter ·coch moeten i:nvoeren, voor.ne.melijk omdat vrij ...
e:. i:i:1,le te:':'men die op dit terrein zijn voorgesteld e;rote spreidi~ betJten; an. vie e,l tev:reden mo1;:;tfJn zijn met de term 'epreiding 1 di.e tooh
~t seen 1'grotor<J s:preid1ng"' be zit dan vele ar.ia.oro (b. v •. tv beid' •
,;m~.1e1"1g ~. of. 'inhou.e.' .van ~en begrip • •Umfangdefinit', e. d.,) • o zoudan
flal·J~J.ijk iHirmJtt met zoer veel kleinore spreiding dan df3 term 'sp:rei••

0

1

..t::e. 'ci.::;:-n;n.

1

:iuvouron, v1Mnoer

":t}. :tic,y~:£,i.!i:'J taa.1·1era<lb:tj:Qselon
-:..,.9 . .:.f.'..;.•~1,)lil:lg

~li~.~. :ta. ·

bore id waren. ons tot vrij et erk geforte beperkan, hetgeen echtor uitdrukkelijk

,10.

t_f·~•~r•-~---.~-~ .·. _· ___ -~
+ t .. ,~ het spreekaspeot h:Lj .de hoarder: de. vro.ag heeft bctrekking op
. de trijzo, v,asxop d.ii hoord.flr ge1~1eoo· is de Vi:OOrden ta ge'bruikcn.
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tzelfde geldt mutatis mutandis ook voor andere bier ingevoerde of nog
·. te voerei; te~en. i}. Men moot dan ook niet verv,achtcn, in do sig-

ioa een '•volKomen exaoteff_ nij zo van sprekon te zullen vindon of zelfs
een lcerschool cm· zich exacter te lorcn u.i tdrukken. :re vcrheffcn
11 exa.otheid" ve.n sproken niet tot een idoaal, maar booordelon ook de.n.i.ar has.r s,9. .~1:£~"ti:gh~-d ton a.anzien van de vorstandhouding, en conateren dat in do rege.l
grootste doolmatighcid niet b:tj de grootat
·'oik'bare exa~theid vcrkrogen wordt. Anders gezogd~l tett grote exa.otid .van spreken is evenzeer hindcrlijk voor de verstandhouding als
11. tert grote vaagheid. Een suggestieve, r:beeldenc.o" ui·~opraak ka.n vaa.k
vorderlijker zijn dan een zeer prcciese farmulering, hoo~cl er ook
·vft•en in liggen. Ten aa.nzien van de exactheid kan men de signifioa
igsz:tns met de vdskunde vergelijken, zij bet in andere zin da.n m.en
· 'On~ijk meant t o~n ,;;riskundige berekcning is soma niot nauwkauriger
een ruwe schatting,. en een tte:x:acte constructie" niet do.n eon vrij
tokende kromme. Het verschil ligt niet in hot beroiken van een hogere
~4 van exactheid, maar in het feit dat men zich zo zuivor mogalijk
·cnscha:p van de graad van re exactheiaaie men bereikt, geef·t.
liicr .moeten we enige o}?merkingon makenover ons eigen woordgobruik,
;over de vraag, in hoeverre bet mogelijk is, oen ondarzook na.ar :fun·. entele taalverschij nselen zelf door m.iddel van do taal weer to ge-..ron.
11 dele kan 011s daa.rbij de in het ecrsto boofdstuk goge,ron ondcrschei. van .2£~~ta~l en mit~~ \Tan diens"'.; zijn: we g~bl'rtiken oor... m§1!1 . cm ee11 ~~-.1·6'aal r'e o_nderzoeke.n, . een me:_t~a,~taal o:m. d.e;:ze ~!:.~- .
. . te onde1·zoe en, enz. Uitcraard blijft oaarb1J stoods con 11 '.'1..c.:-.. t~t~·'
ta;..ta.al ononderzocht, maa1~ icdcre vretensohap omvat oµ ocn wilJ.ckcu1· ig
flstip ond.erwerpen die eorst i11 een la1ier star'iium voor bes'tt.:i.dr::::-:Lr.,.g
/bear zu.llen zijn. Ernfftiger is de inoeilijkheid, dat in ons geve.l fio
jeotta.al niet ( zoals bij de door do logioisten bij voorlceur b1;;studeerkunstmatige tr-ta1.en« die uit slechts eun klein aantal woorden en zi!ln beataa.:n) een .duidelijk afgoperkt woord-systeem is. Het is immora
lat onze bedoeling, de werkelijk sebruikte taal in haa.r volle omvang
de beechouwingen op te nemen .. Hierbij nu ka.n ons hot begrip 'apreil -ra..ri die:nst zijn. Als nobjocttaa.1 11 zullen rrn vooral de.t gedeelte
de gewone taa.l besohouwen dat overvvegend woorden van zeor grot.e
rdid.ing omvat .~
·Biertoe behoren in. de eerste nlaats vele politieke tormen, maa.r ook
le woo:rden, die in religieuse, :filosofische e.a. besohouvringen vooren, Wij zu.llen bier vooral in de .orvaringswetansohappen voorkomende
tm.9n.van grote spreiding beachouv1en (b.v. oausaliteit, wetmatigbeid,
ke~hf;lid, e,d.). Teneinde deze te boatuderen. zullen ue een motataal
t woorden. van aanzienlijk mindere spreiding gebruiken. In oan ender
.. ad.ium zullen ,1e deze metataal weer bestuderon met behul:p van ,1oorden
· n~g geringere spreiding, onz. Onzo "laatste" meta-taal vormt dus als
.t Vie.re de basis van bet systeem1 zij dient uitsluitend uit woordon van
, ec1'mOg$lijk beperkte .spreiding te bestaan. Ook op doze v,ijzo b.ezitn v,o nog a.llerminst oen scherpe indaling; deza moet vacloc:r ala een
,., l van toekomstig onderzook wo:rdon. beschouwd. Op hot ogcnbl~Jt 1H.: i,g:~vn ··
qns <,rgons mid.don in de 11.krans" van motatalen• zonder preclOl::l te. ku.21...
. , .:ieS$en ~~,,·. en zonder precies te kunnen zeggen v,~lke v7,)o:::-dcn al . ·.
,,.,, dq /Qb;je9tta~l en wolke nog tot de mete.ta.al bohoron.
. ·. .
.
:Y• h~bben we ]1ier., vrel. eena ecn uitspraak docn volgen. door woorden a.ls:
, ci-ci&~r ge,zegd, .- •·, ~. ",, Te1~1ijl ons botoog zclt in oen me·tataal govoerd
<lllit 'bet;rQlt)ting ·t.ot apeeiaal doe>r o:o,s te ondorzookon termqn ven grqte
e;t11~ idi~ 11~. d~rem: in onze (meta.)ta.al bij voorkeur vorwijd.oron, /be~~~~. t:t1.es:~t.1,gevo~gdo .woorden tot de :mota:meta.taa.l. Deze. opmerk:Lng

ae

1

~~ g¢~oh~ wqrq.o.n t~ot de metametametaisaa.'l te bahoren, onz. Waaruit
J:fi?~t
de apl,iteing ;n ~)llete.tale~ van vc:rac.hillende orclQ" .niot \
.·......· ... e. el.oof to v.oerex;i.
.
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Sign. 47.
ovorigci:s is deze opva.tting allorminst nicuu, zij is zolfa oudcr da.n
de begripp~n l!lo~ataal e~ "Metar:iathomatik" zelf'. Zij stamt namolijk van
clc oude "S1.gnifische Kring", die do term 'ta.al tra_ppcn I hocft gobruikt
ongcveer vo~r ~etzelfde wat we nu 'metatalcn 1 gonoemd hobbon .. In do
~-vcsdo me~.ocrnlin~ (1919) van hot Intcrnationaal Instituut voor Wijategcerte 1s een door G. Marmoury, L,E.J .. Brouwer, H.iT.F. Borel en Froc'..rrH: vo.n ;eden on~ortckcnd artikel, gotiteld usignifisoh taelondcrzock"
1tt;o1omcn ·). In d1.t artikel vrnrdt ocn indcling 1.n vijf tanl-tre,ppcn
;iKJ't de volgond0 toclichting voorgesteJ.d:
ttUi~gaande van de togcnwoordig wel nagonocg algemccn a.anvaardo
5:0.n~~e~:a~hte, dat de t;al ntmmor in st2.at is, oonig deal dor wcrkoliJkl.1e=1-d adaequaat a.1.. te be0ldon of Heer to gcvc.n, doch
z.g.
betookonis der v1oorden enkel afhankelijk is van de uitwcr!{ir,g, die
de spre1rnr er zich van voori::rtelt, of dio de hoordl3r er van ondergaat, moet tocb vrorden tocg0gcvcm dat doze tot hct nezcn rJ.er ta.!a.l
b~h?o~onde vorander~ijk.heid e::- bctrokkolijkhcid dcr bot
son
ZJ.cn :.Ln zeer ve1~schillande mat-e en ondcr ZC8l' vorachill£:m•lo ·-1crmon
kan opcnbarcn. In bot algem,::en kan gozcgd warden, dat nao.rme.;tc
behoeften der mGnschon moor godiff ercnt j.ocrdo handolingcn nood zalrnlijk maakten, ook do taal mcor gediffcronticord on daartoc ru.ccr
gestabil:Lseerd moost vrordcn. Die moordoro stabiliteit werd bovordord, uiterlijk door schrift Gll drul{, j_nnc:rlijk d.00r •:mt mon de
organisatie dcr taal zou kunncn nocmon, d.i.. door h.et zoo veol
mogclijk vaststcllon van hot vo1·band, we.arin do betcokenis van oen
woord. staat tot die van andcre '170orden. Bot stork.st lrnmt di t ui t
in de eigenlijko dcfin:tties, zooals die in hun strongston vorm in
wiskunde en rochtswotonschap wcrdon aangctroffen, zondor in conig0n tak van vvotenschap gohecl to ontbrekon, mear tot doze organisatieversohijnselen bohooron ook alle samcnkoppclingon van woorden,
zooals die door gewoonte en spraa.kgcbruik van den eon op don andor
wordon ovorgclovcrd t zonder vooraf door ovcrhoida- -of vrotonschapsgezag uitdrukkelijk tc zijn gcstcld .. Dezc samenkoppolingen dor
woorden spelen reeds in de oorstc ta.alvormon van bet kind oc:n groo•
te rol, en zijn oorzaak, dat in doze uit taalphilosofisch oogpunt
zoo uiterst bclangrijko kindertaal van eigenlijko, zuivoro "grondwoord011" t d.v1.z. van Yroordcn wier konnis hct kind niot door bemiddeling va,n andere woordcn, doch onlrnl door no.n,1ijzing en navolging is bijgebrachtt slochts in goringo mate sprake is. Al
.zoer spoedig oefoncn de door de volvrassonon gcbczigdo woordvc:rbind.ingcn (causale 1 tegonstellende, t1Jmporeclc on andcr) een groote in.vloed uit on het taalbecld v·an hot kindr en met
z0n imtlood
ncemt de stabiliteit van zijn k.lcir.ton v1oordonsche.t anel
c ·•;otdat na wcinige j e.rer.i eon omgangstaal ,rar~ schiJnbe.e:r ZO(:_>
..•.1~1
vorm is vorkregcn, dat hot zooo·1.ren doo:r ons als 11 vcr.:..~11ccrlJ.,Jknoid
en betrekkclijkhoid dor botee1rnnissen*' omschrevon vorE:r.;hij n3c:'.
oe:rst later, door zolfbezinning on taalv1aarnoming nls hct wc:-.1 opnieuw kan vmrdon ontdol·d. Ook in do tae,lhistoric (phyloe:enoso on
ontogeno~o toch loopcn ook op taalgcbiod min of mcer pa.1·allol) va.lt
.1ten aa.'1z;ien dor ontwikkoling van de dichtorlijkc talon der grij ze
ou.dheid tot de racer stellige uitd.ruk 1.dngsY1ijzo dcr jongero Gric.:kan
en B.omc;tm:m, de kunstige woordom1eefsels dor :middclcouvrnohe pbilosofo.n, on cindelijk de hechtince:ngcvoogdo te.alsystemon dernieuwere natm::1.1?- en rechtswctcnschap eon voortdurendo, zij hot ook niet
steeds rcgOln1a.tigo toenoming dor V10ordstabilitoit o:p to merkon.
Hoewol h0t uit den as.rd der zaak onmogolijk is, i.n dozen een al...
g~rnoengold,igo maatstaf a.an to. leggcn, zou toch wellicht een i.ndo....
.ling ala de volgende voorloopig to a.anvaarden zijru
1

·o·l·g.qn····.s.··.··. ;· . e.· .•.·...P.de
n·· · . p.·•. ·.·.e.-r.·
.·. ·s. . . o·· ·.o.;n
. .· .·.1. . .··.i.•.~.k
. •··.o. . van
e.do·d· e.l.i
..".an. de····oor. s
....t. e. ond·.·.e·.·.".·
ek.enaa.T.
· .1 V.ontbreekt
he..."l.dtokohing
een. ·..ng.·.··der
bolangrijkste
auteura
J ···.·.,
.t.
e Haa.ri, o;ndat d.eze- ko:rt voo:r ·ae vastatelling van d~l dQfiniti~vo teket
aa.r l:r.10.ati11p, w~ vert:rokken.
·
·
··•·.m.··;
..
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a. Q_rop~!~!., waarin de koppelingen der woorden weinig of geen inviced uitoefene~, en elk woord (of elke woordengroep).reohtatreeka

tot o.e verbeeld1ng spreekt ( eerste ki:ndertaal, taal b·l; heft i
of
, diepe ge~oedsbeweging,. hypotbetische oertaal);
'·
b., Sternmi~g_~t~~' ivaarin woordkop:pelingen, met name dA -tegen1:1tel.1ende, duideliJk we,arnee.nl:,aar zijn, zonder evenwel ta·:, r;en vadt ver•
band te zijn gevrn:den. De woorden (woordengroepen) we:c::,1n evenzeer
r~chts~reeks als door middel van de herinnering a.an (n· ::.:gespo\:..::n
.u1et-u1.tgesproken) andere woorden o:p het gemoed van dr:: hoorcL.:r. Tot
dezen ts.al trap behoort de in den subj ect-praedicaatvo:::-1 gecc
ru~•
eerde taal der hedendaagsche westersche samenleving a] :~ahts voorzocv.~r zij zich tot de uitdrukk~ng van ~)ersoonlijke erva.ringen en sterr.m1ngen beperkt ( volkstaal, dichtertaal, oostersche talan met b
dend scbrift, taal der niet pasigrafische, niet toegepaste wiskunde);
c, Yfl'.3.!~~~ta§:1, waarin de woordko:ppelingen hoofdza.ak geworden
n,
zoodat de woorden nagenoeg nimmer een zelfstandige uitwe:rking beoogen, en iedere afwijking van de geijkte tegenstelJ.ende groepeering
,,~(ala wit-zwart, goed-slecht, vrijheid-dwang, wel-niet) ala onaru1ge•· •· naam en storend wordt gevoeld (taal van handel en verkeer, weetersche schrijftalen);
,
d, We~enschap~lijke taa.1, waarin de woordkoppelingen, al thane voor
een7ielangrijk deel, op uitdrukkelijke afspraak of voorachrift berust.en: de taal van wetten en verordeningen, van geldelijke betrekkingen, van techniek en van wetenschap in engeren zin;
e. Smbolentaal, omvattende de logische systemen, welke uitsluitend
op vooropgestelde substitutieformules (axioma•s- postu.la'f.en·, proposhioni primiti~re) betreffende de gebezigde symbol.en (
of niet in
·dexr vorm van woorden.) berusten, Hiertoe behooren derhr.1,re de me.tbe,,matische logica en dat deel der vrisk1.1nde, dat in pasig.rafischen vorm
is gebracht, of gebracbt zou kunnen warden. Van 11 beteekenis 11 in den
boven omschreven zin is o:p dezen taaltrap weinig sprake meer, daar
in 1 t algemeen eers·t door invoeging der symbolische tuclbeelden in
de wetenschap:pelijke of in 'de verkeerstaal uitv,erking op den hoorder
wordt beoogd 'J
,rts wordt daarin reeds bet plan voor een woordenboek ge:p:r.oj ecteerd,
in o,a. gezegd wordt:
•r f(Wordt deze { of een overeenkomstige) taalindeling in beginsel aa.ni;iv-aardt dan zal het uit den aard wenschelijk zijn, [ .... J het woorden:)·b.oek Uit een overeenkomstig aantal onderdeelen te laten bestaan cp
·: <iciodanige wij ze, dat in bet lexicon van iederen taal trap de woorc11'ln
: .(•~er yoorafgaande taaltrappen, doch geen andere, bekend worden ondert<;;S'tre).d, b ehoudens het vrij e gebruik der gegeven taal in den toe li
.'t1,mden en omscbrijvenden tekst 11 •
heden ten dage wel niemand verbazen, dat de tijd voor een der''grcm~s opgezet en uiterst moeilijk te verwezenlijken plan mJg
't' rijp was, zodat bet project, al door gebrek aan medewerkers,
· rei¢nlijkt kon v,orden.
.
.
.
.,
tn nog. in zijn geheel een andere korte me~edeling uit dezelf~e. at··.... oo:r dezelfde auteurs ondertekend, waarin men v1el voorne.me-1.iJk
1S:v:an Brouwer meent te herkennen.
·
j
der taal trappen 'ten aanzien van de sociale "11'erstsr.id-

~al

;r~cheid.
4~

.

&"tondtaal behoeft. geenerlei dyna.mische wilsverhoud.ing tot an-

.incfividu'en te onderstellen, en, zoo zij het wel doet,. kan die
d.l,fi.g zoowel een zijn van v-riendschap als van vija.ttdsohap.,

,J;!Ulline;staal daa:rentegen. vindt het wederzij dsohe .i.evenerecht
' ~l" •
fiqord.er erkerming, zoo al geen nadera !'9geling, wordt,
o:I.~e<eenzaamheid gewraakt en vijandscba:p gestylee~~•
lcee~ata,gl :word:t <.><=>l'.l v:rijwel alle fund.amot/ut~l,::, strJ.Jdbaa.r""
.;u.+'fe
. . ·. .e. ·. .~.·.d.··.·.e.· · .-.·. m··.s..t.·. der
e. v.•a·n·.mogeliJkhe10.
e... en··...s·.~.~.·
...· ni,q,hei·.
d. ·b··. j. .·.. s·p·r·e. ker. ·. en ~.~.··
. r..d·e·r.·. •,. · en
, ·,o.e~erk1np:
.-,1::11"\ m:i sversttuld ve:r.

en
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Sign. 49
trtot de verstandhouding slechts die levenselementen toe te la.ten,
die in algemeen erkende menschelijke behoeften van peripheren aard
tot uitdrukking komen~
In de. ~™.Q§,J?.P.._~:l:,.~jjs.e ta~l is deze selectie der leve.ns,::lementer.
zoover gegaa,l,1, d.2,t nog slecnts zulke ·i;rorden toegele.ter. dio ar:i.::1 i!~1
~nde~stelling eene~ ( v·oor alle ind i i;iduen gemeensc he.1)"'. · :. :Lj ke) obJ ectieve aanschomn.ngswereld inherent zi jn.
Terwijl i.n de ?Y~1Jq),gp_i£0]. nog slechts v~.n levenselem.:,::;cen, die
door de onderstelling van ( voor alle ind i·;j_duen gemee:;·_; 2happelij !:~)
intellectueele categorieen omsloten wortl<:.m, sprake ie=, ·1:'.l.~rdc~~:- ecn
vrijwel volkomen uj_ts1 ui ting van misverstand bereikt '.;; ,:d t~
Resumerende menen we dus als taakomschrijving van de sic;:1ifica te :rr:.o. stellen: het bestuderen van verschijnselen, die op de ;;.,.:;. nselijke lrc·n,dhouding betrekk:tng hebben, tn het bij zonder voor zove!"re deze door
del van de ta.al :plaats vindt, Voorts het beoordelen van de daartoe geikte taalmiddelen ten aanzien van hun doelmatigheid voor do verst'.11:3,w
ding, en, waar mogelijk, het traohten deze te verhogen. In het bi.j zc:nzullen te dezer :plaatse na een schets van de daartoo strekkende r.:r.~•~
en enige as'P$C~en van de wey_~~chapi2el~jk~ taal beschouwd wordent f~n
meer in het bij zonder de verschijnselen die met bet gebruik van tsrvan zE:er grote spreidi:ng in verband staan, Bij het in woorden 'bren,~c,n
0nze methoden en resultaten zal het zeker niet mogelijk zijn, woorQen
gr·o·. t. e spreiding volledig te vermijden; we zulle. n ons met het stre...YJ~.;1
naar . 1 ) tevreden moeten stellen en vooral moeten traohten onzeo1:L:it
r deze wij ze van beoordeling te sche:rpen om d1.:::.ardoor op den duur bee resultaten te kunnen bereiken. Het vermijden van grote woordspreiJg kan anderzijds echter nbch doel der significa, noob bet enige krifium voor signifisch verantwoord woordgebruik zijn, omde.t daardoor de
jelijkheid iran formuleringen van voldoend grate algemeenheid bolemmerd
ll vrnrden.
iVan de formalistische onderscheiden zich de signifische methoden voor~ daardoor, dat de significa niet in de eerste- mear wel in de tweede.ats streeft ne.ar het door anderen doen gebruiken van form.uleringen,
aan bepaalde formele eisen van 11 co:r:rectheidn voldoen- al zal zij wel,
,ral in haar ~~geft formuleringon na2.r de grootste bcrcikbare duideli;t!d s-treven- 1 maar dat zij veeleer zal trachten, althans tn btHangrijgevallen ook bij zeer r11ncorreot 11 , 11 onduidelijk" of andex•zins o.r.dN~lig woQrd,o-ebruik, de daardoor beoogde verstandbouding te bestud.ercn.
gezegd~ sig11_,..-ifica leert minder de kunst van zuiver sprclcen, dan
de kunst van zuiver verstaan.
·Fe·.·.

13.v. door het vervangen v2.n eerder bij den schrijver opg"',..,,1;en terrr:011
door andere die - naar zijn eigen taxatie ·· in hoge1·e mate ,.,.(_ cezo
eis voldoe:n.

3,

1

~ § . t ek£_ni~J]1~~.

We w:Lllen thans nagaan, van welke aard de termen zijn die in de regel,
a.an b~~rekkelijk ~eringe spreidi~g onderhevig zijn, die 1 dus in de meerde1he~a,~~r geval1en ~oo~ v~rs?hi~lende personen op ongeveer gelijke wijzci ~?bru1Kt warden. D:i.t is in. noordzaak het gev·s.l met termen, welker geai:1.~·!.K 1?ernst op een conBtaterin~. van. ~.ver~§Ek£~~ en/ of ~schil, in .bet
blJzo.nder wan..""1.eer dez,e gemakkel:i.Jk z1Jn waur te nemen. Deze termen warden dus als aanduiding ge:)ruikt voor een groep van objecten (of gebeurt.enissen, situaties, enz.), die grote overeenkomst met elk2.ar vertonen.
l:i_e1·~oe b~horen de aand':lidingen
van individuo.le personen, objecten,
g}oeu~--tenissen, enz •. ( eigen~~en), de voorn~amste zaakaanduidingen ( subs~a:rc~ya), gebeur~enisaanduid:_nge? (verba, 1.n bepae,lde persoonsvormen,
.tu.et ~-n. de versc~ill~nde umod:i. 11 , o. v. onbepe,a~de wij s) en eigenschapst.tandu:tdingen · (adJ ectiva), alle voor zoverre z:i.j op concrete, gemakkelijk
herkenbare en van elke.ar onderscheidbare zaken 'betrekking hebben. Over
de vraag, of in eeh bepaald geval een term als t rood t , 1 pa.a.rd' , 'stoel' ,
'inktpot' , 1 zee • , 'het regent 1 , 'fietst 1 , 'drinkt' , 'blaft • enz.. al dan
~et toepasselijk is zal in de regal geen verschil van mening optreden.
We herzeggen: in de regel. Want wanneer ,;rn de methode volgen v s.n :ii::: mathematicus, die alvorens een uitspraak te doen, eerst zorgvuldig i:agaat,
d er geen gevallen te vinden zijn, waarin zij niet geldig is, die dus
om een uitdrQkki,ng van de juristen metaforisch te geb:ruiken, zov~i2•l mo~lijk "excepties opwerpt", dan zullen we bier, als elders, on □ vooral
rekenschap hebben te geven van de gevallen, wa.arin de gonoemde !'l;.ga.::::.. .
niet o:pgaat. Overigens kan b ij termen als de genoemde ecn iedcr Gc•rn:::.kke!IJi zulke 11 excepties 11 bedenken: men kan twisten of iets 'rood' is vf
1oranje',
•paars', of 'wijnrood•; of de "Zuiderzee" een ze6 isJ of
11 het regent 1' als het 11 motragentn 1 enz. Zelfs in gevallen waa.rin de meeste
menaen over de toe:pasba.arheid van een term eensgezind zullon zijn, of
b. v. een bepaald beest al dan niet een I paard' is 1tunnen zulke verschillen voorkomen, zoals blijkt uit het voorbeeld van de renstalhouder, die
op de vraag "Van wj.e is dat paard?" antwoordde: "Een pa.a.rd? Noem je dat
een paard'? Dat is een knol!f. Hot is duidclijk, de.t dergelijke verschillen van mening te eerder zullen optredon naarmate een der betrokkenon
een grotere e:r.varing met betrekking tot de bedoelde objeoten heeft, en
deze nauwkeurj.ger van elkaar kan onderscheiden. Kenmerkend voor zulka
t;ermen i_s, dat men ze iemand die ze nog niet kent, run gebruik kan leren
doer indicatie, d.w .. z. door enige objecten (of gebeurtenissen enz.)
aa.n te"'wIJzenTof op s.ndere wijze aan te geven), waarop de term betrekking heeft. (Men zou oak de term 'exemplifies.tie' l) in pl?e:ts van indicatie • kunnen gebruiken). B .. v, de term 'rood' door een aantal opvallend
rod.e voorwerpen te laten zien, de term • tijger 1 door een aru1tal foto' a
o~ tekeningen van tijgers te laten ziep enz. Dat misverstand d~ardoor
n1et vo11edif kan worden uitgesloten behoeft wel geen "betoog. 1,ari,rmate
termen zich· eter lenen tot een verklaring door ind.ice.tie (d.v1 .. ~. naarmate zulk een verklaring tot geri:ngere sprejding in l'rnt g::?lruik lctdt.)
zu.llen we zegge.n, dat de termen een meer overwegend ir.l~iJ':i.t:-£f kr:.r;;.i.~te:hebben. Hetzelfde zal gezegd word en van zinnen of. ui°fge'S'rc.:'.l. .... e1·c ·~:::.a . . d.c.dent naarmate dit met de er in geb~:i.ikte wcorde:n het geval i~. z:;1::'.11."'!,1
ala 'De hond jankt 1 , 'De ine~k "?oar. is, aan. ~,: d~ur •, 'De ~on ls ,_: . . u:t~el' • ,
ill.OZ. hebben een ove:rwegend 1nd1cat1.ef kar&.itGer. Ook sommige 1.erL.en r..,.;t
grate spreiding hebben een sterk. i11dicatief karakter, b,.v. de ter.r.
'grootr.: Er kun:nen aanzienlijke verschillen zijn tussen uat de e,;n en
de a.no.er ( in een b epaalde context) 1 groot' noemt, maar w~t iemand ('b • v •
Bt}reke.nd over bond en) l groot i noemt t kan hij door een handgebaa.r .( of in
andere gevallen b.v. sprekende over een 1 grota'. atad, door een and.ere
Wijze van e:x:empiificatie) aanduiden. Dit ha.ngt da.armede semen, da.t de
gpreid.ing van de term 'groot' v1el "groot 0 1a ( in een bepaalde context),
wanneer men bet vmordgebruik va.n een ttgrota"' groap mensen beschou•Ht, het
1.)

()orspronkelijk (1947) ••• heb ik de term 'exemplificatie' 1. gekopptld.
met Jiinitatie' a.Is methode voor het leren kenn~n Va.tl de emotionele
betekenis van woorden gebruik:t; dit li;jkt me tnr-i.ns echter n'd..nchn."
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in!Jl~~!].9.Q._t1,.lijke. woordgebruik zullen we zeggen, maar r.1eestal niet ten
cnz:i.c,:ite ·van het ":persoonlijke" woordgebruj.k. van een enkel indiYidu:
jnz!lfde pe~soon_~al meestal niet van eenzelfde dier - tenzij in scherts
i~'0n1sche sp~eekwiJ ze e. d. - vandaag zeggen dat het een grote bond
,
or. morgen da'ti het maar een heel klein hondj e is. De indicatie kan in d.i t
i'.Nal _di~nen om het 1?~~9Sl!1. tLti woordgebruik van een bepe£.lde sprelt,1.:·
i,:'d 1n interpersoonlJ.JKe termen te beschrijven en van ander 11oordg,:, .•
t,:,,:tik te onderscheiden.
IIet begrip 'indicatief' is van het hoogste belang in de significa,
;:?.'ll' het invoeren van nieuv.re termen op de basis van st erk in:.L.•at ieYe
tr::',nen moet geschieden, daar dit de enige zij,n, die
al een ge:'inge
i'1\Srl)ersoonlijl{e spreiding hebben,
een interpersoonlijk vaststel~~e geringe persoonlijke spreiding bij een bepaalde hoarder. In het bij:wnder in een onderzoek naar grondslagen van wetenschap:9Em is .h
uiterst
oela:ngrijk, na te gaan, in hoeverre de gebruikte termen een indice.tief
ka:?:'akter hebbent daB.r de ui tein(1elijke !.£etsi1IB_ van resu.l t,i.ten
bejUlp van zulke term.en moet warden beschreven7eneinde de in de
,snschap verlangde eenstemm.igheid van oordeel mogelijk te oaken.
De uitspraak, dat bet begri:p 'indicatief' nhoogst belangr:Ljk 11 is, heeft
zelf g0en overvregend indicatief karakter. De term 1 bela:ngrijk 1 behoort
tat een groep woo:rden als 'rnooi', 1 lelijk' ,'lekker', 'lief', 'goed',
1s1echt',
'vriend 1 , 'vijandt, 'heilige', 'misdadiger', wclker kara.kter
we met de term 1emotionoel' (soms ook 1 emotief') ae.nduiden, daar ze een
bepaald waarderingsoorcfeel inhouden, en daardoor bepaalde emoties van
de spreker tot ui tdrukking brengen. Zij vallen in tv,ee doorgaa.ns duidelijk van elkaar onaerscheidbare groepen uiteen: positiof en negatief
vmarderende of &9.edkeurende en afkeurcnde termen. We noemE:n zulke paren
1'!7oorden "tegongesteld gelaa.en" .1nde eenvoudigste gevallen wordt het
gebruik van deze woorden niet door indicatie, maar door imitatie van
suggestieve gebaren aangeleerd, in het bijzonder in de te'.'arva'njonga
kinderen (b. v. 'lekker • , 'lief' , 'stout 1 7 enz.). Ook op lat ere leeftijd
worden dergclijke 1i1oorden in hoofdzaak imitatief ingevoerd.
liswaar
kan men het onderscheid, b.v. tussen een 'heilige• en een 1 misdadiger•
,op i~dicatieve v1ij ze door het opsommen van verschillende gedragslij n
itrachten te omschrij ven, maar daardoor komt de overdracht van hot !L9ar[~er1p_g§,element nog niet tot stand. Deze ( en ook de andere ge.noemde e~1
!ct&t genoemde) termen zijn dan ook niet zuiver emotioneel; zij b
en
Iook indicat ieve element en, die b. V. di.enen:om-de positief. en eYenzo
neg.
1waarderende termcn van elkaar te onderscheiden (b. v. 'mooi' V\11 •
',
'heilig• van 'koninklijk• . ;· 'iwakkeling' van I lammelingi enz,) 0c1:,
het vers9hj_l tussen een tegengesteld paar :,sep_ctc+~. tot indic iov.::1
merken teruggevoerd 111orden: een 11 vrie.nd'1 t:'§.[121~s]. z~cb ,
dan een ltvijand 0 , maar ook bier is het vvaardcringse.Lamer.rc.
dioatie herleidbaar.
Merkwaardig is, dat vele overwegend emot ionele termen oorsprcn!;::.::;: i;j ~r
een duidelijke indice.tio inhielden 1 die in de loop der ecuwen gehe;:1
gesleten is, zoals Mannoury opgemerkt heeft .. B. v. word en wool:den
.
1l'idderlijk•, •chevaleresq_ue', 'cavalier•, 'ruj.terlijl{ 1 als vn::.arder1
:woorden gebrui.kt, zonder dat men daarrnede een bij zondere eorb
voor
paa.rdrijdende mensen te kennen vdl geven .. B:lj gebruik van hot woord
'heerlijk' ( als eon heer) denkt men niot aan o.ndorv10rpenheid aan een
heer; 1 edel,, 1 nob el', . , karaktera.d.eP, 'edelmoedig' gebruikt oak hij die
gecpszins de klasse der tot de a.del behorenden bevrondert of wa.ardcert.
~naloog uit latere tijd: •gentleman' en 'ladylike'. Ook de a.an de Room~ ...
Ke.tholieke theologie ontleende terrnen als 'zalig• 1 t engelachtig •, 1 du1\tels' 1 1satanisch, , •heme ls t , 'hels' , 'god el ij k • , enz. word en nog ala
Waal:'deringstermengebruikt, ook door hen die allerminst aan god en duiVel, hemel en he1 geloven. Volgens Mannoury -v1ijst dit er op! dat vele
~•nzer waardoringsoordolen niet zozeer gevoelens ;1eergeven ~~e thane ont1er ons 1evend zijn, maar veeleer die:p in het onderbewustz1Jn gezonken
herinneringen aa.n ernoties die eeuwen geleden levend rmren. Vgl. (1924-)
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RAJ.s petrefacten zijn de oude levenskr~~en en d.e ou~e levenswoorden.
Eemn.aal dragers van diepgewortelde str:i.Jdensdrang1 is hm1
ver...i

ga.an enverstoven en dode steen of do:rre stof hee..,t de
ge.v-ul.d tot een bedriegelijkE:: gel ijke:r1is van ·wat

Sign .. 52.
Belai:igrijker d~ bet indicatieve element in oven1egend emotionele
terrnen ~s ~et ~motionele element in termen, die gevmonlijk voor overwegen~ indicatief gehouden worden. In enkele gevallen is dit tegenwoordig wel genoegzaam bekend, vooral ten aanzien van vele politieke
'· termen ( 'demokratie ~ , 'vrijheid' , 'communisme, , • vrede t , enz. enz.)
In andere gevallen is zonder veel moeite in te zien dat twee termen
dez~lfd~ ve~schijnselen kunnen weergeven met tegeng~stelde lading, ook
al 1s d1t niet ?P. ~et e~rste g~zicl':t evident; in vele gevallen is dit
ecbt-er veel moe1l1.Jker in te z1en. Het is echter bier nog niet de
plaats, nader da~rop in te gaan.
Met he.t oog o:p het feit, dat in vrijwel ieder woord of iedere taaldaad no 9 wel iets van indicatie en nog i,-,el iets van emotie terug te
vinden 1s, doen we beter van indioatieve en emotionele bestanddelen,
pJJ~ke~is~lem~nten of fpnct~e-elementen te spreken, dan van (overwegend) 1ndicat1eve en emotionele woorden, al zullen we ook deze spreekvrijze kortheidshalve nog wel blijven gebruiken. Onder de indicatieve
~2.!k van een taaldaad verstaan we dan het daarin vervatte"""meaeae!en
van een situatie, voor zoverre deze mededeling evengoed in and.ere,
meer overvrngend indicatieve termen 'had kunnen geschieden. Onder de emotionele ( of ~ff ectiev~.) functie daarentegen de overdracht ~,an ecn positieve of negatieve waardering.
Behalve de twee genoemde onderscheiden we nog twee andere betekeniselementen, t.w. het volitionele en het formele. Het volitionele elem~nt
, heeft be trekking op e en poging vu.1 een spreRer, de hoorder ( of ook a.ndere personen, die indirect als 0 hoorder" optreden) tot bepa.alde handelingen te bewegen. (We verstaan daaronder mede het na.laten van bepaalde andere handelingen). Voor de volitionele functie gelcl'£ · in nog hogere
mate dan voor de emotionele, dat zij slechts in een klein aantal woorden sterk overwegend tot uitdrukking komt, b.~. imperatieven, de conjunctief (aanvoegende wijs), vloeken, gebeden, verzoeken, a.d. maar in
vele· gevallen achter schijnbaar indicatieve uitspraken schuil gaat.
Een karakteristiek voorbeeld is de vrijnel zuiver indicatieve zin:
"In de rechter la van het bureau ligt een revolver. Hij is gels.den".
Deze kan echter een sterke volitie ondubbelzinnig tot uitdrukking brangen, b.v. v11anneer zij (nemen we aan in Oostenrijk, omstreeka 1900) gezegd Ytordt door een kolonel, terwijl hij de kamer verlaa.t en de deur
afsluit, tot een luitenant, die betra.pt is op verduistering. Dit voorbee.ld toont wel zeer duidelijk 1 dat zuiver formele analyse van ta.e.ld.aden ten aanzien van hun grarnmatikale vorm (b.v. het.a.l dan niet optreden van de gebiedende wij s), hun synta.xis en zelfs bun sema.ntiek soma
slechts een ZGer onvO'lledig beeld daarvan kan geven.
·
Onder bet formole element in een taaldaad zullen we het v,aarnemon
van d.e klankeii"~resp. schrifttekens, gebaren:r enz.,) zelf ve!-"s'1iar,.;,"'.n, en
v~ de daarin voorkomende · overeenkomstigheden en verschiJ.lr.:d:l, Hct is
duidelijk, dat dit in iedere taalde,ad een onontbeerlijl: G
is.
Sterk overwegend is dit element in v1iskundigo, scheiku.nd
, o,.d., for1µules, iets minder st erk in in de v1isku.nde gebruikte
J.r.,
,juridi.sch,e formuleringen, enz •. Gevallon, vw.arin do vormvraarx:.;;r:1ing dcr woor~
den en zinnen grotendeels losgemaakt wordt van do waa.rm:.:m:u1t;
begeleidende ind.icatieve, emotionele en volitionele element en z1jn b ♦ -7 .. t
bet zetten van een logarithmetafel, hat corrigoren van eon drukproc:f., :
gesteld in eellde corrector onbckende ta.al, het overseinen van een telegram in een de seiner onbekende code, het zetten i.tan een muziekpartituur e.d. ·
..
·
... Uistorisoh is de onderscheiding van indicatieve en volitioneel-emo~
tionele betekeniselementen door Mannoury (1924) ingevoerdJ aterke over:
,e~nkomst daarmede had de iets oudere ondera.cheiding van Ogden on Ri- 1
chards in "referential" (of "symbolic«)· on "emotive term.a". La.tor . . 1
(1937} !weft Mannoury de volit ionele van de emotionele element en oiw:ie~
~en.eid~n1
tenslotte beb ik er de formele aan toegevoegd (l947J.. . . ... · i
1
· • · •· .. In bet pas verschenen werk van Morris (1946) heeft deze een vrifw•~
'.b:ie:rmede overeenkomende indeling gemaakt. Vooreorst ondersebe1dt .· b J . l
\i ·• es . o.f signifying' • ongcveer overoenkomd.e met wat wij • spreeka.tJi,eo'i:~
d'Gn noemen en •modes of signifying•., hetge1en wij a.ls • interpersoo~
geintdp.~lde
. . . . ..
. (.hoor)betekonis' a.nders gezegd de meost gabrui.kelijk~jI
1

(~
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v,oordel_lboek~n vermelde, a; _gemiddelde betekenis, zoudon noemen. Hij
erscheidt vier V1:"n derWel1Jke 'modest, t.w. de designatieve (aanduie~, de ~p;pr9bat~~ve ( appraisive", goed- of afkeurenae'T=--a-e -erosti~~e (voorschr1.J?"ende) en. de formatieve (vormgevende), 'bohoveni'
vriJzen van g~br~ik, _t.'<7. 1.nformatief, valuatief, incitief, en !3'3.So.b1 ~us h~t. inl:i.chtin~en geve:nde, wa2.rdering (in poaltieve of ne1eve zin) u1tende, t9t 1,be}?aal~e)• d~den opwekkende en het tot syatosamenvattende gebruik. ~ide indelingen komen in grove trekken met
door ans gegevene overeen. Door alle 1 modes 1 met alle •uses' te com·en komt hij tot 16 "types of discourse«, die hij met tcrmen a.ant die karak.teristieke-voor'6eelden daarvan aangeven, al warden aom. dezor termen door hem bij gebrek aan betere bevmst in enii:,,azina
de gebruikelijke afvrijkende wijze gebruikt. Hij komt dan t~t de vole!::
Examples of the Major Types of Discourse.
· ••. Use
·1 · · ········ ..............................,.................................................... ,....... ,............................................................
1
Informative
i Valuative : Incitive , Systematic
~
signative l Scientific
l Fictive
l Legal
' Cosmological
Mythical
Poetic
Moral
Critical
Technological j Political j Religious
Propagandistic
1 Logico-mathe- l Rhetorical ! Grammatical\ Metaphysical
·-···•·................ ..................J...~.~.~.~~~.~..~..........................!........~........................................ ;.............................................................. ··•··•"••···•·•· .... •··•·••·· ·•·
.. :B.v. geeft Technological Discourse voorschriften met informatiove bedoe,;Ling, en Fiction (romans, novellen~ '6escErijvi~cm met de bedoelir.ig
. wa~~ering voor personen of toestanden ie wekkon ~noro" en "v:il lal.n.")
~e *systemic use'' is niet zeer helder omschreven e.n m.aakt ( op mJ.j) de
: indruk later toegevoegd te zijn om nog enige typen onder te bi-cr:gen,
di~ clan ook enigszins "gozocht" zijn. B .. v .. wordt de term 'Kosmologisch'
, gebruikt in de zin van b ~ v. de Griekse of ander "speculatieve" koamologia, omschreven als organisatie van bet systeem van designatoren.
Persoonlijk·zou ik, de indeling volgens bet Nederlandse systeem me.ke.nde, verschillende typen liever anders plaatsen, daar b. v. het logischl!lathematische geen informatieve bedoeling heeft • bet grammatikale in de
~orm. van voorschriften ( «taalregels") bedoelt, een bepaalde wij ze van
d- en zinsvorming te doen gebruiken, dus overwegend formele (alamevolitionele) s:preekaspecten heeft. Hot politieke type acht ik. niet
eijr.p:rescriptief van vorm en waardcrend van gebru.ik, a.ls veeleer
ei1,ive" (volitioneel) van bedoeling, en vaak fldeaignativeti, soma ook
rais;i.ve" of nprescriptive" van vorm; het juridische minder dasigna.{hoevrel 0 hot is verboden° strikt genoemen gee.n imperatief maar ean
Elling is) dan viel "prescreptiefff van vorm. In 'Fiction' kan men
oak een sterk· emotionele ( 11 appraisive"J terminologie Vinden, ter-

·;· ,. . . . . . . . .

I

•"l•••••••• .. n•••• ••,;•••••••••••••; ~-•.,H•~••••••••• .. ••••••H••••••• .. •••• .. ••••••••••••••••H•• ~--••••••--••••••n••••••,.•••••<,•o••--•,.••••••••: •••••••• .. ••••••••••••• .. •••n .. ,••••••••,.••••noo ••••••••• •• .. •••••••••"••••~••••o•u•, ,,,,.,,,~•••••a•,••• .. ,~.

I

!

l

i

!

!

de,bedoeling toch overwegend informatorisoh kan zi,n {starker geld't

.•·nog in een. leerdicht),. Moraal gebruikt zeer vaak de. 8 preeoriptieve st
'- zult 1t-vorm, terwijl vele religieuze uitingen. ondanks het gebruik
~~n imperatiefvorm ( 1 Gij zul t niet doden' , • Gij zult n1et eobtbreken' •
mindermet'de vernacbting dat de geboden werkelijk opgevolgd wormet. de. wens daartoe gepaa.rd gaan~ en due m1~er volitioneel d.an
emotioneel spreekai:3pect hebben. Voor andere uitingen geldt dii
de:t-, en oak ov(;lrigens kan men over de plaataing. en de opvatti.ng
oh daarin weerspiegelt, van mening verschillen. Voor mor&lil b.T.
vo;rm van parabels, tabels e.d .. aohijnt mij de aa.ngegeven pl---•
juiste. De meta.fysikazag ik liever op de pla.ata van de G:r..-..
.4aar zij dporge,ans een stark volitionale aohtargrond h~oft,
tt>de mensen tot een bepaalde levensv.rij Ee te bewegen, t erwi~l . 1" . ·. ,;~
z~ wc1-arop deze wil geu.it wordt, de woordkoppelingen een
~•·).::j'
•· •· ·.· . heb
. b. e.·. n.•. B.~j.·termen
. al . de..wel
~.e .v..g1obaa.l
er·•..s··.·..o. h. u. . iv···ing
. ·.·.· .e·•.n.··niat
·. is... e.preoies
c·b. 'te•r. · . ···e·l·
·.· .b.··e. d&
t. t•. . l..t. . ·. · .· ....
•.· :·ti
•. .'..,/.'.:••
.•·.'dat
Morris~
maa.r
tMri
jt?;t)~a qv·ere.enstemmen. Jooral ten aanttell. van. 'form$1.iv• • iaJ' .Ut
een te,$ die. µ lieve:r niet tot het gebrnik va.ri 1 of 1 • '•J:J
,:;

,.w:,.

~.>

w.

z••~
on••
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e.4. zou. Willen beperken, Volgene mijn eigen

ch:r·ijv1ng zou links beneden eerder geoodeerde ta.al op zijn plaats
n: een mededeling op zoda.nige wijze gedaan 1 dat de lezer vooral a.anht aan de formele olemonten moet beateden. Een spoorboekje is een,
r een der toehoorders gegeven, zeer typorend voorbeeld.
leidt tot het volgende schema:
-Spreekaspecten t · ........,...........................................;····· ................. •·••·-··..···. •·--........~····· . .............,...... .... ,..... _....."--...~.,..... ., ..
······ ....overwegend \ Indicatief
! Emotioneel ·. Volitioneel
fo:rmee;J, ,
ddelde.
\: crn!'"ormati've) 1 Va!ua1dve• : (!ncitive)
(Syatemio)
~

rdfunct i·e · ·.

rwegend

!\

•·

········ . ::

.

,::·.~·; ::::·•:1 \•.•, ~-,1.an,uon,i~ir,e,~n~·.~m~~~~~l't~.':::::.~·.·:.:.v.- -:-:•r.~.1:.",.·::.:.:.~..,1\t';.\:,~'\ml."'N!llf,~"MA"'11t:1t~'l.'S'{~';\fQ~:·.,<•1~~•~>'U.tW-\.-~~. ::'!WfPr'i1!'1\t~~•1~r;i,~1"1''1lf: :i""tt!~\~}·,' :1. ,i~h "1'·' ,~t)f',·' •ff'N'..,..,,~ 'l/,.""',w,,,a-:1,s!l;l\9;'"'''"

i

i,..c_a.,tief

W'etensoha.P-

1

' Taalverge-4

"F1otiontt \ :Politiek

~~;~::)__ ·t~~;~~!i~~h~ l~~i~~h ;<=:~n~~~•- ,~!:e
. ...~ .1igieuaS, ....
;' Technologisch\ Rel1gieua ; Juridieoh

.... .... .. ................................. :J..................... ., ...... ; .. . ..... . . . .. ..

itioneel

. l

escri:ptive)

:

·

O~OOdeOrd" ....... '

.

· Propagandietiaoh
iiii8tO"ri8Cii' llete.fyaieoh

..........~..............................•.. ••••• .. ••••••••:j •·••••••••••• .. •.. •.. ••-••H•••"'~••• .. •••.. ••• .. 1•••"~•-·;,,,.,.,,,_~, ... ,·••;••~•·

,

nd

Grammatikaa.l

......... ,_,. .......... ,,.,_, ..

Het spreekt wel vanzelf, dat dit n1at ale een "verbetering• ve.n Mort schema bedoeld is, en d::,t men door op en.i.gszins andera aspecten
genoemde ntypea of discourse" de aa.nda.oht te vestigen, heel
over
plaats van verschillende typen een and.ere meni..ng kan hebben.
De partiele overeenstemmi.ng bij volkomen onafhan.kelijke auteurs met
erk verschillende methode en u.itga.ngapu.nt is veel belangrijk.er dan
ondergeschikte verschillen.

.
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In het vorige punt hebben we opgemerkt, dat woorden walker gebruik
erwegend berust op het constateren van .overeenkomat en verschil a.an
i~e sprei~ing onderhevig waren. Men kan eohter de vraag opwerpen,
h1erdoor niet. een eenvoudige zaak tamelijk a.verechts voorgesteld is.
rs we gaan uit ,;ran een a.antal overeenkomstige objectenf de overeent tussen deze objecten wordt door een aantal proefpersonen waa.rge; deze overeenkomst van waarneming wordt dan ook door overeeiiltom1ge woord.k.euze g_eui t. Men zou dan toch allicht Willen opmerken dat
e overeenkomst tussen de R&:tgge~ van aanzienlijk minder belang' ie dan
e overeenkomst tussen de y,aarn_eminge~, en dat deze weer ondergeschikt
a.an de overeenkomst tussen
obtecten zil:f', zodat we due deze en
et ~e daarop betrekking hebbendeaaldaden tot uitga.ngepunt had.den moen kiez~n.
· Teg~n de,ze r-edenering is in eerste instantie weinig in te brengen.
t ziJ dan zo;. laten we met de overeenkomst tussen objeoten beginnen
e appels bij'Vt:lOrbeeld. Dit is toch een re lat ie tusaen die twee app~le
f, zou men zo zeggen, zonder dat dae.r een wa.arnemer, la.at ate.an een
er of hoarder iets mee te maken heeftl Inderdaad 11 altha.ns met dien
stande, dat bet eigenlijk een relatie is tussen de anpela en een of

ae

eigenschappen, ten aanzien waarvan ze overeenatemmen .. Want we hebn reeds eerder opgemerkt (vgl. pag 28) da.t twee verschillende objeon, zeker niet in alle opzichten kunnen overeenatemmen. Twee appela

~ijn dus gelijksoortfg-omdat ze in sommige opziohten overeenatemmen,.

ar d~t geldt ook, zij het in mindere matet voor een appel en een peer,
of een a:ppel en . een olif ant - allebei levende wezens - of een appal en

e maan - allebei rond - of een appal en wat U maar wilt - allebie thane
oar mij . genoemd. Maar natuurlijk in mindere mate. Op de mate van
eenatemming komt het dua aan. Het ·zou du.a eenvoudig zijn, """'a".re we
ze
mate vap overeenstem:m.ing konden meten 1 b. v. door de "opzichten" waarin
de objecten overeenstemment de overeenkomstige eigensohappen dua, te
tell
Maar, zelfs als we aannemen, ,.da.t ieder obj eot sleohta een eindig a.antal eigenschappen bezit - 101" lijkt me een vrij hoge taxatie zie ik dae.r juist geen ka.ns toe. ';{ant da.arvoor zouden we de ~*enEJohaprum_ weer moeten gaan onderscheiden, en beslisaen, of fie "ge11re• elgenaoliappen (b. v. de roodheid nu en de roodheid even later} e6n ms.al of
eermalen in rekening moeten brengen, Maar die "gelijke" eigenaohappen
zijn ook weer niet helemaal gelijk doch slechts "overeenkomatig" zodat
;we het a.ppelprobleem tot precies hetzel:f'de :probleem aangaande d& 1•roodheid1• hebben teruggebl:'acht en geen steek o:pgeschoten zijn.
<. '\Vaar we dua de ove:reenkomsten en verschillen niet kunnen tellen zullen we ze moeten "wegen", onderscheiden na.ar de meer of minder-15e!angjk~, wezen.lijke, essentiele. Maar het verachillende ttgewicht" van verhi1lende eigenschap:pen zal toch alleen maar met betrek.king tot een bede waarnemer {soms ook: gebruiker) bee..ntwoord kunnen vmrden, al is
maar een' O:enkbeeldige. ilanneer U een oude lamp inruilt tegen een ane die bijna preciea eender is, dan kan dat U tamelijk om het even zi~n,
.zij natuurlij k de pude lamp juist die van Aladdin is! Voor een leek
en twee·planten mllicht 11 precies eender"·zijn, die een bioloog a.ls
er verschillend besohouwt, maa.r ook voor een bioloog kunnen twee plann vrijwel ononderscheidba.ar zijn, terwijl ze voor een daarop levenda
:ps b,.v. door de geur of amaak van de bla.d.eren zeer wezenlijk van elkunnen versohillen. Twee "preciea gelijke" letters A, A zullen, ben uit de 6 gezichtakringtt van een 'ba.cil zeker wel niet veel ovareenlfi>m.et ve:rtonen, enz. en~. .
·'
Dez~ voorbeeld.en ma.ken wel duidelijk:, de.t termen ale 'overeenkomst•
'verschilt geen rele.tia tusaen objeoten alleen aanduiden, maar 1.n ie-

en.

~eval ook nog betre~elijk zijn tot de waarnemer. We zullen later
, dat een, dergel:ijk~ betrekkelijk.beid ook in. vele andere geva.llen be•

t, ;waa.rin zij gewoonlijk niet wordt ~enomen.
1 Wannee:r nu in da wetensoha.:ppelijke ta.al {wu:rvan de taal der fysike.
i14t10;tg~s; a.ls protot~ besehouwd word t) ovel"
' overeenkomst' of • •ttr...
;!.• ot e.naloge beijr\ppen al~ •gelijk', 1 gelijlwoortig•, •ooin.oidea'O',
1,i
:;t . . . . · :;ant•, •vera.nderJ.Uk•,. enz" g1.sproke,Qwordt, wor(lt d~i.3. als . :i·.•
f~~e:t iJjet ?e~~ldi 1.1et betreklting tot weU'.a waarnem.er(e) d•se ~•le:IU.ee
'f .
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cht warden te gelden. Men zegt b,.v. •A en B ~,!;la gelijk', 'C is con...
t• 1 enz. Voor _deze wij ze van sp't'eken, waarb1,J men dus niet exolide w~~-rl:'.le:ry:,n•\ s) YermE: ld t, w2.aro;) de beschreven verschijnsele:n bakkt-::n z1Jn, :1s (lc'.Jr Mar..noury d(J term 1 He·~-ts,al' int~€voerdJ ,e:,e11 overr-Ji:011:•irGig bue:;rip vmrd-t door Car.nap •f~rsikeli~tisc:!e· taal' 5m:·o,~:nd. Met
t oo.?~~P, l?r:t :::'?it, dat be-!; ?eSX'iJ? :1iur jet,J andt.::rs gedofinj_(.t:Hd .i.~,
J:; vve.LL;.ccr•.; c1e 1i0:r-m •onbetro.ttkE;;r1 \t.v,. r.i
ou eon bcps.e.ldu wc>i~!.'.'n,-·:rn<:1r
~,;.1.•c.\u;:.:::11, ~:;:?~_f.::'J~Ze'·-·-----'.'!:··
ae vam·;\,~ur Yerd.it~!l::.n. - We zul1€:n e~i'::.~;fft' J.:, ., k.o:::-Tti t.n'.:'m 'bf;;>; .• -:;.::,a..L.i-a ook 'fyrik8..lJ.3+.ii?che te:rmin,•.lot-;ie' nok v!elt1l:i.je~ ge'lJ rt:t il': GJ.1 ,
.
fait ri.~e·:;.~,:ermelden van de wae.rn.1?:mer vw.aro:::> de verschij.ris9lf'.';n botrckr. zijn g(e:ft i::.i::ir~ de fystkalis"tj sonR te:rminoJ.o 6 io bet karalt"Cicr vo;1 oor.
· re f'i.1}~'.11.~~\~?~t.?JA,. Daa~nede j s c;•:3onszt:n;.:; oen ve::.·oord'::ling of zelis
1·;:·'.~

J

., •

'\

.

•

•

•

ean kritie~ or lsze uijze van s~reken bud0e!d; we will~n uitslui-

de h:i.eraoo:i:- i:.,-c-r"uorgen bctrekkclijkhe:l.d der b,;,schreven re:laties be-

t male.en~
rat d0ze nonvolledigheidtt niet als een bezv,aar tegen de "bet-ta.al"
worch:.:naangevo0rd, ligt dae.rin, dat het li~t:r.ekkcn op een ind.ivid.uele
ne;ner is de regel totaal overbodig is, doc..rdo.t in vcr:re·11eg de meeebier bed.oelde ge,.ra~len, eon door een ue:paaJ.de v,a1?.rnamer vastgastelde
reenkomst ook door alle and ere zal vrorC::.en g econstateord. Het is nu
t..;1fiodig, bet alfabet vanuit de gezichtskri.ng van eE:n be.cil te beuwen! M.• a. w. het betrekken van de oonstaterin6 en VGrl overeenkomst en
ohil op individuele waarnemers is ovcrbod'ig, omdat in de 1·egel de
tateringen van alle in aanm:.rking komende waaxnemera in deze over. natemmen.
·• Echter kunnen we tot deze overeenstemmende waa:rnemingen alleen oonluderen door ~e ~i~:hng~ van de waarnemer~ te vergelijken, of, algeme?'t bun :!:'~-gi~s. op
vraargenomen verschijnselen.
. Bovend1en coi.1ter zal deze ovE:reenstemrlling ve.n 1..1,itingen en andere re ...
. ti~ z~lf weer door een waa.rnemor geconatateerd worder.i .. En det bier de
~t.rekkolijlrheid tot de persoon van de wa.a.rnamer geonezins geheel te ver1-tozen ist volgt uit bet feit, dat b,.•1. een :paycho-e.nalyticue de
~i.t'_gl;ln v2..n zij n patient en b. v. met bet:rek..lting tot overee.nkor.;st of ver.bil in doo:r. dnze waargenomen ve1·schijnselen soma heel e.ndora zal intar·e-teron dan ·'.J .~,. menig rechter zou doen. Daar ook dit verschil (i.e.
en psycbtatt'r en rechter) weer op ecn v1aarnemer betrokken n:.ott v,o:rmllen we, ter vern1ijdj_ng van .een onbe:paald voortgezette regressie
te:r doen, te trachten, de rGeks constateringen uitei~delijk op e6n anle waarnemer te be lirek.lrnn, wat,rbij v10 ens te 0,llen t ijde v;an do dA.a.rin
le~en betrekkeJ ijkheid rekenschap zu:lcrn n1oetan g~ven. "tie noomon dit
ooede de mo::wQ_~!-:IJisuhe r,~11rJl2. dcr \'1a.a.rncmingen van de verschillande
ers .. ~v:t•aag, w:i.e 1.0 er.ie ws.arn€mer zal zijn, in wiene gewaaringen we de o·vE..rige verschi inselr:n z"L":.llE:n uitd:r.ukken, ka.t'l nict aene
al beantwoord wor6.en .. In
lottcren is het "Qrocede dor monopeycbe rec.uctif) welbe1rnnd1 het ncam·;; daar doorg-:.a.na de vor..11 arui van de
arij ving van cen gobcn:.:irteniss0:;.1'.1vmplox ~0als zioh d 1t Vle'lrspiegel t
e gevoelenf4 vsm een hoofdpersoon, ''la •1i0 vu.a k travers d 1 '1.Ul tan1p,ntn, met die.n verstande echter, dnt het in de watenacha!l onontbeer...
· · :rela.tiviteitsbesef in de letter.en doo:-gaana ontbreekt. Ook de psy. l' zal t:rach+e:-n de gebeurteniesen, die b.v. op zijn patient een
tiac}le in•rlced gehad hebben, "Joor de ogen van"· z1jn pa:t1ent te
,, Toch ka..'1 noch de romanschrij vor, n~ch de payobiater veX'ld.j4en,
~€Ii· nmo.no:;,n;1yohische reductie" weer afhankc.lijk is van ziin •ipn
op de. hoofdporsoon :resp. de patient. En de litere.ira ltr t1oua ot
J{)b.Oloog, d:te deze reductiee beoordeel t, en ze wellioht te "••o.ai~of · nte geklaurd 11 vindt., kan deze kritiok evenmin loalllll.k.en .-u al~n ....
· op d-e betrokken gebeurtenissen er1 peraonen beide. K.a.w. "1.l 4t ..,._
· wel ~onopaychisoh aijn ale 110 omvatten.d m.ogelijk, dan zal
isn9. moeten 2'li~nJ uite~rAclijk zijn wij Ol) ooze ~
. igowe:~an en de wae.rnomingon van and.eren k:1.uu:uul wl'J a1~ocbte
iri iovorro zij zicb in do OD~e woeropiegelon.
. .·
· ik ilia:r •wij 14 4ltlt "cns 11 aeg, b•dovl jJc, sohr13v&r, de.a:rmoO.•
. de b.edoeli:ng en:(!e vc:t·we.et-Jtillg, iat de lfJ zo:r daarmedo siob
· / J.Q. a.lleen vo,pr zover de1e onbepaaldheid •an de te:ra ••1
blijlte11 te ~tln, a .. w.. :i .. vool" zoverre de leeer tr:n una'1.
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Qonatateri!lg~z:. van ovoroenkomst en ve:rsobil (en andere waarne•
'met~~ scnr1.Jver instem~, zal a3l'l de betrekkelijkheidavoorwaarz1Jn.

•

·•~nva.ttende k.unnen we dus zeg~en, dat de door ons bedoelde (geens"onze", want geenszins nieuv:re) methodo bestaat uit de combine.tie
eeI:, monopsychische reductie me~ een betrekkelijkheidsprinoipe. De
.~tie zullen we. veelal kunnen u1t\rotiren me·t betrekking tot ec,n pert die ten aa.r':.ZJ.en van een bepa.alde· groep van verschijnsolen ala wa.arftl.ngeert. V~or zoverre het wa.a.rnemingsv~rschijnsel 'bij die waar.:eelf object van onderzoek is, fungoeri; hij aJ.s p:r.oofporfioon mot
trtltkir.ig ~ot een 11 waarnemer van de tweede orde" op wie de monopsychiedudt1e de,n betrokken kan, enz. Tenslotto evenwel zullen vie de vcre redu'3-~ie tqt een autopsyohische mocten uitvociren. Hat betrek.• . idsbegi.ns0l (,rneeste.l 'objectiviteitseis' genaamd} beataat daa.rin
• aan deze autopsychischs reduotie generlei ,, absolute" betekenis
~rn, maar dat we aan onze constateringen (van overeenkomst en veril,. e.a.) slechts in zoverre een praed:tce.at als b .. v. 'wetensohapJ>ek• toekennen, als we menen te kunnen constateren, dat deze door 1 ana". waarnemers onder tt ~elijkblijvende" waarnemingsvoorwaarden "evenzo"
en (of zouden worden) gedaans al zullen we - zoa.la uit de tusae.n a.an~etekens geplaatste woorden reeds bli~kt - ten aanzien van deze,
aiidere) "constateringsme.ningen1' zelf u1teindelijk op onze eigen waar.. en ·aangewe zen b lij ven,
:If( eoverre in de woorden, waarin een taaldaa.d vervat is, tot ui tdrukkomt, dat de :weergegeven verachijnselen tot we.arnemi.ngen (en andere
-N":•,wordingen) van· de spreker zelf herleid zijn 1 zullen we zeggen, dat
.•."i\.n ~utop~ychiaqhe terminologie, of korter, in ik-tas.,1 beschreven zijn,
inde m1aversiana te voorifomen, is bet nodig, 'liters.an een aaz1tal
en .toe te voergen.,
s. iri de woorden 'in zoverre._ .... ,.' weergegeven is, is het verschil
', • ik-taal' en • het-tae.ll van gradu.ele aerd: de betrekkelijkheid tot
e
. emingen van de apreker kunnen min of meer explioiet, min of meer
141del5.jk in de gebruikte woorden tot uitd:rukking kom.en. Bij geen enkele
l'dkeu_ze ecbter is de au.topsychiache reductie volkomen weergegeven, en
ij ~ei1 enkele is de persoon,. van de waarnemer volled1g geelimineerd.
, .H«f verstJhil ·cussen ik-taal en het-taa.1 is niet op grond van formel•
!t~i'ia. te constateren, b.,v. het al da.n niet optreden van het woordje.
, Dit hangt daa..~ede sament da.t, gramma.tikaa.l bezien, .de persoor.ui, ....
·.. van een werkwoord door een f'orm.ele transfo:r:-matie uit de onba:paaltj,.J& verkrege11 worden, ma.a.r dat aignifiaoh gesproken de onbepaalde
, s.leschou.wd. moet worden een hogere graad van abstractie te bez1tten
,d,~soonavormen .. De grammatious zegt: 1 a.mare' betekentt 'bemiMen •,
>• dt verbogen: •a.mo, a.mas, a.mat, am.am.us, amatia, am.ant 1 • l4aar de •is•
~a zegtt uwaoht even: bij het gebru.ik van de uitdru.kkingen 'Jan be,', , Piet bemint • , •Klaas bemint I l<an ik wel een oomplex van overeenige waarnemingen vinden, dat doer het woord 'bemint• kan worden uitkt, door eer..z~lfde re la.tie verbonden met Ja.n, Piet, of naas,. Kaar
t gebruik :..) van de u.itdrukking 'ik bemin' 1s de aitu.atie gebeel
;.. •Welisvvaar kan ik da.ar eoortgelijke versohijnsalen waa:rnemen ala
eerstgex:i,oemd.a gevallen, ma.ar bovendien duidt de uitdrultkina' • it
een complex ..,a.n gevoelens, verws.Qhtinge».; hoop en vrees eu. a.a.n,
bij Jan, Pie·t en Klaas hele:ma.al niet kan we.arnemen, en da't 1k
AAI;:1 bet nweze.nlij~ beschouw, d,w.z .. datgene wat mij er toe noopt
. Jem~ • .te zeggen,. Van die gevoelena kan 1k bij een amer alleea
·.·. om..•en waarnani.en, d~w,.z,. e,efEtl.eide:nde verscb. ijnselen (aeuen ft
, epial(le geva.llen: blozen a:ie ik eventueel ook b13 me zelt ooni ~n die ik heel goed in "het-taa.l" ka.n besob!'i3ven, maar dat 111
we;ttkwOoril 'bem.inneri' niet de hootdzaak.
·
.
8eb beeien moet dus •amo• ala een geheel and.er wcord beaohou.wt
,:~ • eia.at 1 of • smas • , daar bet een gebeel and.er veraohijnae1.~

;~etgeeft, en '8,J.l1BJ."& 1 is een enigald.ne vaag en abatract " ~ •
aa.rvan.,1'. Voor aoverre bij zu.lk ee~ wertwoo:rd u.itslu1tend bidffJ.4 .

. . tke.li~k" gebl"llilt.,

"

:~;,.,:•:'

..

wel

ta verete,m., niet ala o•fenYOOrbeal4Je'

·, de uiterlijk waa.rneembare symptomen weer te geven, zullen we bet
rtwoord tot de het-ts.al rekenen, ook, ale het in de eerete persoon geruik.t wordt. Deze specialisering van het-tanl tot beschrijving van de
ragingen van personen of dieren wordt 'behavioristiache terminologie'
e:a.oemd. Voor zoverre echter speciaal bedoe!c'.ria",' c!e gevoelens zeI? weer
e geven, die men niet ka:n wa.arnemen, me.ar alleen ondergaan, rekenen v:e
et tot de ik-taal, ook ala het in ee twsede of derde persoon gebruikt
rdt. Bij gebru.ik in de derde (oi' tweede) pereoon van zulk een werkotd in ik-taal-betels:enis treedt vreliswe.ar zulk een onderga3.l.l der geelem:1 sleohts in verz 11akte er! gevr;.j zigde vor:n op I met behulp van een
roaes, dat de psychologen met 'EJ.nftihlung' en de psycho-e.nalytici met
, 111entifica.t:le' bestempelen: men denkt zich zelf' in de plaats van de betro.k.kene en stelt zich a.e gewae.?'l1ordingen vocr, die men da.n zou hebben.
it gewij zigd gebruik van ik-taal zullen vre 'hij-taa~' ot 'hffiroi?alhi ohe. termino1014e• noemeni in de derd.e (of t,,eecfe) pereoon••tenkelvoud)
ransI'orfr:eerTe· 1.• .:taal, wae.rbij men een gewa.a.rwordingeoomplex niet
ohtstreeka ervaart ("ondergaat") ma.a.r het zich door bemiddeling van
n identifioatieprooes voorstelt. Tenelotte ve:rm.elden we nog kort.,dat
t gebruik van de eerete ~ereoon meervoud, voor zoverre dit niet overend behavioristisch is {b.v. •wi3 verirokken om 7.18', 'wij wonen in
erland', enz,) doorga.ans eenoombina.tie is van autopsyohiech gebruikte
rate persoon enkelvoud met heteropaychisch gebruikte tweede of derde
,raonen,. (B,v. 'wij spelen juist zo fijn•, 'wij, Nederland.ere, houden
niet van, met onze gevoelens te koop te lopen' - tegenover b,v, bet .
er behavioristische 'wij, Nederlandere, spreken weinig ov~r onze geelens' -, enz.) Deze combimt.tie van ik-taal en hij-taa.1 1 grammaticaal
etrenaformeerd in de eerete persoon meervoud, zullen wij ~, •wij-taal•
! •massapsychische terminologie' noemen (D. van Dantzig, 1947).
amenvattend dus: in eigenlijke zin: •amo• is ik-taa.1 1 •a.mas• en •a.mat•
ij-ta.al, d.~.z. getransformeerde ik-taal1 in oneigenli~ke zin echter,
:Oij alleen de "symptomen" weergegevon worden1 •amo• •am.at' enz,
ehoren dan alle tot de het-taal, maar kunnen dan signifieoh zuiverder
orden verta2,ld door 'ik achijn te beminnen', • h1j schijnt te beminnen•,
1

nz.

Een dergelijke be~chouwing kan over vele andere. verba gehouden worden

ie in de eers·~e persoon gevoelens, verwachtingen, e.d. uitdrukken. l,v,
om alleen de "hoofdvarianten" te besohouwen) 'ik wil ..• ' in ix-ta.al

eft een complex van gevoelens en innerlijke voorbereiding tot activieit weer (b,v. half- of onbe\mste enervatie van apieren), dat geheel
tbreekt bij het designatum van 'hij wil •••• • in bet-taal, In het la.at ....

te geval dttid ik met de wooi--den 'hij wil ••• ' m1~n wa.arneming van zijn
ragingen ( 19 beha.viour11 ) weer, te2~en met mijn tax.a.tie dat dit ged.r~
lmatig zou zijn ala hij bet door mij vermoede doel •werkelijk wilde
reiken, welke uitdrukking door een ik-hij-identificetie betekenie krijgli
oog: 'hij begrijpt mij' geeft b,v. mijn waarneming weer, dat zijn(be ..
:vioristisch waargenomen) reactie (het-te.al) op mijn woo.rd.en geheel over, . temt met degene die ik verwachtte (it-to.al). A.nderzijda ':Ut begr13P ·
• betekent dat ik geen twijfel gevoel (ik-taal) aangaande de betekenia
zijn woorden, en dat ik verwa.cht (ik-ta.al), da.'t h1j zal toegeven
llet-ta.al) 1 dat mijn :reactie er op met zi~n verwaohti~en,,overeen1tm! •
'hij begrijpt mij' ie overwegana oeEavror!stisoh zijn reaoile),
ii. begrijp hem' overwegend heteropsychieoh (zijn vooraf'gaande venraoh.

en). Precieser ware te zeggen, 'ik meen hem te begrijpen, Merlit:wearia, dat de situatie geheel anders wordt, ala de uitdrukkingen oat-

. end geb:ruikt worden. 'Ik begrijp hem niet' geeft mijn gevoelena vu
.~zekerheid weer ( omtrent deze gevoelens zelf ben. ik niet onzeker). Dit
... dus autopsychisch. 'Hij begrijpt mij niet' da.arentegen ware prect•••r
. t te clrukken door een heteropeyohisoh 'hij scbi;Jnt mij niet te begr1~1, da.ar ik slechts behavioristiscn ke.n constateren dat zijn reao.tl•
..................._........._.,.....,
•, Dit 'wij • ia ze.lf 'wij ...taal •: het drukt de oombinat1e uit "l8tl ••n
, opsychisch voornemen met de autopsycniaohe v,r,,,aohtirlg of we.na • dat
·. ~t voornemen, tevens ala voorstel bedocld, door anderen a.coeptabel ge-.
. . • ht za.l ~orden . . Als het ik-tae.'1'...oestn.nddeel al. te zaer overweegt,
•·
. eekt mea van een 'pluralis majesta:tis'.
·
'
·
',
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t met mijn verwachting overeenstttnt zonder dat ik wee·t of deze af. . kende reactie wel werkelijk een r.;evolg is van zijn niet-begrijpen
.
1 j ... taal).
1. Een karakter1.stiek voorbeeld vat.1 gebruik van het-taal in de eerste
.rsoon enkelvoud is I Ik heet Van :jantzig' , of, nog duidelijker 1 Ik
·.n geooren te Amsterdam'; beia.e e.ing3n weet ik .allaen van 11 hor~n-z.eggen.t'
.f v~n :pa:pieren waa1; ik zo iets g~le~en heb ( een geboorte-bewij s b .. v.),
ec1es eende3: als 1.k weet dat Na·yoleon te Aj ace io geboren is •
• Uit het fe1.t,. dat bet g'3bruik v~1 ik-taal ni~ noodza.kelijk verbonden
s met het gebru1.k van bet w oord • ik' ( al is bet er wel ste::rk :mee gecoreleerd, hetgeen de naam ~:echtvaard.igt), volt1''t ook, dat Otto Neurath' s
ging, het gebruik van introspect ie (waarnei~ing van het eigen be•;,uetijn) tegen te gaan. doo=: het W?orcL 'ik 11 te VP,rmijden, geen kans van sla.en heeft. Deze :paging is overigens ook door :Bertrand Russell (1940,
141-149) uitvoerig gekritisee.·d.
, He.tgeen hier gezegd is over an'::~ere personen dan de spreker ("hij")
eldt evenzeer V€)Or de s::;i~eker ze.Lf op een ander tijdAtip,. Wanneer ied zegt 1 Ik. verveelde mij' , da.l!i ondergaat hij de gevoelens niet meer
chtstreeks, maar hij heeft er ~og slecht:3 de hE..ri.nnering va.n over. i:renevolge van de overeenstemming met het heteropsychisch gebru.ik van de
,erde persoon enkeJ.voucl zullen Wel het gebruik van de eerste persoon enlvou,d in andere dan dE, tegenwoo;;;•dige ti.jd ook tot ~ hij-taal of heteroychische terminologie ):'ekenen, :tn de onderstelli:ng da.t het bier enig!El. s metaforisch gebruik van de tt-=rro 'heteros' (ci de andere) niet tot
. rwarring zal leiden. De term 'it-taal 1 moet verder eigenlijk ala af:orting voor 'ik-nu-taal' beschoU"v1:l worden., Zeer £ll:"aegnant is di t verchil door Mannoury in "Mathesis en Mystiek" uitgeirukt (p., 24) t
Ik verwacht" is een woo rd.. "Ik verwachtte" zijn twee woorden .. Dat apreektl
wmers 'ik vervrachtte' beschrijft de autopsychische herinnering a.an de
[
hetero:psychische" verwachting, terwij J.. 'ik verwacht• de autopsychisohe
rerwachting zelf weergeeft.
i We kunnen nu tot een aantal conclu.sies en samenvat,ingen komen ..
~. Bet gebruik van ik-taal staat een volledl;iger en na.uwkeuriger beeohrij-,
~ing en differentiatie toe dan het ge'bruik van bet-ta.al. Ik-taal ia mee:r
iexpliciet, doordat de betrekking tot een bepaalde waarnemer uitdrukke- .
~ijker weergegeven wordt; het-taal is meer summier en d:aardoor eenvou~iger.

.

~. Het gebru.ik van het-taal is vergelijkbaar met bet o:ps-tellen van een
xiomatisch systeem in de meetk.u.ndeJ a.at van ik-taal met het betrekken
~an te beschrijven f'~guren OP. een bepaald coordinaten syateem,. Zoala
en axiomatisch systeem geis·oleerd blijft 1 zolang het geen inter:preta- .
ie gekregen heeft, hetzij in een empirisch gegeven, het zJj in een int era
ediair systeem, waaraan het met behulp van een betrekkings~ (b. v ..
en coordinatensysteem) gekoppeld is, 1/.i():blijft ook de bet-t·aal. geisod:~.
door autopsyehisch. e. red.uc·t•.ie op een bepaalde waa:r. nemer.
Het_ betrekkelijkheidsprinc:t:pe corresptJndeert in deze anal.ogie met de
gelijkheid, in de meetkunde eent eers-'(;e gegeven ooordinaten.systeem ~oor
·en a:b.der te vervangen, met dten versta.nde, evenwel, dat een ~1euw coorditensysteem in eerste instantie met letrekk.ing tot het eerstgenoemde ta
astgelegd··.
•
, Het .g~ruik van ik-taal implioeert geenazins een "peychologiame", dat
Al zeggen een andere (m.n. ho3ere) Wa&l'dering van bepaalde (ze;n. psy.tsche) verschijnselen· dan andere (rr.ateriele of fysiache), a fortiori
~:i.et een °psychisch monisme" of 1tsolipsism0'', waarbij een a.ls fu.ndamen~e:el beschouwd praedicaat (t.w. 11 bestaan~e1t) alleen a.an de eigen persoonl~jkheid of bet eigen bewustzijl.\ wordt toegekend, en evenm:tn een over'ohatting van de waarde van de eigen persoo,nlijkheid.
t Met bet, oog op dit mogelijke misverstand :z~jn de termen 'ik-t~l' en *
f'8.1.tto:psychisoh • door ~annoury niet zee:i: gal-q,kkig gekozen, da.ar ze ee:n
.;•
lnggestie in deze richti!lg inhouden. Beter waren termen we.arin de tega;a....:t'
JiB.p.,ing uissen n:()sych;isohe" en "~fys;sche\l verschijnselen of tussen • ik"
~• 1'buitenwer.eld" niet tot uitdrukk.;ng :ta gebre.cht, da.aJ:' de door one 'be...
~IJelge :~:preekwijze (d.ie we. bij, gt1brek _aanb15oter door de2:~ terman blijven
iq.en) iri bet bij.zonde:i:- gesctikt .1.s voor een besohriJving .van V9J-..h.tj·neele~, ·waarin de bovengeno€tlde tegenstelling nog niet nood'>Gakelij.k.

l
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onde·rst~~d. Een,l. ~erm als 'pcrceptie-terminologie • ( • gewaa.rworiinga-

1' of b1.J afkor 1..,1.ng 'gevraar-taal 1 ) of 'uni taire terminologie' zou de

·er bedoeld~ fundamentele spreekwijze waarin de dualistiache tegenstel.. en n?g n1.et opgeno~en zijn, wellicht zuiverdcr weergeven,
• Afge~ien ~an_h~t feit, dat Morris bet gebruik van paychologische terinolog1.e pr1n?1p1.eel :'"~rvrnrpt en systematisch tracht te vermijden, en
ich zo volled1.~_mogel1Jk op oen bohavioristisch standpunt tracht te
tellen, _moet ziJn werk als een hoogst belangrijke bijdrage tot de sigif~ca. be~chouwd word en. Behal ve in beschrij vings1,i7ij ze ( oyonrngend bev1or1st1sch tegenover overvmgend autopsychisch) verachilt zijn werk
an bet onze door een enigszins andere probleemstelling en een enigsLl'ls a.t;dere me~hode. Zijn :l?robleem is de studie van tttekena", d.w.z.
n :pr1kkels die op proefdieren of proefpersonen eenzelfde reaotie te
eeg brengen als gewoonlij k bet geval is met and ere prikkels die in
asu niet aanwezig zijn, terwijl de significi meer e.a.ndaoht wijden a.an
e wijze, waarop personen of dieren op de gedragingen van andere persoen of dieren invloed trachten ui t te oefenen, onverachillig of di t al
an niet door bemiddeling van "tekens 11 geschiedt. Daardoor wijden de
ignifici meer aandacht aan de spreekaspecten van een te.aldaad dan Moris doet, die meer belangstelling voor de hooraspecten heeft. Zijn mehode bestaat voor een groat gedeelte uit het bestuderen van de reflexen
an :proef~~eren bij op hen uitgeoefende prikkels terwijl de significi
oornameliJk, deels door direote waarneming, deels door identificatie
t'hetero-introspectie") de relaties tracht te vinden tuasen de wil van
en proefpersoon of proefdier, een ander tot zekere handelingen ( of het
laten daarvan) te bewegen, en de uitwerking die dit op deze proefperoon (-dier) heeft. Vgl. Morris' definitie van 'signt: "In these terms
·t is -possible to formulate, more precisely a set of conditions sufficient
or something to be a sign; If aE-;t:thingi A 2 is a preparato~-atimulus
hich in the ab?~nce of s~imu.Tifs'::..0>jects initi~~in5 response-se~~~ces
f a c~rtain behavior-family causes a disposition in some orfa.n1sm to
es. ond under c~rtain. co~di t~9Psby response-~!?.9.uence§l o:f th~i behaviorann.
then A is a sign" •
• .A.fgezien van· het feit, dat de behavioristen de aa.nsluitilrg a.an de
irectie empirie alleen tot stand zouden kunnen b:rengen door ook het
eigen waarnemingsienomeen zelf te analyseren, hetgeen met behulp van
ik-taal moet geschieden, zijn zij vaak, ook daar waar dit niet nodig is,
zeer inconseq_uent in het vermij den der ik-taal, hetgeen niet te verwonderen is, doordat zij de functie der beida beschrijvingswijzen niet
scherp kunnen onderscheiden. Zo gebruikt b_v. een fervent behaviorist
als Carn.ap herhaaldelijk termen die in de context alleen heteropsychiscb
us n:i,et of al thap.s niet op eenvoudige wij ze, behavioristisch) begrepen
ku:nnen warden. In de volgende oitaten (Carnap, 1939, p.5) zijn de duidelijke voorbeelden daa,r~an onderstreept.
rrwhenever the people utter a sentence of the f' orm ' •••• ist kal t • ,
where t • • • t is the name of a thing, they intend to as~er.,t. that the
thing in question is cold .1t
•
.
.
•
"A certain lake i.h that country, which has no name in English, is
usually called 'titisee'. When using this name, the people. often
think of plenty of fish and good meals«.
.
.
11 .
"'if'-=E"he sentence 1 • • • t ~er™ to ~!l2r~ss i!be assertip_~ that •••• •
6. Tenslotte kunnen we dus vaststellen, dat tussen behavioristisoh en
autopsyohisch woordgebruik geen tegenstelling bes:ta.a.t, ma.at dat dez~
spreekwij zen elkaar aanvullen. In een meerderhe1d van gevallen verd1ent
overwegena. behavioristisch woordgebruik aanbeveli.ng 1 ), met name zolaD.g
vragen omtrent de ·grond~lage.B van_wrt~schappen, ~e a~d en de gren~en
van onze !tennis, en onl$ eigen waarnemingsproces niet in de bescbouwing
worden o:pgenomen, ... en zolang de emoties en volities van onze m~demensen
uits1uitend a1s object '<an studie beschouwd worden,_ zonder enige J?Oging

""J)~~V;;i1;rit-aanbevelins'

is schijnbaar bet-ta.al, .inderdaad eohter o ..
verwegend ik-taal met een niet te ve:rwaarlozen hi.j-taal, due wij-taalbestanddeel. Het ik-taal-bestanddeel wordt meestal door een 'n.m.m .. * ot
irn. i. 'explioiet tot uitdrutking gebracht •.
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'ze te beinYloeden (precieser: zonder da.t we one va.n enige poging, deze
beinvloeden, b'3wust zijn) ..
dra echter deze _grenzen overscbreden wor.den, is het gebruik van (al
niet expliciet als zodanig aa.ngegeven) ik-taal met de va.rianten van
j- en eventueel wij-taal onvermijtielijk. In deze gevallen verdient
t (n.m.m~!) aanbeveling, zichzelf en anderen van de ik-taal bestandlen zo duidelijk. mogelijk rekenschap te geve.n.•
" ID.l~ire terrr9,nol-..<25.ie.
In het voorga.ande zijn de tce?pa'3si.ngsmogelijkheden van a.u.topsychische
erminologie, be"Groklten op een bepaalde waa::...nemers(op een bepaald ogen:t:i.k) en van fysils.listische terininologie, wa.arin geen bepaalde ws.arneel' expliciet tot uitdrukking wcrclt gebraoht, met elkear verge!eken.
gemerkt werd reeds, data.ls omvat-tendete en f'undamenteelste apreekijze eigenlijk een terminologie nodig ware, waa.rin de dus.J.ietisobe
egenstellingei1 tussen "ik" en 1f\uitenwereld 11 , ~av.b;Jeet" ·en.:d~cbfsetJr}/1 . ~
tssisch"' en "1>sychiscb" nog nie't vooronderoteld zijn. Eoewel een dGrelijke terminologie nog niet ontwikkeld is, en zioh vermoedeliak ook
lerminst gemakkelijk zal laten ont\1:l.kkelen, willen we enkele opmeringen ma.ken ovel." de wijze waa.rop dit m.i. zou kunnen gesohieden.
Vooraf .Willen we opmerk~, da.t zulk een fundamentele term1nologie
et afzonderlijke onderacbeiden waarneembaarheden moat weergeven, zos wel ee:ns voorgesteld is ("die gele vlek daar") 1 wa.arna dan de bechrijving van complexeh van waarneembaarhedep uit deze grondtermen zou
en worden opgebouwd. Een dergelijka paging tot opbouw zou allioht de
llusie wekk.en, dat het mogelijk ware, een adae uate beschrijving van
aargenomen ve:rschijnaelen te geven, een besc r v
-dust die het mogeijk zou maken, uit de woorden alleen de verschijnse en in alle volledigeid en gedeta,.illeerdheid te reoonstrneren. Bet komt ons ecbter voor,
at dit een illusie,ia, dat woorJ.en namelijk een waarnemi.ngaoe>mplex
lleen sterk vere~nvoudigd, gesohemo.tieeerd kunnen weergeven, door enkele
te,:lt de aandacht t:::-ekkende a.epecten ervan te besohrijven, en dat zij
oor net overie:e alleen de tu.notie hebben, aa,p de eigen ervaringen van
e hoo:rder te &:..J;pelleren. Weliswaar zou een aanhanger van de "adaepa.tie..
eer" kunnen opnerken, dat ieder complex van waarnemingen - voor zoverre
eze inderdaad sfzonderlijk waarneembaar zijn - in prinoipe beeohrijfaar is~ en wel ondubbelzinnig. Men kan zich inderdaad een afbeelding
en een een tussen woordcomplexen en waa.:rnemi.ngsoomplexen geoonstru.eerd
enken. Maar wru~.:ieer men tracht een waarnemingsoomplex, een kamer b. v.
et meubelen, boeken, e.d. •tolledig zoala dit (b.v. visueel) waargenomen
ordt, te besohrijven, inclusief achad.uwen, glimlichten e,d., zal bell18ren, dat dit "oriaegonnen werk" is. Bet woordvorm.ingsprooes verloopt so
eel la.ngzamer dan het waarnemingsprooes, dat la..ng voordat men een klein
e$l van het wa.argenomene op een wijze besohreven zou hebben, die enigstins aan volledigheid doet denken, net wa.arnemingsoomplex - b.v. door
een voorbijtrekkende wolk - al weer zo veel veranderd is, dat men weer
van voren af a.an zou moeten beginnen. Een dergelijke "ada.equatie-onderstelling" ligt wel impliciet ten grondslag a.an de opvattingen der lo•
gisoh-empiristen, die (ook al wordt dit niet expliciet ondersteld) doell ·
alsof wetenscheppelijk onderzoek.,gesplitat kan warden in twee geeoheidu
atadia: 1e. waarnemingen, 2e. formeel-logische analyse der waarnamings,besohrijvingen. Daa.rtoe is klaa.rblijkelijk nodig, da.t de inhoud der
waarnemingen volledig in bun besohrijvingen is overgegaa.n. Daarentegen
tijnwij van mening, da.t de beschrijvingen, !ZOals gezegd, u.itsluitend
•IPW. a.e eigen waarnemingsherinneringen van de hoo.rder aiJeller~ .dat
h\m fu.notie du.s een soort van relais ("druk op de knop ~werk
is 1
~ell electrisch relais stelt in staa'f om mat een gering energieverbruik.
f¼en verbindi.ng tot stand te brengen, waardoor een zeer grote energie in
'.fk.ing gesteld ka.n worden (Men ka.n b.v. door op een knopje tedru.kken
n sterke dynamo in working stellen) .. De.ee energie is ni:et afk.om.stig
.•. ' het relais · (van het op de knop drukken) • m.aar m.oet voore.f door ande1,! .~nej'gieb~onneti geleverd zijn (b.v. door een. waterval). Op ana;oge
.•q~e funotl:on~ert .volgens onze opva.tting een w~arnemingsbesohriJVUlgl
. ti.J;iaotiveert in d.e hoorder een complex van eigen waarneming'3herintlert,n- ..
. ~~u:t ~n oombinaties v~· brokstukken d8.a+'va.n1 de u1twerking die de ~ . · >1;1
:~,~ag~soh:rijV'i~ bJ.j een hoo;rder .zal .bebben hangt daar:om eleohta
,~!l.,~~;e.va.n de ·ge'bru.ikte woorden, maar ui hoofdzae.k van si~n •~an
,:{.,)ii
1
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oegere ervaringen af. Ook wanneer daze vroegere ervaringen bij een
root aantal onderzoekers in ru.we trekken overeenatemmen, en de geruikte woorden een geringe spreiding in bun hoora.specten hebben, ia
ae,rmede nog geenszins de analyse van de waa.rnemingareeultaten op grond
a.n de woorden alleen, dus de ui•tschakeling van de waarnemingsherinneingen mogelijk gemaakt.
, Bezien ,ranuit dit gezichtspunt, zullen we dus de 11 grondwoorden" niet
.en zo precies mogelijke maar een zo vaag mogelijke betekenia willen geen; we zullen ze geen concrete afzonderlijke waarneembaarheden, maar
.mva.ttende toestanden, stemmingen laten aanduiden., We denken b.v. a.an
.. en woo1·d, dat het complex van waarnemingen, gevoelens enaaiere gewaarordingen weergeeft van iemand die op een zonnige zomerdag in de vrije
e.tuur is. Wanneer we daa.rvoor b. v. het woord "zonnig" gebruiken, be-

.. oelen we daarmede de gehele 11 sfeer" a.an te dt1.iden, licht en warmte van
e zon, kwinkeleren van de vogels, geruis ".ran de wind, gevoel van welehagen, enz. enz., zonder dat de.arin tussen "inwend:i.g" en "uitwendig•,
· w&arnemingtt, 11 gevoelu en lfgedaohte•r, "fysieko" en "psyohische" toesta.nd
~d. onderscheiden wordt ~ Zulke woorden d.ienPri dus alleen om groepen van
in of meer analoge tcest~nden en situaties vagelijk aan te duiden .. (We
· ouden kunnen zeggen1 1 toestand-:-situa.ties', om de combinatie van een
subj ectieve" toestand .met een "object. ieve" si tuatie. tot. uit. dru. kk.ing te
rengen) .. Grammatikaal bezien kunnen we daze fase m.i. bet beate door
fzonderlijke woordenmnduiden, niet door gehele zinnen. En wel komen
11'1.i. vooral ad.jectieven in aanmerking, die door een a.ohtervoegsel "-ig"
~f "-achtig" de vaagheid tot uitdrukking b:rengent • zonnig'', 'ziekig',
fzingerig 1 (niet: 1 zangerig'; neiging tot zingen e.d.), enz . . Me,n zou
~ok werkwoorden. met een onbepaald -;oornaamwoord kunnen gebruiken, zoals
!I". va.n Ginnaken in "De Roman van een Kleuter", 1922, pag 36-37 heeft ,.

t

ppgemerktl

k

''~ .. daarom moeten we, a.ls bet kind een horloge tits noemt, dit woordje nog niet als den naam van bet blijve:ad bestaande horloge verataa.n,
rnaar als ee.n ei6 enaardig geluid, dat het kind een oogenblik hoort,
zoo ongevner a1.s: het tiktakt, of er is getikt Piep, gebruikt bij
bet hooren van een vogel, beteekent ongeveer: er piept wat of er is
gepiep! aap, gebruikt bij bet zien van een scha.ap, beteekent ongevee»
bet schaapt, of er is gesohaap! Toel, gebruikt bij •t zien van een
stoel, beteekent ongeveer: het stoelt, of er is gestoel! Deur, gebruikt bij het zien van een deur, betekent ongeveer: het deurt daa:r

of er is gedeur! De 6 e bij bet zien van vallende regen, beteekent

heel precies: het regent. Eeuw, gebruikt bij bet zien van vallende
sneeuw, beteekE.nt heel precies ~ bet sneeuwt. Donne bij het hooren
~ran rollende dander, beteekent heel preaies: het dondert of gedonder!
Met andere woorden; we ktmmm de beteekenis dier losse woordjes, die
voor het kind een zin beteekenen, en die we due gevoegelijk zinwoorden kunnen noemen, hat.best benaderen, door ze met onpersoonliike
WBrkwoordsvormen te vergel:i..jken, we...n.t d.e verbeelding van het kind s
vol met de beelden, juist: als de i:m1reesionistische sohilderschool
op het doek :pleegt te brengen: nietR dan oogenblikkelijke indrukken.
Verder heefi; een kind ock nog geen volledige herinneringen aan
heele pe!'sonen of dingen;, m.aar meestal slechta een vooratelling van
1 t een of ander opvallend onde1·deel .. We zagen al, dat de voorstelling
van baard of snor gewoonlijk het esnige ia, wat een kind aanvankelijk aan z'n vader ziet en voelt. De voorstelling, die dus aan hat
vmord papa vastgemaakt wordt 1 is niets a.ndera dan de voorbijgaande
voorstelling van een geziene of gevoe1de baard en snor. Geen wonder
dus, dat de dreumes, telkens ·als hij ergens een baa.rd of' snor ziet;
· l)apa zegt wa.t voor hem nog n.iets anders betaekent dan1. het snort
>daar! of; er baardt wat. Hierdoor begrijpen we nu ook het gebruik van
iejah voor oom J"an en hoerah. Iejah beteekent zoo ongevee:ri .bet
oomjant! of': gejuioht Want daar oom Jan dikwijls juichend de armen
i.n de l'tlcht stak, kan di t zoowel gezegd worden; bij bet binnenko!nen
van oom, Jan, als bij elke aange:name ~ssing. Hoe·•.Xeesje varkens;
(ech)aa:pies kon noemen, is nu ook duidelijk. Van de eohaapjes in 0.'11
prentepoo·e. k had hij. vol.atr. ek.t niet alle. fij.nigbe. den gezien., .. maar
. . . .·... in.·•.
' 't vage a.lleen: een wit ova.al met uitloopera na.ar onder. 1lelnu, daii\

t>J.gn. Oj
wr.~W&aP..iaa;r, , ottkc:wee:p op die boerd erij • En hij zei dus, van zij'.n standpunt vulkcmen correct: (sch)aapics; want het acha.apte daar! hot witave.alde i::.1 ui t loopers omlae,g'!
Na de invoering vs. n zulke term.en die due harkenbare tttoeatand-aitua. tiesi' evcq_w'3:rE:m, denken v7e a,'.}.s tweede fa.se combine.ties van twee zulko
toe::ii;a:n0.~-oi-::1.k·•t:;.";s, b.,v. door eenvoudige juxtapoaitie (nae.at elltandel'
plaat:::i:~ns) a•:,,::..1gc:.-:iuid, b.v. 1:zonnig-hongera.chtig", e.d. Vervolgens zal
h';)t ::CtfQ:d:DiJ:.1~ van een toestand-si tuatie door een andere kunnen word an
. wsert/.i:§/.:: veri, vlaarbij ond0:.."sch-ai.d gemaakt meet word.en tussen een l.ang. r::::~mi:; I :~ij 'na o.nmerkhare t en 0en plotselinge verdri.ng~.g. Dan kan tot een
0.ii':err::ntia:bie van toestand•·s'ituaties warden overgega.a.n door het weerf~av·en v~ daa:.'in ver'tatte afzonde:rlijke herkenbare delen ( ttparcellering 1 )
:m VL·rn afzond2.rlijke herkenbare rela.ties dac.rtu.asan. Ee:rat in dit etad:~~im is het z:invol, · tot zi!l,sbouw over te gaar..: 'De hond. blaft' duidt
ae co:njunctie ( sarn'::lnvoeging) 1 houi1erig-blafferig' aan met een bepaalde
rclatie tussen de same.nstellende delen, b!tv. de oomb~e van een gezi.ch·cs- met een gehoorswaarneming. Voor zoverre de bovengenoemd.e "verd.ringen" nog niet optreden, hebben deze zin.nen een affi1--ma.tief karakter,.
De n~gat1,2.. heeft betrekking op de a.:f:'zondering uit degeEe'IiToestandsituatie van een "vrerkelijkheidscomplex", onderscheiden van een 'berinneringscomplexn, dus o:p de bovengenoemde verdringing van een toestandsituatie door een andere, waarbij de eerstgenoemde in de vorm van een
herinnering (later ook ala een voorstelling) aanwezig blijft: 1 Het re•
gent niet• betekent, dat de voorstelling of herinnering a.an regen aanwezig is, en in een herkenbare relatie van uitsluiting (''onwerkelijkheid'
tot de rest van de toestandsituatie staat. Het heeft duntt mij, weinig
zin, te vragen of de onderschej.1ling 11 we!'kelijk-onwerkelijk" o-p de uegatie moet berusten, dan wel of ha-t omgekeerde bet geval is.
Hetzij.voor, hetzij na de negatie kan ook de aarzelins, in de varm
van een disjunctie (A of B?) warden ingevoerd, terwijl cie parcellering
oehalve tot de onderscheiding van "werkelijktt en "onwerkelijk 11 ook tot
bet onderscheid~n van. een n ik-" en een n om-complex0 volgens :f.i1annou.ry' a
terminologie aanlei.ding geeft, dcw.z. van een blijvend en ee.n vera.nderlijk deel v·an de toestand-situatie. ]}erst op grand daarvan wordt de onde!"scheidi.ng van r• ik-" en °het-taal", van "fysikalismet1 en "paychologie",
vau 11 su.bject 11 Em "abject" zinvol. Op de verdere :fa.sen kunnen we nog minder v·er ingaan dan op de reeds genoemde. We vermelden b. v. de invoering
vru_1 Qe algemene negatie (Mannoury's uitsluitj.n~s:qe~'tie)t b.v. 'nooit',
1 niemand'
1 niets, •nergens', •uitgesioten', la BU.I'
, e,d.., ter aanduiding van een verdringing of althans losmak:tng van het werkelijkbeidscomf,
plex van een bij ~mnder hard.nekkig bastanddeel daarva.n en van de algemene assertie( die eigen. lijk een dubbele. u;1.tingsneq;atie is, b. v.. 1 alles'
(= niets nietJ, tovera.l' (= nerge:i:..s niet), •altijd (= nooit niet) e,.d,
7oorts de voorwa.ardelijke beveaiiiging, de logisahe implicatiei (altijd)
a.ls .A.,- dan B, de tijdsterm.€n (die wellicht al in een ·,rroegere fase be·, nodigd. zijb) als 'verleden•,. •toekomat•, 'nu', •v:roeger', 'later', enz ..
d.e causaliteitutermen (•doordat•, 'tsngevolge·van', •oorzaak 1 , 'gevolg•,
· de doelmatigheidstermin<lllogie { 1 ope.at' ,. • cmdat' , 'doel', • red en' , 'aa.n,1 passing'),'" de w:i.lsterminologie, enz. ens. .
't .·. Tenslotte vermelden we de roeta...syat,emen, .wa.arin t,ver: and.ere taalver.t. ~-0hi~nse.len, .2.Y.~.; het gewaarw.orir.l.S.apro<;,es bi;j a.nd.erio {hij-taa.l,
, ta.al} en ans zel::: gesproken wordt.
,
Voor een deel kan deze successieve opbmiw van de t~l a.an. de hand van
:::-meel-logische, syntakti.sche en sema.ntieobe onderzoe\tingen word en getiil'd• In het ·oijzonder in do latere fa.sen ie d:tt he:t 'g:eval, Overigens
~ft de l;lier in ruwe trekken gesohetste rangschikkin6.1 <lie e1gEU'llijk
.t.loofdzaken met de ftta.a1 trappan" van de Signifisohe A't'ib.S O'fereentft•l
rrel evemn.in als deze tot vollediga uitwerk1ng •~ k~n, ~:ht ~oo&~
~jkhet karakter van een syste:ma:tiaohe OJ?bou;1u .. gij~~•:e,~l.,~011t, •.. . :,
~en claesifl.oatie vap de verachillenda 1.n de g~o• ,),~"·¥~~~~. ,
o'ep'en"1,~woora.:Ea!:iiliesft) word en besohouvrd.. .. . . . ..
: > .<
1·otte wil ik nog ve:rmelden, dat 1'annour:, • otldanlte tet teii,

lvµldig psychol.ogische term.en voor9:p stel,t, tool'l.e~
y~fren terminolo.gie van het. type der bier vluobtil

,,e.zf GI.at. oak •z ~ "autopsyohisohe" termi.nologie lL18 · • ·
evat·
,.. , , :,
..

..

k
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', Samenvatting en aanyul~~.lliL.~~be8rippen en method~n van betekenisonderzoek.

1, Object van onderzoek in engere zin: onderzoek van woorde.n en woord1ystemen ten aa.nzien van hun gebru.ik, de oorzaken resp. redenen en de
volgen resp. doeleind'3n daa.rvan. In ruimere zin: onderzoek van ha.n.· teUngen ( 0 verstandhoudingsdac.en11 , in het bij zonder "taalde.denu) 1),
waardoor bepaalde su::ijeoten (me.nsen, groepe.:n van men.Sin, soma ook dieren) metaforisch afg~k~rt: de ~12..:.t~~~~(s), invloed 0p de gedragingen van
a!ldere su.bjecten, de ll~..£;_~t( s), td.to~fenen of trachten uit t& oef13nen.
(Onder •andere subjectent w0rdt m.ede "t,erst9.a.n een zelfde subject op
and ere tijd stippen) o
. 2.• 1lgemene methoden van onderzoek.
~9:.1:xi=h!?~'lhe~~!f..2~ .t) : door waarneming en C'nderlinge vergelijking
van ve1"sta.ndho~1.dingsde.den hun ocrz~ken {redenen) en gevolgen (doeleinden) op te sporen en na te gaan in hoeverre de gevolgen met de verwaoh•·
tingen _diewaa..':lgaande bij sp::eker.s en hoorders ('IVereenstemmen.
Bij gebreke van rechtatreokse waarnemingsmogelijkheden zal men zioh
tot ."gedaohte-experiment·en" beperken, wa.arbij fragm.enten van waargenomenversta.ndhoutlingsdaden hergroepeerd worden tot een. versta.ndhoudingsdaad-t

§;y:nthetilf~'l\! tn.ethodet):
in gevallen waarin de onderzoeker disore•
.
\
.

.

.

.

pantie van gev0lren en doQr sprekers en/ of hoarders verwaehte gevol•
gen meent waar t~ nemen, woorden, en wijzen
wooragebruik en woordverbindJng voor te stellen, we.arvan hij grotere cvereenatemming ver•

•all

wa.oht •. ·
Kriterium voor intersu.bjectieve bruikbaarheid der anal.ytisohe metho•
A~: intersubjectieve overeenstemm.ing aangaallde de waargenomen versta.nd ...
b,oll4ingsdadE.n en ~un ce.ueale (finale) relaties met a.ndere gedra.gingen
tit: . betr:-okken sub;ieo·ten.
;: . K:cltex-i1:lfil voor intersu.bjeetieve bruib~heid der eynthetisehe m.tt\~e: aanva.arding door spreker( s) en hoorder( s) van de 4oor .de r,llder~'.ser voorgestelde. wijzen van woo:rdge'bruik en intersubjeo'ti•••. oo.nsta·•
._,i:ng d~t een daarop volgend analyti soh onderzoak de door de · omermo~ ..
l~~f·~~rwaohte grotere· over'3enstemming vertoont.
',,:,t

\,,.,

192?, , 1934• Vgl • 9~ "$4S ),
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3. M_ej;hode der signifische reductie J)
De woordenschat van een taal wordt ingedeeld in een aantal 11 taaltra-p:pen11 • Op de eerste ( zgn. 0 1aa3ste") trap komen de zgn. zuivere
"grondwoorden", d.w.z. woorden uit de kindertaal, nwier kennis het
kind niet door bemiddeling van andere woorden, doch enkel door aanwijzing en navolging is bijgebracht~ Op elke volgende trap komen wooraen

die gedefinie~rd kunnen worden met uitsluitend gebruik ma.ken van
woorden der vooraf gaande ( "lagere 11 ) taal trappen.
De oors:pronkelijke Signifische Kring o:nderscheidde 5 taaltrappen:
Grondtaal, stemmingstaal, verkeerstaal, wetenschappelijke taal, symbolentaal.
Hoewel de volledige lexicologische indeling met bijbehorend definitiesysteem, zoals de opstellers zich du.s oorspronkelijk gedacht hadden, waa.rschijnlijk wel onui tvoerbaar ( en al thans niet ondubbelzinnig
bepaald) zal zijn, is de methods voor beperktere doeleinden zeer wel
bruikbaar. Men onderzoekt dan de verschillende definitiemogelijkheden
van een beperkt aantal woorden. De methode is vooral van belang, indien men kanconstateren, da.t ender de definierende woorden steeds
woorden voorkomen. die bepaalde kenmerkende eigenschappen bezitte.n
(b.v. wilswoorden, vgl. 8). Men past de methode toe door een reeks
vragen van het type van •1 Wat bedoel je?" 11 Wat is dat?" e.d. te beantweorden totdat men op niet door woorden definieerbare woorden ( grond-

woord.en) sl ui t.

4. Synthetische definities.
a. Een analytische. d~,.U.ni tie .t) is een samenvattende beschrijving
·van waargenomen spraakgebru.i.k.
Een ~ntlleti8..Q11e definjjA~ i) is een beschrijving van apraakgebru1k
dat de spreker denkt toe te passen ev. gepaard met een vooratel, dat
ook anderen di t spraakgebruik zullen toepassen.
Een ·analytische defini tie kan ten aanzien van haar _j_ui_stheiq. t een
synthetische ten aanzien van haar bruilfE_f¾,!3-rhei~ getoetat warden. Boveni en onderstaande defini ties zijn synthetisch.
b ... De wreek?,_s:ee.9..!_~ lf) van een verstandhoudingsdaa.d ~ijn ha.ar betrekkingen tct ( door de spreker of/en door anderen waargenomen) er a.an
voorafgaande eigenschappen b.v. gedragi~en van de apreker of/en van
anderen, voor zoverre deze gea.cht worden in causa.al verband tot de
terstandhoudingsdaad te staan .. Hiertoe behoren o.a.. de verwaohtingen
. van de spreker met be~rekking tot de reactie van de hoarder, zijn
1

l

I . .
13
)-;:-;~~~ury, L.E.J. Brouwer• H.J .F .. Borel, Frederik van Eeden, 1919 •
.•.

.'.·.) G
.......... · .· . M
. ·.an.. n.oury. '.. 192 5, om.er de bena:mi.ng
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1

~erinnering aan vroegeretaa.ldaden, waaruit die verwa.chting voorkomt,
Je.a., maar ook de waarneming van de spreker door de hoorder, diens
jverwachtingen omtrent wat de spreker zal gaan zeggen, enz. (Spreek1aspecten bij de hoorder).
JDe ho.9_£§9_~9:t~ 3 ) van een veretandhoudingsdaad zijn haar betrekkinge1,
tot ero:p volgende eigenscha:ppen van de hoarder of/ en anderen, voor zo-,

!

l

verre deze g~a.ch~. word en o .a •. de herinneringen, verw.aohtingen, gevoe-

lens, e.d., die biJ de h?order door de waa.:rnemingen van de woorden
fvan de spreker opkomen. maar ook b.v. de indrukken, gewekt bij derden,
· die de Versta:nihoudingsdalad of baar gevolgen waarnemen (indirecte
.hoo:rders, b.v. de lezers van een kranten-interview), en de waarneming
door µe spreker van de reactie van de hoarder, en de gevolgen van deze
waarneming {hooraspeotE:n bij de spreker}.
c. E~tekenis-sprei,ding ·5 ) van een woord (of woord-oombinatie) 1
f variabiliteit van de spreek- en/of hooras;ecten van verschillende taal1daden, waarin het beschouwde woord op overeenkomstige wijze gebruikt
I
,
wordt.
r

De sureiding is niet meetbaar gedefin;i.eerd, slechts ruw ta.:x:eerba.a.r ("grote" en "kleine" spreiding).
Soros wordt de spreid:trg aanzienlijk verminderd door toevoeging van
een bepaalde contekst (b.v. betrekkelijheid tot de gewaa.rwordingen
van een een bepaalde persoon, of tot een bepaald waarderingsschema),
Wordt deze aohterwege gelaten, dan spreken we van s:p~e;i£li!l,B.....QS>Or.on!2.1-le_d igtl~.

5. Methode(analytisch) ter opsporing van betekenis/spreiding ("ex:haustie method en}

onderzaek ( empirisch of door ·" gedaohte-experime.nten)
zoveel mogelijk verschillende gevallen, waarin bet beschou•,vde woord
wordt gebruikt, speciaal met betrekking tot de spreek-e.n/of hooraspeoten. :Een omvangrijk experimenteel onderzoek van deze aard met betrekking tot bet woord 1waarheid' is door Prof., Arne Ness te Oslo (1938)
2 ):

verricht.
Metboden {synthetisch) ter vermindering van betekenia-.apreiding:
1°. zoveel mogelijk vermijden van woorden met grote ("grote"1) sprei-

2°.

d:i.ngJ
ve:rm.ijden van spreiding door onvolledigbeid door zoveel
mogelijk de betrekkingsbasis te vermelden; 3°" «woorddiferentiatie"
!), d.w .. z. bet invoeren van nieuwe termen voor afzonderlijke aapecten
P:~ tunoti,....ea van eenealfde woord. (Opmerkings indien hiertoe reeds
"'i'~sta.abde woorden worden gekozen, b. v. metafarisch uit end.ere gebiaden worden opgenomen, ka.n bun spreiding vergroot warden.)

1)~D:-;.;~ D.•antzig.,

1938•·. Vgl. ook reeds J) •
') Di) va.n Dantzig, 1927.

j
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!Method.en ( aynthetisch) ter'vermeerderiilg van betekenis•spreiding:
1°. toevoegen van onbepaaldheidstermen ('min o:f meer' , 'in zekere zin' 1
'tot op zekere hoogte', e.d.}; 2° metaforisch gebruik van woorden in
in gevallen d.1e buiten hun normale spreidingsgebied vallen, (Oi:mer.dc;{.
yermeerdering van sproiding is soms doelmatig, 1° ten einde een door
de spreker vermoede .en ongerecht,.,aardigd geachte mening van de hoorder
weg te nemen, ala zouden de betekerd.s ond11bbelzinni.g bepaald zijn,
weshalve hij de spreiding-niet zo zeer vergroot als wel- expliciet tot
uitdrukking brengt; 2° ten einde ep overeenkomst: in so~ge opzigQte~
of met betrekking tot somnrl.ge functies bij verschil in gebruikelijka
terminologie de aandacht te vestigen., In enkele gevallen ka.n de methode zeer verhelderend werken; als echter b.v. de metaforen in alsemeen
gebru:i.k komen - "a.f slijtenn - 1eidt de spreidingavermeerdering vaelal
tot onbruikbaarheid op tot code-kara.kter van de bedoelde woorden.)

6. Gegradueerde en ongegradueerde spreekwijze ?)
~g_,::adueet'de (of"relativistischetr) terminologie ( "min of meer"-terminologi,): wijee van spreken, waarbij de apreker zoveel mogelijk e:>.111~.eiet melding maakt van verschijnselen, die aan de algemeen/geldi
j,d,
de ·Muwkeurigheid en de graad van zekerheid van zijn ui tspraken e.fb!'t:',.1k
d:oen, in het bijzonder ook door hun betrekkel:tjkheid tot bepa.alde emJ··
ties, vo~itiBs, verwachtingen te doen uitkomen.
Rngeg_radueerd~ ( of nabsolutistische~•) term.inologie ( ttja of neenrtterminologie): wijze van spreken.waarbij de spreker zoveel mogelijk
vermijdt, melding te mak:en van~erschijnselen, die aan de algemeen
geldigheid, de nauwk3urgheid c.n de graad van zekerheid va.n zijn uitspraken afbreuk zouden kunnen doen.
Methode (analytisch) ter omzetting van. ongegradueerde in tegengeateldongegradueerde terminologie: traoht gevallen opt~ aporen of ta bedenken, waarin van ongegradueerde uitspraken (afzonderlijk of in com...
binaties) de negatie door dezelfde of door andere sprekera met even~
grote stelligheid geponeerd zou worden.

Methode ter omzetting van ongegradueerde in gegra.dueerde terminologie
{ar.alytisch): 1°. tracht gevallen op te sporen of te bedenke:n, waarin
d.uidelijk twijfel bestaat ten aanzien van de algemeengaldi.gheid, de
na~wkeurigheid en/of de graad van zekerheid der te onderzoeken uits1;:raken; 2°. Tra.cht een keten van geva.llen op te sporen fl:f te bedenken
l~idende van de beschouwde ui tspraak tot ha.ax- negatie, waa.rva.n elk
i~a.st onmerkbaar weinig verschil t van het voorgaande • De al.gemeen·moa;elijkheid van toepassing dezer methode is door Mannoury ui tgesprc-

b,~t .en a.ls 'gradualitei tsbeginael' aangeduid.

. .

.. .
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~tilode ( sy..p:t~fletisch) ter o~etting van gegradueerde in ongegradueerde
terminologie ("fortnaJ.iaeri~tt): kies (bij voorkeur engiszins in overeenetemming ,met bepaald spraakgebruik) in een graduali tei tsketen a.ls
.
0
.
.
.
ZO$ven onder 2 genoemd, el'.lkele opeenvolgende zo twijfelachtig mogelijke
gevallen, spreek af, deze (
~o nodig n"'g enkele aangrenzende) verde1·
•buit~n beschouwing te laten,
voor alle aan een zijde gelegen gevallen haar nega.tie .te aanvaarden. Het ''absolute" kara.kter der aldus verkregen uits,praken geldt voor wie (resp~ zolao.g men} zioh a.an daze a.tspraak hcrudt.• Gl~bale herkenningsm!ddelen van ongegraduearde terminologie: 1° .. z~ifbevestiging (i1Het valt niet te betwijfelen, dat •• ,")
voorai als.aeze min of meer ov~rbodig is; 2n enbeperkte aJ.gemeenheidawoorden (ifai", "aJ.tijd", 11 nooit 0 , nnergens•, enz.), vooral ale daze
nog van verstarkingen voorzien worden ('absoluut zeker', •volgemaakt
algemeen', •absolute waarheid' • e.d.). :Beide verschijnselen zijn veelal aanwijzingen; dat enige graduering bij de spreker opkwam, maar door

en

en

hetn onderdrukt

werd.

Uit het ~gt-46.uaJ.iteitsbeginsel~ dat m.i. veeleer een empirisch toetsbart:,..t -~ .Mi• eJtpirisoh in voldoende mate bev:estigde) ui tspra.alt dan
een "begine•i• :b::iholldt, volgt dat ongegradueerde terminologie eer.:. vereenvoudigde ("elliptische", t.w. door onvermeld la.ten van twijfelgevallen verkregen) gegradueerde te:rmiri.ologie is. In soIJCige omstandig...
heden; bc:v. bij heftige gemoedsbett~gi:ng t:f in kritieke si'tut.ti.ea is
het gebruik van ongegrad.ueerde tei'minologie o:mrerm13delijk.
~
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'7. ':aetrokken en onbetrokken termihetlogie,
~~j~!'.E~~~~();t,<asie: de wij2Se van spreken, wae.rbij de beaohreven
versohijnselen zoveel mogelijk zijn uitgedrukt in de waarnemingen en
and.ere gewaa.rwordingen van een 'be:Qa.al.de persoon, b,v, d.e apreker
("monopsyohisohe terminologieh vgl, ttla. 'Vie vue
tra.Yers d •un teu:rptiremant") meer :in het bijzonder van de signifische onder,oeker ( "a.utopsyohisohe terminologie"). .Y~ een in betrokke:n t•rminologie gestelde
taaJ.daao., blijkt dus uit de formulering reedst dat de a.speoten voor
ee~ bepa.aJ.d :pe:r-soo:o. in hoge mate verschillend zijn in de gavallen wearin hij welt -resp. nie-t de persoon is op wie de ta.a.lda.ad betrokken is.
(B~v. 'A ziet een sohip • geeft voor A heel andere waa.rnemingen wa.ar . . zijn gezichtswaarneming van bet achip - dan. vPor een a~er per, :a• b.v. diens gehoorwa.arneming van A die zegt 'ik zie een s chip' l •
QJl'h?-Y~~~Jl temi.!.!:(}log~!i= de wijze van spreken, waarbij slechts
'' ,£f9-b;jectief waa1·neemba:ee versohijnselen explioiet verm.eld word.en •
., A• s .hu.1.s st a.at in brand 1 , zonder dat over A's hoop en vreea
XL word,t;.'A ve.lt', zonder dat A's pijn vermeld wordt1 'A zegt ,-

a
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· ·: ;ee:n sehip net' , enz.)
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geuee.L"ce.J.l.Jlt!aJ transformatie van onbetrokken in be-

~tokken terminologie: traeht de apreker te bewegen, een voortgezette
t&eks vragen van het type' van ,.Hoe weet j e dat? n t.e beantwoorden
.
'
~~door hij genoopt wordt, preciea weer te geven, wat hij zelf waargetxomen heeft, verwacht, gevoeld enz., of bea:ntwoord dese vragen zelf
~~t behulp van een gedachte-experiment.
:Methode ter (gedeeltelijke) transformatie van betrokken in onbetrokken terminologie: traoht ~oveel mogelijk intersubjectief waarneembe.re ·verschijnselen sp te sporen, d:ie met de gewaarwordingan van de
11 sprekertt gecorreleerd z~jn •
. Beide methoden kunnen slechts zeer onvolledig word.en toegepast,
b.v. met betrek.l:ing tot enkele termen. Traoht men in deze oonsequentie
te bereil'"..at\iJ clan worden beide formuleringswijzen door hun grote om•
vtng.onbruikbaar.
De ~trokken terminologie komt globaal o-vereen met Ma.Moury's "ik-taal"
of "ik-nu-taaltt, ("mono" en 11 a.utopsychisohe ta.al"), de onbetrokken
met Car~~i,:,.:fJ:Sike.J.istisehe taaJ.'1, "protokolzinnentt en Ma.nnoury• s
1thet: · ·
· ·"¥0,<n:' .zove:rre ze op mensen en dieren wordt ·toegepast

.

• {door :Mannoury "hij-taal" genoemd) in plaats

-van de "psyohoiJi,t-• ( "JneUtalistische" e.d.).

1)

Globaal herkel'Ulingsmt.ddel voor bestanddelen van onbetroklten termino.logie: na.ar de vorm preoieae ruimte - tijd - aaniuidingen, causal.1teitstermen {'oorzaak•, •gevolg'), reflexologisohe en behavioristieohe
termen ('prikkel', 'reaotie', ene.)1 van betroklten terminologie:
psychologische termen (B.v. 'zien', 'boren'• •gevoelen 1 , 'den.ken•,
•vermoeden 1 , 'willen', 'herixmeir1ng•, •verwe.chtiD&', ens .. ), voor zo ....
verre nietoohavioristiseh.gedefinieerd, en termen, die daaruit zijn
afgeleid (b,v. •waarheid', 'kunnen', •mogelijk', enz.), m.n. fi.nsliteitstermen ( 1 doe1•, 1 middel').
In de hier gegeven omschrij.vingen is soms (b.v. in !) een betrokken
naaat een onbetrokken formulering vermeld,' terwijl ze ook wel - .eoals
gebruikelijk, maar niet·zeer W3nselijk is - door elkaar gebruikt warden (b.v. in 2 1 gevolgen• en •verwaohtingen•).
•
ijoeilijkh;den oni~staan ,doordat 1ri ttintersubjectieftt geachte uitraken veelal slechts door een baperkte groep van subjeoten aamraard
rd.en (b.v,. "wetenscha.ppel:i.jke onderzoekers", die niet tot een of mee1,
: .aalde politieke, godsdienstige of filosr,fische groepen bahor in) ,
·toordat be standdelen van .betrokken terminologie in naar de vorm
,:' r.okken terminologie doorgaa.:ns niet door grammatikale en synteJt. analyse, maar sleohts .door voortgezet betekenis-Ollderzoek oPP·
t:unne:n worden. Daarbij blijken vaelvuldig ft>rm.eel onbetroltk&n ,
''

Jti~

·., ·

daa.rvan,heb ik de term 'hij-taal • juiat op de psychAl~
.brij-vi3:3g toege:past, d.w. z. op grammatika.al in de d.erd

. .. transfo~eerde "ik-taal u, waarb.ij men de gew881""Jf0
· >~n ~c:m;. voo1:at.el t te sullen hebben, 1'Bl'l?l8ij~ • •
'

'

'. "i¥l ..

''A.;~~-

·

Sign. 70.
J~tspraken in hoge mate op vrij beperkte t,;roepen van aubjecten betrokfken te zijn. Dit heo:ft bij de behavionisten ttfoutenn ten gevolge, d.w.z •
.Jonbemerk.te resten van betroltken terminologie.
I Met betrekking tot psychologische termen doet men m.. i. goad vierer •
jlei woordgebruik (minstens) te onderscheiden, t.w.
11° introspectief (b.v .. 'lk zie een schipt);
:2° behavioristisch (b.v. 'Hij gedraagt zich ala iemand die een schip
ziet'), waarander in hat bijzonder:
.. 0
. :3 meta-taal (b.v. 'Hij zegt, een schip te zien');
\ 0
!4 hetero-introspectief (getransformeerdtik-taal)(b.v. 'Hat komt me
l , voor dat hij een schip ziet').
[,r:,

l

Jne

beha~ioristen menen 1° en 4° te kunnen ontberen. Dit is slechta mo. jgelijk, ala zij de gedragswaarnemj_ng, de woordwaarneming en de conata!tering van overeenkopist { •als iemand die ...... •) onbetrokken. formuleren,
fd,w.z. deze betrekken op waarnemingen, waarvan stilzwijgend o:ndersteld
jwordt, dat zij in hun waarnemingsresultaten overeenstemmen. In verband
jdaarmede bezit de cnbetrokken formulering veelal een ongegradueerd
!
j( "absolutiatisch0 ) karakter. Overigens kan men wel de introspectieve
J;gorj!t'l.lerinfilm vermijden (vgl.': 1 een golf van verontwaardig~n mij
~.,op' , alsmede O. Neurath' s :protokolzinnen); van belang is het onderzoek
l!!i~..§. (en/welke) waarnemingen en/of andere gewaa.rwordingen in de woorden worden uitgedrukt.
Methode ter analyse van een tekst, waarin iemand (A) zekere psycho,logische uitspraken omtrent een and.er (B) doet. Tracht (voor zoverre
jdit niet uit de tekst blijkt gissenderwijs) na ta ga.an: 1° op welke
. !gedragswaarnemingen van B door A deze uitspraken berusten, 2° welke
:l

+woordwaarnemingen daaronder voorkomen, 3° in hoeverre A op nietvermel!de herinneringen aan vroegere waarnemingen steunt; 4° in hoeverre A's
Iverwachtingen mees:preken; 5° in hoeverre A hetero-inj;rospectie heeft
, itoegepast; 6° in hoeverre gijzelf dit met betrekking tot A gedaan hebt.
l!ra.cht "dit alles zov~el mogelijk in Uw analyse van de tekst explioiet
i,~,er te. geven, a) in betr6kken (ia.utopsychisohe} , b) in onbetrokken
JStfysikali stische") f ormulering.
.

:Wo~rdfunot ie s.
onderscheiden 1:.B§.ica~~• emotieve {emoti'hele), volitieve (voli~n formele woordfuncties 1). Verschil signifische t.a.v.
ijk semantische onderzoekingen: deze onderscheidde alleen
_ _ !E, ix:i<dergelijke rubrieken, maar zag nog niet, dat in het gebruilc
!:;van een enkel woord elk dezeT functies aanwezig ka.n zijn ( ook! functie-lemen-te~• o:f .betekeniselementen). Overeenkomstig gebruik door
.

~J.gn • .,, •

Ch. W. Morris ( 1946).
We Q_eschouwen telkena eerst wr-orden in welkar gebra.ik een der woord:functies sterk overwee 6t.
A. OverYve~_E.dr,in~ica.tieve woo.eden zijn woorden welker betekenia door
aanw1jzing kan worden verklaard (indicatieve grondwoorden) of met behulp van zulke woorc.en kan w0rden beschreven (afgeleide indicatieve
~oorden). (Overgrote meerderheid van alle w•orden buiten oontekst}.
IndiN;.tie,re woordf~ct\~:
betrekking t~t nbjecten van intersubjectie-ve constateringerJ van overeenkomst en verschil. In psychologische
termen: tot gewaarVi"ordingen van herkenning en onderscheiding.
Me thode ~-oor opsporen van indicatieve functie: onderzoek door waarneming van woordgebruik in gesproken geschreven taal ( of bij gebreke
van mogelijkheden door empirisch onderzoek: deor 0 gedachte-exparimenten•1) van consta.teringen van overeenkom6t en verschil ten aanzien van
het door de te onderzoeken W3orden in zoveel mo~elijk verGchille:nde
gevallen weergegevene ( 11 exhaustie-methode").
Van belang is verder de fijnE,re onderocheiding: in hoeverre .1orden
.door gebruikte woorden waarnemingen, herinneringen, dan wel verwaohtin.gen weergegeven ? Voor zo-verre het laatste het geval is, spreken we
van E!Xl?e~tatie~ functie .. Daarbij treedt door~aans a.anzienlijk gr.-tere
spreidi:1g op dan bij de a.ndere indicatiGve funoties in de regel het
geval is. Dezt· fur..ctie overweegt o .. a. in woord.1:;n ala 'kunnen', •mogelijk', e.d. en daaruit afgeleide wnord.en (b.v. wo9rde~• .... baar'};
("Voor wie mogelijk?" "V04-r wie waarneembaar?" enz.). Om deze betrekkelijkheid te d~en uitk&men is hier een betrokken formulering op haar
plaats.
B. Overwegend emotionele vmorden: woorden, welker gebruik meestal door
~imitalli (veela.l met behulp van gebaren) wordt a.angeleerd, en slechts
l in bijzonder.a gevallen kan warden 11 varklaa.rd", t.w. wanneer spreker
'
! en hoorder overeenkomstige sterke emot1es •ndergaa.n, of bij een derde
t
l zeer sterke, zich in ongewone gedragingen cf gebaren ui tende emoties
v;aarnemen (emotionele grondwoorder4, b.v" 'lekker•, 'mooit, 'liaft, enz.
en hun tegengestelden). Emotieva functie van woorden: betrekkin6 tot
I peraoonlijke waarderingen van spreker en/of hoorder. In paychologische
\~~rmen:·betrekking tot aff'ecten. (gewaarwordingen van °1usttt en "onlustV
O""lerwegend emotioneie woo-rd$n tallan vrij duidelijk in twee gescheiui teen (woord.en met "posi tieve" en met "negatieve" la.-··

!
}}

l

lei,

en

die een ondubbelzinnig "tegeng,estelden bezitten worden in

e:paa. de/~'{}ntekste.n, bewust of (vaker) onbewust metaforisoh met over.
( 'hoog', 1 l~g•, •groot(S) 1 , 1 klt:1in',

..,.,_e,,-,.•

I4

•

Methode ter opsporing van emetionele woordfuncties: a.:ffecttra.naforma. tie 1): zoek gevallen waarin de bedoelde termen gebruikt worden bij de
schrijving van si tuatie die sterke affecten bij de spreker opwekken,
en vergelijk die met de beschrijving van dezelfde of gelijksoortige
situaties door personen bij wie zij de tegengestelde affecten opwekken.
·Bij enige oefening kan men zelf met behulp van "geda.chte-expdrimenten"
de transformatie meestal uitvoeren.
Vooroeilden van politieke termen: •vrijheidsstrijder' -'opstandeling';
'collaborateurs' -goedwillende element en•; • gezagshandhaving • ...!onderdruk·. king'; enz.
C. pverwegend voli~tpnel~ _j;ermen (wils-woorden): woorden welker gebruik
wordt aangeleerd in situaties (of didaktische imitaties daarvan), waarin de spreker (veelal m8t sterke intonatie en begeleidende gebaren) zijn
izeer sterke verwachting te kennen geeft, dat (sc,ms hijzelf, maar meidstal)
de hoorder bepaalde omschreven handelingen zal uitvoeren of nalaten
l(v3li tionele grondwoorden, imperatieven}. Y.:!l.~!~e functie van woorden:
hun betrekking tot uyolities" (zeer sterke en bepaalde eigengedragsverwachtingGn, gepaa:i:-d gaande met innerlijke voorbereiding tot handelen)

van. spreker en/ of hoarder .. ~&L.J"..:..,_,rrwrr~,~~ 11ryt~/4'&i,,;1.:_.~_i~t,:!:::._!!:.~ ~~ '-"':"ti..,~
Woorden met overwegend voli ti eve funotie kunnen slechtsV( ttmodali tei ts~woordenu: t moeten •, t mo gen 1 , 'kunnen •).
: De voli tieve f'unctie kan veelal B_ie_t_ ui t de grammatikale en/ of ayntaktische vorm der bebruikte woord.en en zinnen worden afgelazen. Zij
wordt.doorgaans opgespoord met behulp van de methode der signifische
reductie {vgl .. J.) en met behulp van een analyse a.ls a.an het einde van
·.1 gegeven. Beide methoden hebben een overwegend synthetisch karakter.
Een meer empirische (analytische) methode is: vervang een of meer uitiapraken door hun ontkenning, en onderzoek hoe de proefpersoon daarop
lreageert.
Ga in het bijzonder na, of deze ontkenning (of de ontkenning
l
1van praemissen van de oorspronkelijk uitspraken) heftige afweerreacties
!!
l oproept.
~
JD.
Form13le functie (blijft hier onbesproken).
I

1

!9. Betekenisonderzoek zelf,

alsmede de keuze ener methode bezit zelf ook
l emotieve en voli tieve functies. Noc\ig is evenwel het ondersch e:i.'d en van
\volitiesmet betrekk:ing tot het onderzoek, en zulke met betrekking tot
j~~, 'resultaten daarvan, resp. tot de onderzochte ui tspraken ~elf: .. Deze
---trea:;n vooral impliciet op 1° bij synthetische definities en
~~~kingen, 2° bij het gebruik van ongegradueerde terminologie,
''bi} czj.betrokken formuleringen.
l
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