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De beschouwingen over het logische denken die ik U hierbij moge 
voorlrggen zijn deels op te vatten als een nabetrachting over mijn 
niet lang geleden verschenen werk over The Foundations of Mathe
maties, maar ze lopen ten dele ook vooruit op een tweetal werken 
dat nog in voorbereiding is. Ik moge daarom afzien van uitvoerige 
documentatie. 

Een wijsgerige beschouwing over de natuur van het logisch denken 
en over de grondslagen van de logica kan niet uitsluitend berusten 
op een analyse van de opvattingen die voor de hedendaagse logica 
kenmerkend zijn, maar dient ook rekening te houden met opvat
tingen uit het verleden. Zelfs als zulke opvattingen door later 
onderzoek geheel zijn achterhaald kan toch het feit alleen reeds 
dat ze eenmaal in omloop zijn geweest ons stof bieden tot vrucht
bare bespiegeling. 

We kunnen, zeer globaal genomen, in de ontwikkeling van de 
opvattingen over de logica een drietal phasen onderscheiden, te 
weten: (i) de traditionele phase, (ij) de psyclwlogiserende phase, en 
(iij) de mathematiserende phase. De traditionele phase laat ik natuur
lijk beginnen met Aristoteles, de psychologiserende met Descartes 
en Locke, en de mathematiserende met Boole en DeMorgan. 
Scherpe grenzen zijn uiteraard noch in chronologisch noch in 
doxographisch opzicht te trekken. De traditie heeft nu eenmaal 
vele eeuwen nodig gehad om zich te constitueren, de psychologie 
heeft na Descartes tal van gedaanteverwisselingen doorgemaakt. 
Ook de wiskunde is geenszins een onveranderlijk gegeven: een 
ontwikkeling in abstracte richting heeft haar dichter bij de logica 
gebracht. Tenslotte: zowel de psychologiserende als de mathe
matiserende logica kunnen zich met een zeker recht op Aristoteles 
beroepen. 

Niettemin vertoont elk van de genoemde phasen een geheel eigen 
physiognomie en een relatief zeer sterke en bewuste continuïteit. 
Tegelijk betekent de mathematiserende phase in verschillende op
zichten een (lang niet altijd bedoelde) terugkeer tot traditionele 
opvattingen als reactie op het psychologisme. 

Dit heeft de aanhangers van de traditionele en van de psycho
logiserende logica intussen niet weerhouden, gedurende lange tijd 
een gesloten front te vormen tegen mathematiserende tendenties. 
Wat velen van hen zal hebben afgeschrikt was waarschijnlijk 
vooral de omvang en de ingewikkeldheid van de mathematische 
logica en haar (vaak met te veel nadruk geproclameerd) conventio
neel en artificiëel karakter. Bij een beoordeling van dergelijke 
bezwaren dient men intussen rekening te houden met de invloed 
van trivialiserende tendenties op de ontwikkeling van de logica. 
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Aan de beoefening van de logica is nu eenmaal een trivialiserende 
tendentie bijna van nature inherent. Wie overtuigd is van de 
fundamentele betekenis van de logica voor de wetenschap en voor 
het menselijk denken in het algemeen zal immers geneigd zijn, de 
studie van de logica zoveel mogelijk te vergemakkelijken; hij zal 
er ook toe overhellen, het voorwerp van deze studie aan te dienen 
als een zeer elementaire aangelegenheid; ter illustratie van de 
werkzaamheid van deze tendentie ook in de moderne mathematische 
logica moge ik verwijzen naar L. Wittgenstein's karakterisering 
van de logische wetten als "tautologieën", naar K. R. Popper's 
studies over The Trivialization ot Mathematical Logic, naar W. V. 
Quine's Methods ot Logic, en naar mijn eigen mededeling over 
Semantic Entailment and Formal Derivability. U zult niet van mij 
verwachten dat ik dergelijke tendenties afkeur; integendeel, ik 
blijf van mening dat rigoureuse concentratie op het essentiële en 
elementaire bevorderlijk is voor wijsgerig inzicht. 

Evenwel, men kan in deze richting ook te ver gaan. Dat reeds de 
traditionele phase zeer ver in deze richting is gegaan, kan blijken 
uit de bekende rijmpjes en ezelsbruggen, waarvan men er vele 
verzameld kan vinden in 1. M. Bochenski's Formale Logik. Dat 
zij te ver is gegaan, moge blijken uit het feit dat de fundamentele 
logische litteratuur der Griekse Oudheid ons met weinige uit
zonderingen slechts fragmentarisch is overgeleverd en dat een deel 
van wat bewaard bleef op de duur niet meer begrepen werd en 
dientengevolge als nutteloze spitsvondigheid en onvruchtbare 
haarkloverij te boek kwam te staan. 

Deze uitholling van de logische traditie nam te langen leste 
dusdanige vormen aan dat wat in omloop bleef inderdaad met 
enig recht als onvruchtbaar en nutteloos kon worden aangemerkt. 
Dit verklaart zowel de diepe verachting voor deze restanten die 
bij Ramus en bij Descartes tot uitdrukking komt als het streven 
naar een nieuwe opbouw dat de psychologiserende phase inluidt. 

De psychologiserende logica aanvaardde in eerste aanleg de 
erfenis van de traditionele logica maar zag zich gedwongen, op 
haar wijze de trivialisering voort te zetten. Zoals de anonieme 
schrijvers van de Logique de Port-Royal in hun Avis betogen, werd 
dit eeuwenlang beroemde werk geschreven om aan te tonen dat 
iemand met een goede aanleg niet meer dan vier of vijf dagen nodig 
had om zoveel logica te leren als nuttig kon zijn. Dat Locke nog 
het bestaan van abstracte begrippen erkende werd door Berkeley 
als een inconsequentie doorzien: abstracta hebben geen psychische 
realiteit. Dat in de wiskunde logisch wordt geredeneerd, is volgens 
Descartes en Kant een illusie. En tenslotte betoogde K. Marbe 
in zijn Experimentell-psychologische U ntersuchungen über da8 U rteil : 
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Wenn wir nun noch einmal auf unsere psychologischen Unter
suchungen des Urteils zurückblicken, so dürfen wir wohl ohne 
weiteres behaupten, dass , wie weit jene Untersuchungen auch 
fortgesetzt werden mögen, sie niemals geeignet sein werden, 
die logischen Probleme direkt zu fördern .... Die Logik, die 
gegenwärtig in vielen Stücken nichts anderes als eine un
methodische Psychologie des Urteils ist, wird sich daher 
künftig so unpsychologisch als möglich zu gestalten haben. 

Daarmee had de trivialisering het absolute nulpunt definitief 
bereikt, en had tevens de psychologiserende tendentie in de logica 
haar eigen doodvonnis ondertekend. 

Ik zou op dit punt van mijn betoog niet graag verkeerd begrepen 
worden. Dat tegen Marbe's experimenten bezwaren aan te voeren 
zijn en dat de "Würzburger Schule" niet bij zijn conclusies is blijven 
staan, is mij bekend. Maar dit tast de bewijskracht van Marbe's 
experimentele resultaten in het verband van mijn betoog niet aan. 
Een poging, een logische theorie te grondvesten op introspectieve 
dan wel op experimenteel-psychologische gegevens, heeft alleen 
dan zin, als deze gegevens een uitermate elementair en ondubbel
zinnig karakter hebben. Psychologische gegevens die niet aan deze 
eis voldoen zijn eigenlijk, in dit opzicht, van minder betekenis dan 
het traditionele beroep op de evidentie; immers, de algemene 
erkenning van deze evidentie is evenzeer aan te merken als een 
psychologisch gegeven waaraan daarenboven een elementair en 
ondubbelzinnig karakter kan worden toegeschreven. 

Anderzijds behoeft het verwerpen van de psychologische fun
dering van de logica geenszins te leiden tot de ontkenning van het 
bestaansrecht · ener denkpsychologie, zoals die met name door de 
"Würzburger Schule" is ontwikkeld. Tot de behandeling van de 
grondslagenproblematiek der logica, die verband houdt met het 
telkens weer opduiken van paradoxen of antinomieën, zal zulk een 
denkpsychologie nauwelijks iets kunnen bijdragen; wel zal ze de 
zeer uiteenlopende reacties op deze problematiek iets meer be
grijpelijk kunnen maken. 

Zoals ik reeds heb aangeduid, was de psychologiserende phase 
weliswaar ingetreden als reactie op het steeds meer veldwinnen van 
trivialiserende tendenties binnen de traditionele logica die geleid 
hadden tot eliminatie van allerlei , dat niet meer begrepen werd 
en dus als onvruchtbare spitsvondigheid en nutteloze haarkloverij 
gebrandmerkt, maar zag zij zich spoedig gedwongen, de triviali
sering op haar wijze voort te zetten. De omstandigheid dat tenslotte 
slechts een zeer beknopt en sterk vereenvoudigd extract uit de 
antieke en middeleeuwse logica in omloop bleef verklaart dat de 
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aanhangers van de traditionele zowel als van de psychologische 
logica aanvankelijk weinig begrip en nog minder waardering toonden 
voor de opkomende mathematische logica. Deze laatste heeft 
anderzijds een geheel nieuw licht geworpen op tal van niet meer 
begrepen subtiliteiten in de oudere logica. 

In mijn Foundations heb ik drie van de zogenaamde sophismen 
van Eubulides van Milete geanalyseerd; elk daarvan bleek te 
kunnen worden begrepen als een objectie tegen een door Aristoteles 
verdedigd leerstuk. Deze interpretatie vindt nadere steun in de 
omstandigheid dat de bestrijding van Aristoteles door Eubulides 
- zij het zonder verwijzing naar de sophismen - door andere 
bronnen uitdrukkelijk wordt vermeld en dat bovendien Aristoteles' 
antwoord op de objecties ons is overgeleverd. Ter afronding en 
ter bevestiging van mijn interpretatie moge ik thans Eubulides' 
cornutus bespreken; dit sophisme kan als volgt worden ingekleed: 

Opponens. - Heb je wel eens horens verloren ~ 
Defendens. - Neen, ik heb nooit horens verloren. 
Opponens. - Wat je niet verloren hebt, dat heb je; maar je 

hebt geen horens verloren; dus heb je horens. 

De inkleding van het argument zou ons gemakkelijk kunnen 
verleiden, het niet au sérieux te nemen. Maar dat zou bepaald 
onjuist zijn; ook in de hedendaagse wetenschapskritische litteratuur 
komen humoristisch ing3klede aJgumenten vaak voor (in beide 
gevallen komt wellicht ook hierin een trivialiserende tendentie tot 
uiting). Bovendien bewijst Aristoteles' reactie dat hijzelf het 
argument zeer ernstig heeft opgevat. 

We duiden nu wat defendens niet verloren heeft aan als A, wat 
hij bezit als B , en de horens van defendens als C. De redenering 
van opponens neemt dan de volgende vorm aan: 

• • • 

Alle A's zijn B 
Alle C's zijn A 

Sommige C's zijn B 

Dit is een syllogisme in de zcgenaamde subalterne modus BAR

BARI; deze wordt weliswaar pas in de Middeleeuwen uitdrukkelijk 
behandeld, maar op grond van de beginselen van Aristoteles' 
syllogistiek kan zijn bewijskracht niet betwijfeld worden. Ander
zijds is klaarblijkelijk de redenering van opponens voor het natuur
lijke denken niet aanvaardbaar. We mcgen dus concluderen dat 
op grond van de beginselen van Aristoteles' syllogistiek bewijs
kracht moet worden toegekend aan redeneringen die voor het 
natuurlijke denken niet acceptabel zijn. 
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In eerste aanleg richt de eornutU8 van Eubulides zich dus blijk
baar tfgen de principes van Aristoteles' syllogistiek; dat hij deze 
wilde bestrijden is ook op andere gronden aannemelijk. Uit de re
pliek van Aristoteles schijnt intussen te volgen dat Eubulides niet 
bij dit punt is blijven staan maar ook de methode der expositie in 
zijn polemiek heeft betrokken; de kritische beschouwingen over 
deze methode bij Alexander Aphrodisias, kort aangeduid in mijn 
Foundations , gaan dus wellicht terug op de polemiek van Eubulides. 
En tenslotte sugg3reert Aristoteles' repliek een verband met de 
beroemde antinomie van de Derde Mens, die ik in mijn Foundations 
eveneens kort heb besproken. Dit alles zou trouwens voor de hand 
ligg3n van het standpunt van het extreme realisme dat Eubulides, 
als woordvoerder van de Mfgarische School, moet hebben ver
dedigd. Op deze punten wil ik echter thans niet dieper ingaan. 

Wat nu Aristoteles' syllogistiek betreft is hier in het geding de 
toekenning van "existential import" aan universele uitspraken, die 
de uitsluiting van "lege" termen (zoals in ons geval de term C, 
of "horens van defendens") impliceert. De Quaestio, utrum haee sit 
vera: homo est animal, nullo homine existente, van Siger van Brabant, 
moet wel op dit punt betrekking hebben. Dat het hier niet gaat om 
overbodige haarkloverijen moge blijken uit het feit dat deze kwestie 
opnieuw aan de orde is gekomen bij de ontwikkeling van de mathe
matische logica. De aanhangers van deze laatste zijn in overgrote 
meerderheid bereid, "lege" termen toe te laten; zij kennen dus geen 
"existential import" toe aan universele uitspraken en verwerpen 
derhalve een aantal traditioneel erkende modi van het syllogisme, 
en wel onder meer de modus BARBARI. 

P. F. Strawson, een der leidende figuren in de Engelse analy
tische School (die niet, als de Amerikaanse analytici, de traditie 
voortzet van het logisch empirisme, maar veeleer aansluit bij het 
latere werk van Wittgenstein) , wil aan universele uitspraken wèl 
"existential import" tOf g ekend zien, en sluit zich dus in dit opzicht 
bij Aristoteles aan. Hij beroept zich echter niet op de verwerping 
van "lege" termen, maar op een regel van de omgangstaal, volgens 
welke het gebruik van een term het niet "leeg" zijn van die term 
"vooronderstelt", echter zonder dat hiermee deze vooronderstelling 
(zij het slechts impliciet) behoeft te worden geaffirmeerd. 

Deze laatste toevoeging is nodig, omdat "vooronderstellen" in 
dit verband moet worden begrepen als "vooronderstellen tot nader 
order". De universele uitspraak: "alle heksen zijn gevaarlijk" 
vooronderstelt het bestaan van heksen zonder nochtans dit bestaan 
te affirmeren. We kunnen dus laten volgen: "maar er bestaan 
geen heksen", zonder daarmee de eerste uitspraak terug te nemen; 
we hebben dan alleen bedoelde vooronderstelling geëcarteerd. 
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Wil men, zoals Strawson zich dit in zijn Introduction to Logical 
Theory ten doel stelt, Aristoteles' syllogistiek verdedigen, dan moet 
men intussen de "existential import" van universele uitspraken nog 
wel iets verder laten strekken. Ik zou daarom de regel van de 
omgangstaal, waarop Strawson zich beroept, als volgt willen for
muleren: het gebruik van een term vooronderstelt een "existential 
import" van die term zonder deze vooralsnog te affirmeren; wordt 
echter bedoelde vooronderstelling niet tijdig geëcarteerd, dan geldt 
ze stilzwijgend als geaffirmeerd. 

Als illustratie moge de cornutus dienen. De opponens gebruikt 
de term "horens" (scil. "van defendens") en vooronderstelt dus 
zijn "existential import", zonder deze vooralsnog te affirmeren. 
Defendens heeft derhalve nog gelegenheid, de "existential import" 
te ecarteren, bijvoorbeeld door het stellen van de wedervraag: 
"Wat voor horens bedoel je eigenlijk 1" Hij laat zich deze gelegen
heid echter ontgaan, zodat nu de "existential import" als geaffir
meerd geldt, waarvan opponens dankbaar gebruik maakt. 

Hier blijkt weer dat de volle strekking van een uitspraak in de 
omgangstaal pas in ruimer verband kan worden beoordeeld. Op 
het belang van de context legt de Engelse analytische school dan 
ook sterk de nadruk en ze maakt er de beoefenaren van de mathe
matische logica zelfs een verwijt van, dat zij voor deze eigenaardig
heid van de omgangstaal te weinig oog zouden hebben. 

Een onredelijker verwijt is haast niet denkbaar; het berust 
bovendien zelf op een verwaarlozing van de context. Sinds Aristo
teles heeft de logica gebruik gemaakt van de door hem aanbevolen 
analytische methode: elke bewijsvoering wordt ontleed in syllogis
men, elk syllogisme in uitspraken (premissen en conclusie), elke 
uitspraak in termen. De consequente toepassing van deze methode 
vereist klaarblijkelijk dat we de syllogismen, uitspraken en termen 
losmaken uit de ruimere context waarin ze optreden; dit brengt 
noodzakelijk mee dat we afzien van de door Strawson en zijn 
medestanders gesignaleerde eigenaardigheid van de omgangstaal 
die haar trouwens, in haar normale gebruikswijze, ongeschikt maakt 
als uitdrukkingsmiddel voor het logisch redeneren. 

Als men niettemin de omgangstaal als uitdrukkingsmiddel wil 
gebruiken, en vooral, als men niettemin de analytische methode 
wil toepassen bij het onderzoek van redeneringen geformuleerd in 
omgangstaal, dan moet men er dus, hoe dan ook, voor zorgen dat 
de strekking van elk syllogisme, van elke uitspraak, van elke term 
beoordeeld kan worden zonder dat men behoeft te letten op een 
ruimere context. Men moet derhalve deze strekking eens voor al 
ondubbelzinnig vastleggen en vervalt dus noodgedwongen in kunst
grepen die uiteraard steeds een inbreuk betekenen op de voor het 
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normale gebruik van de omgangstaal geldige regels. In het bijzonder 
zullen we een gebruiksregel als die, waarop Strawson zich beroept, 
op de een of andere manier buiten werking moeten stellen. 

Bij Aristoteles vinden we één mogelijke oplossing van het hiermee 
gestelde vraagstuk: hij sluit "lege" termen uit en kent dus eens voor 
al aan elke universele uitspraak "existential import" toe. De traditi
onele syllogistiek gaat consequent van dit beginsel uit. Dat het een 
inbreuk inhoudt op de regels van normaal taalgebruik, kan blijken 
uit onze analyse van de cornutus van Eubulides. Anderzijds is het 
in overeenstemming met de Griekse wetenschapspractijk, die het 
invoeren van nieuwe termen door definitie alleen toelaat indien 
tevens het bewijs wordt geleverd van de existentie van objecten 
waarop die termen van toepassing zijn; een bekend voorbeeld 
levert Propositie I in Boek I van Euclides' Elementen, die dienen 
moet om de definitie van de term "gelijkzijdige driehoek" te recht
vaardigen. 

Tegen de door Aristoteles gekozen oplossing zijn intussen ver
schillende bezwaren aan te voeren. 

(i) De uitsluiting van "lege" termen en de daardoor geïmpli
ceerde eis van reële , en niet slechts nominale, definities gelden alleen 
voor de apodictische en niet voor de dialectische bewijsvoering. De 
leer van het syllogisme geldt dus, strict genomen, en zoals trouwens 
ook in Aristoteles' bedoeling lag, alleen voor de eerste en niet voor 
de laatste; een algemene theorie van het redeneren levert ze dus niet. 

(ij) Er kunnen complicaties optreden bij de beoordeling van 
bewijzen uit het ongerijmde. Het kan voorkomen dat een term als 
niet-"leeg" wordt aangemerkt. op grond van een onderstelling die 
we ad absurdum willen voeren. Dit rechtvaardigt dan de toepassing 
van bepaalde syllogismen die tenslotte de beoogde ongerijmdheid 
opleveren. De ingevoerde onderstelling is hiermee weerlegd, en dus 
blijkt achteraf dat de bedoelde term "leeg" is. Maar hierdoor 
schijnt de rechtsgrond aan de toegepaste syllogismen te ontvallen; 
zodoende kan twijfel rijzen aan de gegrondheid van de conclusie. 

(iij) Verreweg het ernstigste bezwaar tegen Aristoteles' oplossing 
is evenwel hierin gelegen, dat ze een inbreuk involveert op het 
formele karakter van de logica; in vele gevallen immers is het ant
woord op de vraag, of een bepaalde term al dan niet "leeg" is, 
afhankelijk van empirische gegevens. De cornutus van Eubulides 
kan opnieuw als illustratie dienen. Op grond van Aristoteles' syl
logistiek kan de bewijskracht van dit argument alleen worden 
aangevochten op grond van het feit dat de term "horens van 
defendens" "leeg" is; en dit kunnen we alleen weten op grond van 
empirische gegevens. 

Met de aanvaarding van Aristoteles' oplossing vervalt derhalve 
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de scheiding tussen de formele vraag naar de bewijskracht van een 
gegeven redenering en de materiële vraag naar de waarheid of 
onwaarheid van haar premissen en conclusie ; met deze scheiding 
vervalt echter het bestaansrecht van de formele logica als zo
danig. 

Hoewel, strict genomen, dit bezwaar niet geldt op het gebied 
van de wiskunde, heeft men zelfs hier het kwestieuze beginsel van 
Aristoteles' syllogistiek in de practijk reeds lang prijsgegeven. Men 
voert rustig termen in door middel van nominale definities, sluit 
dus " lege" termen niet uit, en kent derhalve aan universele uit
spraken als zodanig geen "existential import" toe. 

Men kan er de mathematische logica dan ook allerminst een ver
wijt van maken dat ze inbreuk maakt op de regels voor het normale 
gebruik van de omgangstaal, en wel onder andere in die zin dat 
ze geen " existential import" toekent aan universele uitspraken. 
Zulk een verwijt is in de eerste plaats onredelijk, omdat weten
schappelijk taalgebruik nu eenmaal geen normaal taalgebruik 
pleEgt te zijn, en in de tweede plaats, omdat de mathematische 
logica de omgangstaal pleegt te vervangen door allerlei voor haar 
doeleinden meer geschikte geformaliseerde talen. Verder moet, zoals 
we hebben gezien, het gebruik van de omgangstaal als uitdrukkings
middel voor het logisch redeneren steeds leiden tot een inbreuk 
op de normale gebruiksregels. Ook Aristoteles kon zulk een inbreuk 
niet vermijden, al ging hij in dit opzicht minder ver dan de heden
daagse logici. Dat de mathematische logica verder gaat vindt zijn 
rechtvaardiging niet alleen in overwegingen ontleend aan de heden
daagse wetenschapspractijk maar vooral in de eisen die voort
vloeien uit het formele karakter van de logica; de conventionele 
en artificiële elementen in de mathematische logica zijn van veel 
minder belang dan veelal wordt aangenomen. 

Bij dit historisch aperçu moge aansluiten een korte beschouwing 
van meer menskundige aard. De historische feiten schijnen aan te 
tonen dat de mens, onder bepaalde omstandigheden en tot op 
zekere hoogte, zowel de neiging als het vermogen bezit tot wat 
men pleegt aan te duiden als logisch denken. Dit logisch denken 
manifesteert zich in eerste aanleg in concrete redeneringen zoals 
we die met name in de wijsbegeerte en in de wiskunde kunnen 
aantreffen. In zekere zin als een hogere manifestatie kunnen we 
aanmerken de algemene logische theorieën, waarvan Aristoteles' 
syllogistiek het oudst bekende voorbeeld vormt. 

Hoewel het logisch denken zich leent tot velerlei toepassing, is 
zijn waarde niet met externe maatstaven te bepalen, omdat het 
in geen van zijn toepassingen geheel opgaat. Zijn waarde kan alleen 
worden beoordeeld op grond van normen die, zo ze al niet door 
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het logisch denken zelf worden voortgebracht, dan toch aan het 
logisch denken als zodanig inherent zijn. 

Zoals iedere manifestatie van de geestelijke werkzaamheid van 
de mens zoekt ook het logisch denken een passend medium. In 
eerste aanleg kiest het als zodanig uiteraard de algemene omgangs
taal; maar als deze, ondanks pogingen tot min of meer geweld
dadige aanpassing, voor zijn specifieke doeleinden tekort blijkt te 
schieten, dan neemt het logisch denken zijn toevlucht tot de con
structie van geformaliseerde talen die een meer adequate uit
drukkingswijze mogelijk maken. 

Men zal er wellicht toe overhellen, de bereidheid en het vermogen 
van de mens tot logisch denken niet zeer hoog aan te slaan. Ander
zijds wijzen de gepassioneerde debatten, die logische problemen 
telkens weer blijken uit te lokken, er toch op dat het logisch 
denken een wezenlijk attribuut vormt van de menselijke natuur. 
Ook zij, die van de wijsbegeerte uitsluitend of in hoofdzaak anthro
pologische bezinning verwachten, zullen dus aan de logica een 
zekere mate van wijsgerig belang niet kunnen ontzeggen. 

Zonder twijfel heeft de wijsbegeerte in het verleden, tot haar 
schade, veelal te uitsluitend haar aandacht gericht op het redelijke 
in de mens. Bij gebreke van wijsgerige belangstelling loopt de logica 
intussen ernstig gevaar, van haar geestelijke oorsprong te ver
vreemden en te ontaarden in een pure techniek. 

Een wijsgerige studie van de logica, zoals ik die hier wil be
pleiten, zal nooit een specialistisch karakter kunnen bezitten. Ze 
eist, integendeel, een brede grondslag en een verscheidenheid van 
benaderingswijzen. Ik zou, persoonlijk, de aandacht willen vestigen 
op de volgende punten: 

(1) grondslagen en stelselmatige opbouw van de logica; 
(2) de omgangstaal als medium voor het logisch denken; 
(3) psychologisch onderzoek van het logisch denken; 
(4) geschiedenis van de logica; 
(5) de logica van de niet-westerse culturen. 

Over elk van deze punten zou ik een aantal korte opmerkingen 
willen maken. 

(1) De mathematiserende phase heeft onze inzichten terzake van 
de grondslagen en de stelselmatige opbouw van de logica in bijzondere 
mate verdiept. Ze is niet, zoals wel wordt aangevoerd, voortge
komen uit een misplaatst streven, wiskundige methodes toe te 
passen bij de behandeling van logische problemen; ze wordt veeleer 
gekenmerkt door de analyse van de logische elementen die, deels 
expliciet deels impliciet, in de wiskunde aanwezig zijn. Het kan 
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naar mijn mening niet betwijfeld worden dat deze elementen nergens 
zo overvloedig aanwezig en zo gemakkelijk toegankelijk zijn als 
in de wiskunde; bovendien wordt de toelaatbaarheid van een ge
geven definitie of bewijsvoering in de wiskunde in verreweg de 
meeste gevallen eenstemmig beoordeeld, wat op andere gebieden 
doorgaans niet het geval is. De mening dat het wiskundig redeneren 
niet beheerst wordt door de algemene bEginselen van de logica 
vindt, voor wat betreft de klassieke (niet-intuïtionistische) wiskunde, 
in de feiten geen steun. 

Weliswaar is het niet altijd gemakkelijk, de grens te trekken 
tussen de logica enerzijds en de zuivere (formele of abstracte) 
wiskunde anderzijds; het zelfstandig karakter van de logica kan 
echter blijken uit de omstandigheid dat haar beoefening aanleiding 
geeft tot het stellen van allerlei problemen, die bij een wiskundige 
niet licht zouden opkomen. Aan dit soort problemen heb ik de 
laatste jaren veel aandacht besteed; de resultaten van onderzoek 
in deze richting zullen op de duur ongetwijfeld toepassing vinden 
zowel in de wiskunde als elders. [Wat de eerste betreft, moge ik 
thans verwijzen naar de onlangs verschenen artikelen van S. Fefer
man & R. L. Vaught en van R. C. Lyndon.] 

Het klinkt wellicht paradoxaal als ik zeg, dat het moderne 
wiskundig grondslagenonderzoek de mogelijkheid heeft geschapen 
voor de opbouw van de formele logica als zelfstandige wetenschap. 
Ik vermeld daarom, bij wijze van precedent, het nauwe verband 
dat reeds bij Aristoteles tussen de opbouw van de logica en het 
wiskundig grondslagenonderzoek bestaat. 

Nog Le Blond, Logique et méthode chez A ristote , ontkent het be
staan van een nauw en wezenlijk verband op dit punt. Hij beroept 
zich echter op Brunschvicg, Hamelin en Milhaud, en de opvattingen 
van deze schrijvers zijn sterk beïnvloed door de leer van Descartes 
die, zoals ik reeds heb opgemerkt, van mening is dat er in de wis
kunde in het geheel niet logisch wordt geredeneerd. De ongerijmd
heid van Le Blond's zienswijze kan blijken uit een eigenaardig 
boek van H. G. ApostIe, Aristotle's Philosophy of Mathematics, 
waarin de bij Aristoteles verspreid voorkomende opmerkingen over 
de grondslagen van de wiskunde vrijwel zonder inlassing van 
verbindende tekst zijn bijeengevoegd tot een verrassend goed 
lopend betoog dat ruim 200 bladzijden druks beslaat. 

(2) Zoals ik heb uiteengezet, schiet de omgangstaal als medium 
voor het logisch denken in verschillende opzichten min of meer 
ernstig tekort. Niettemin maakt het logisch denken toch nog altijd 
op grote schaal van dit medium gebruik. Het onderzoek naar wat 
men pleegt aan te duiden als de logica van de omgangstaal heeft 
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dan ook ongetwijfeld een goede zin en het kan, zoals uit de bespre
king van een denkbeeld van Strawson gebleken moge zijn, tot ver
heldering van inzicht bijdragen. 

Ik betwijfel evenwel of dergelijk onderzoek zal kunnen leiden tot 
resultaten die, zoals de analytische school blijkt te nemen, een 
normatieve betekenis zouden bezitten voor de algemene logica. 
De logicus, die zich van de omgangstaal bedient, pleegt een aantal 
maatregelen te treffen teneinde bepaalde storende eigenaardigheden 
van dit medium te ondervangen. In het uiterste geval deinst hij 
er niet voor terug, inbreuk te maken op de normale gebruiksregels. 
Meestal echter zal hij ermee kunnen volstaan, het gebruik van 
bepaalde "gevaarlijke" woorden en zinswendingen te vermijden en 
zich zoveel mogelijk te bedienen van een min of meer gestandaar
diseerde woordkeus en zinsbouw. Deze tendentie tekent zich reeds 
duidelijk af in de traditionele logica. 

(3) Ook al is de logica de psychologiserende phase ontgroeid, 
er blijft natuurlijk plaats voor een psychologisch onderzoek van het 
logisch denken als onderdeel van de denkpsychologie. Ik heb mij 
vroeger beziggehouden met problemen op dit gebied en ik verheug 
mij dan ook over de gelegenheid, mij geboden door een ervaren 
onderzoeker als Jean Piaget, de studie ervan in samenwerking met 
hem weer op te vatten. 

Ik moge hier de volgende opmerking inlassen, hoewel het verband 
met het voorgaande niet aanstonds duidelijk zal zijn. In mijn 
mededeling over Semantic Entailment and Formal Derivability heb 
ik melding gemaakt van de mogelijke constructie van een "logische 
machine" die de door mij beschreven logische deducties zou kunnen 
uitvoeren. Aan practische toepassingen dacht ik toen niet. Sinds
dien hebben evenwel de volgende ontwikkelingen plaats gevonden. 

(i) Deductie-methodes verwant met de door mij voorgestelde 
zijn eveneens te vinden in onafhankelijke publicaties van K. J. J. 
Hintikka (1955), K. Schütte (1956) en S. Kanger (1957) en boven
dien in de (niet gedrukte) dissertatie (1956) van Trenchard More, 
een leerling van C. E. Shannon. Op grond van het werk van Kanger 
en van mijzelf hebben vervolgens D. Prawitz, H. Prawitz en N. 
Voghera (1958) een "programma" uitgewerkt voor een electronische 
reken-automaat (de Facit EDB van de AB Átvidabergs Industrier 
te Stockholm), waardoor het mogelijk werd de uitvoering van 
deducties in de predicaten-calculus aan deze machine op te dragen. 
Een aantal eenvoudige deducties zijn door de machine uitgevoerd. 
De bereikte snelheid is vooralsnog veel te laag dan dat men aan 
practische toepassing zou kunnen denken met behulp van de thans 
beschikbare apparatuur. Dit zal echter anders worden zodra men 
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(a) de gebruikte deductie-methodes genofgzaam heeft vereen
voudigd en (b) de beschikking heeft over automaten van nog 
grotere snelheid en capaciteit die bovendien beter zijn aangepast 
bij de aan een " logische machine" te stellen bijzondere eisen. 

(ij) A. Newell en H. A. Simon (1956) en, in aansluiting bij hen, 
H. Gelernter (1957) hebben eveneens pregramma's voor logische 
deductie opgesteld. Zij gaan echter uit van de vóór 1955 g '1ngbare, 
relatief omslachtige, deductie-methodes. Evenwel stellen ze zich 
ten doel, het rendement van de "logische machine" te verhogen 
door in het programma, naast de gekozen deductie-methodes, ook 
een zekere "heuristiek" te verwerken. Daartoe zou men enerzijds 
kunnen uitgaan van de resultaten van een onderzoek naar de 
heuristische hulpmiddelen waarvan de mens bij het zoeken naar 
een bewijs gebruik maakt; ik noem in dit verband het werk van 
G. Polya. Omgekeerd zou men, door rechtstreeks te zoeken naar 
een voor de machine geschikte "heuristiek", een dieper inzicht 
kunnen krijgen in het verloop van het logisch denken bij de mens. 
Hier ligt dus de mogelijkheid van een verband met de denkpsycho
logie. Het onderzoek van Newell en Simon is meer in het bijzonder 
gericht op het leggen van dit verband. 

Persoonlijk ben ik niet geneigd, veel resultaat te verwachten van 
het zoeken naar een voor de machine geschikte heuristiek. Ik heb 
namelijk bij mijn eigen onderzoek geconstateerd dat bij toepassing 
van de methode der semantische tableaux (voor de verwante 
deductie-methodes van Hintikka, Kanger en Schütte geldt uiter
aard hetzelfde) deducties tot stand kwamen vergelijkbaar met die 
welke spontaan door het logisch denken worden voortgebracht. 
De heuristiek van het menselijk denken schijnt dus in de nieuwe 
deductie-methodes reeds tamelijk volledig verwerkt te zijn. 

Hoe dit ook zij, wij moeten ernstig rekening houden met de 
mogelijkheid dat we in een nabije toekomst het zoeken naar logische 
deducties aan electronische apparaten kunnen toevertrouwen. 
De vraag rijst natuurlijk wat de verdere consequenties van een 
dergelijke ontwikkeling zullen zijn. 

Bij de beantwoording van deze vraag worde vooropgesteld dat 
de arbeid met name van een wiskundig onderzoeker inderdaad 
voor een zeer belangrijk deel in het zoeken naar logische deducties 
pleegt te bestaan. De automatisering van deze arbeid ligt overigens 
geheel in de lijn van een ontwikkeling die eerst, door de invoering 
van passende notaties, heeft geleid tot een grote vereenvoudiging 
van het numerieke rekenen en vervolgens, door de constructie van 
geschikte apparaten, tot de automatisering ervan. 

Het wegvallen van een belangrijk deel van de normale dagelijkse 
arbeid van de wiskundige onderzoeker zal, naar te verwachten is, 
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een verschuiving van diens aandacht nodig maken. In de eerste 
plaats zal hij een zekere "heuristiek" moeten ontwikkelen, om 
de machine geregeld van de nodige problemen te kunnen voorzien. 
Voorts zal hij moeten leren, die problemen in die vorm te brengen 
welke voor de machine het meest geschikt is (het eigenlijke "pro
grammeren", waarbij de opdracht in een voor de machine "be
grijpelijke" code wordt overgebracht, is nu reeds geheel in handen 
van specialisten). Zijn blik zal niet langer geconcentreerd moeten 
zijn op de afzonderlijke theorema's , maar de structuur van een 
mathematische theorie als totaliteit moeten omvatten. Om kort 
te gaan, zijn arbeid zal meer en meer gaan lijken op wat nu reeds, 
"en marge" van de eigenlijke wiskunde, op het gebied van het 
wiskundig grondslagenonderzoek pleegt te worden verricht. 

Men moet reeds nu de mogelijkheid overwegen van een aanpassing 
van de beoefening van en met name van het onderwijs in de wis
kunde bij behoeften, die wellicht reeds op vrij korte termijn voel
baar zullen worden. 

(4) De ontwikkeling van de mathematische logica heeft stimu
lerend gewerkt op de beoefening van de geschiedenis van de logica; 
ze heeft, zoals ik reeds heb opgemerkt, een geheel nieuw licht ge
worpen op allerlei subtiliteiten in de oudere logica waarvoor, onder 
invloed van latere trivialiserende en psychologiserende tendenties, 
het juiste begrip verloren was gegaan. De zeer afbrekende kritiek 
op de antieke en middeleeuwse logica bij schrijvers als Barthélemy 
Saint-Hilaire, A. Franck en C. Prantl (bij A. Virieux-Reymond, 
La logique et l'épistémologie des stoïciens, vindt men enige typerende 
citaten) heeft dan ook bij A. Reymond, H. Scholz en J. Lukasiewicz 
plaats gemaakt voor diepe bewondering. 

Deze bewondering acht ik alleszins verdiend, 66k met betrekking 
tot het door de laatstgenoemden verrichte pionierswerk, maar dat 
neemt niet weg dat ik met name de door Lukasiewicz en Scholz 
verdedigde interpretaties op tal van punten voor verfijning en 
correctie vatbaar acht. Ik noem de (ook door G. H. von Wright 
in zijn Logical Studies bestreden) karakterisering van de aristote
lische en de stoïcijnse logica opvolgend als een systeem van wetten 
en als een systeem van regels, de opvatting van Aristoteles' expositie
methode (waarover meer in een Aanhangsel), de uitleg van Kant's 
onderscheiding van analytische en synthetische oordelen, de toe
schrijving van de semantische methode aan Bolzano. Er blijft dus 
nog zeer veel te doen. 

Op het gebied van de middeleeuwse logica is nog veel en belang
rijk tekstmateriaal niet of onvoldoende uitgegeven. Onze land
genoot L. M. de Rijk heeft gedurende de laatste jaren met zijn 

15 



16 BESCHOUWINGEN OVER HET LOGISCHE DENKEN 

zorgvuldige edities van Petrus Abaelardus en Garlandus Compotista 
hoogst gewichtige bijdragen geleverd. 

De betekenis van de geschiedenis der logica in het ruimere bestek 
van een wijsgerige studie van de hedendaagse logica is o.a. hierin 
gelegen dat ze ons wapent tegen overschatting van de artificiële 
en conventionele elementen in de mathematische logica. Dit punt 
wordt wellicht voldoende toegelicht door een verwijzing naar de 
beschouwing over de cornutus van Eubulides. Het zou mij niettemin 
zeer verheugen als deze Akademie t.Z.t. zou kunnen besluiten tot 
uitgave van mijn werk over de geschiedenis van de logica. 

(5) Voor een wijsgerige studie van de logica zou op grond van 
soortgelijke overwegingen ook van belang zijn enige nadere kennis 
van de logica van de niet-westerse culturen. Ik ben op dit punt uiter
aard op secundaire bronnen aangewezen en moet bekennen dat ik 
maar zeer weinig heb kunnen vinden dat van mijn standpunt 
bruikbaar was. Een uitzondering vormen de onderzoekingen over 
indische logica van St. Schayer, A. Kunst en D. Ingalls (waarover 
Bochenski in zijn Formale Logik nadere gegevens verschaft) die, 
naar ik hoop, door J. F. Staal zullen worden voortgezet. 

Deze minder bevredigende stand van zaken is natuurlijk wel te 
verklaren. De historici en oriëntalisten die ons zouden moeten 
inlichten beschikken begrijpelijkerwijze maar uiterst zelden over 
de logische scholing die nodig zou zijn voor een adequate behande
ling van de uiterst netelige problemen die in dit verband rijzen. 

Gaarne neem ik daarom deze gelegenheid te baat om enkele 
methodische opmerkingen te maken. Bij het onderzoek van de 
logica van een niet-westerse cultuur zou men m.i. in de eerste plaats 
de volgende vragen dienen te stellen: (i) Heeft de betreffende 
cultuur een theorie van de formele logica voortgebracht1 (ij) Komt 
in de betreffende cultuur formeel-logisch redeneren vood (iij) 
Levert de voertaal van de betreffende cultuur geschikte uitdruk
kingsmiddelen voor het formeel-logisch redeneren 1 

Ik moge deze vragen iets nader toelichten, en vervolgens enige 
aanvullende opmerkingen maken. 

(i) Natuurlijk mag men a priori geen gelijkenis verwachten van 
zulk een theorie met de formeel-logische theorieën die ons uit de 
westerse traditie bekend zijn; voorts moet men bedacht zijn op 
de mogelijkheid dat de behandeling van formeel-logische problemen 
wordt gecombineerd of vermengd met beschouwingen van andere, 
bijvoorbeeld kennistheoretische, psychologische of grammaticale, 
aard. 

(ij) Men moet ook bedacht zijn op de mogelijkheid dat het for
meel-logisch redeneren beheerst wordt door andere regels dan de 
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bij ons in dit verband gangbare, en dat het wordt gecombineerd 
of vermengd met andere vormen van argumentatie. 

(iij) Men zal in de eerste plaats dienen te letten op de beschik
baarheid van equivalenten voor de bij ons gebruikelijke uitdruk
kingsmiddelen voor de ontkenning, de implicatie (als ... , dan), de 
generalisatie, de modaliteiten en voor semantische begrippen als 
waar en onwaar. Daarnaast moet men echter rekening houden met 
de mogelijkheid dat bij het formeel-logisch redeneren, C.q. bij de 
beschrijving en de analyse ervan, een beroep wordt gedaan op 
andere dan de bij ons gangbare logische en semantische begrippen. 

Hoewel mij, als gezegd, over de (formele) logica der niet-westerse 
culturen maar zeer weinig bruikbare gegevens ter beschikking 
staan, zou het mij toch wel sterk verrassen indien bij nader onder
zoek zou blijken, dat één dezer culturen een formele logica had 
voortgebracht die enerzijds naar omvang en naar strengheid van 
opbouw vergelijkbaar ware met de antieke en midddeleeuwse logica 
en die zich anderzijds zou kenmerken door sterk afwijkende logische 
begrippen en logische regels. Zulk een stand van zaken ware 
moeilijk te rijmen met de omstandigheid dat terzake van de ele
mentaire rekenkundige begrippen en inzichten een dergelijke op
vallende divergentie niet aanwijsbaar is. 

Men heeft weliswaar vaak getracht, op grond van linguïstische 
of van rassen-psychologische overwegingen het bestaan van zulk 
een divergentie aannemelijk te maken. Dergelijke argumentaties, 
die doorgaans sterk beïnvloed zijn door inzichten stammend uit 
de psychologiserende phase van de logica, zijn echter weinig over
tuigend. De rassen-psychologische overwegingen worden ontzenuwd 
door de opmerking dat reeds aan de ontwikkeling van de antieke 
en de middeleeuwse logica denkers van velerlei landaard en ras 
hebben meegewerkt, terwijl de hedendaagse logica over de gehele 
wereld beoefenaren vindt. 

De linguïstische argumenten lijken me wel iets sterker. Het is 
zeer aannemelijk dat sommige talen zich er beter toe lenen dan 
andere, als medium voor het logisch denken dienst te doen. Maar 
we hebben gezien dat zelfs het Grieks geen volmaakt medium vorm
de, zodat reeds Aristoteles inbreuk moest maken op de regels voor 
normaal taalgebruik. Met dergelijke kunstgrepen zouden onge
twijfeld ook vele andere cultuurtalen geschikt te maken zijn om 
te dienen als medium voor het logisch denken. 

De grootscheepse ontwikkeling van de logica sedert haar intrede 
in de mathematiserende phase heeft haar geschikt gemaakt voor 
velerlei toepassing, zowel op theoretisch als op practisch gebied; 
maar deze ontwikkeling dreigt tevens de wijsbegeerte van haar 
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te vervreemden. Voor de wijsbegeerte ontstaat dientengevoge hetl 
gevaar dat irrationele tendenties - toch reeds van niet te ver
waarlozen invloed op het hedendaagse denken - de boventoon 
gaan voeren; zij zou daardoor op de duur het aan haar intenties 
beantwoordende karakter van redelijke bezinning gaan inboeten. 

Ik heb er daarom prijs op gesteld, te betogen, dat de logica, ó6k 
in haar mathematiserende phase, zowel instrument als object van 
wijsgerige bezinning behoort te bl~iven. 
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AANHANGSEL 

Een moderne analyse van een syllogisme in de modus CELARENT: 

Geen mens rijdt te paard over de daken 

Alle heiligen zijn mensen 

* * * Geen heilige rijdt te paard over de daken 

(verderop zal genoegzaam blijken, dat ik het voorbeeld niet ter
wille van de grappigheid heb gekozen) kan wellicht de algemene 
strekking van Aristoteles' antwoord aan Eubulides enigszins ver
helderen (de toegepaste methode heb ik uitvoeriger toegelicht in 
mijn mededeling over Semantic Entailment and Formal Derivability). 
Als we premissen en conclusie opvolgend voorstellen door de 
formules: 

en: 

(1) (Ex) [M(x) & P(x)] 

(2) (y) [H(y) -+ M(y)] 

(3) (Ez) [H(z) & P(z)] 

dan beantwoordt aan bovenstaande redenering het volgende 
semantische tableau: 

Waar Onwaar 

(1) (Ex) [M(x) & P(x)] (3) (Ez) [H(z) & P(z)] 
(2) (y) [H(y) -+ M(y)] (4) (Ex) [M(x) & P(x)] 
(5) (Ez) [H(z) & P(z)] (10) M(a) & P(a) 
(6) H(a) & P(a) 

(11) H(a) 
(7) H(a) 
(8) P(a) (13) M(a) (14)P(a) 
(9) H(a) -+ M(a) 

(12) M(a) 

I 

We kunnen dit tableau nu weer omzetten in de volgende formele 
deductie in een Systeem van Natuurlijke Deductie. 
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(1) (Ex) [M(x) & P(x)] [prem 1] 
(2) (y) [H(y) ~ M(y)] [prem 2] 

----------
(5) (Ez) [H(z) & P(z)] [+hyp 1] 

========== 
(6) H(a) & P(a) [+hyp 2] 
(7) H(a) (6) 
(8) P(a) (6) 
(9) H(a) ~ M(a) (2) 

(12) M(a) (7), (9) 
(10) M(a) & P(a) (8), (12) 

========== 
(4) (Ex) [M(x) & P(x)] [-hyp 2] 

----------
(3) (Ez) [H(z) & P(z)] [-hyp 1] 

We kunnen deze redenering ook wel, zonder veel moeite en op 
adequate wijze, met behulp van de omgangstaal formuleren. 

Gegeven: (1) Geen mens rijdt te paard over de daken; (2) Alle 
heiligen zijn mensen. 

Te bewijzen: (3) Geen heilige rijdt te paard over de daken. 
Bewijs: We maken gebruik van de methode van het bewijs uit 

het ongerijmde. Daartoe onderstellen we: (5) Er zijn heiligen, die 
te paard over de daken rijden; neem, om de gedachten te bepalen, 
meer in het bijzonder aan: (6) Sinterklaas is een heilige, die te 
paard over de daken rijdt. Dan geldt: (7) Sinterklaas is een heilige, 
en: (8) Sinterklaas rijdt te paard over de daken. Op grond van (2) 
geldt verder: (9) Als Sinterklaas een heilige is, dan is hij een mens. 
Uit (7) en (9) leiden we met behulp van de modus ponens af: (12) 
Sinterklaas is een mens. Wegens (8) en (12) krijgen we vervolgens: 
(10) Sinterklaas is een mens, die te paard over de daken rijdt. 
Dat we in het bijzonder Sinterklaas hebben beschouwd, doet 
blijkbaar niet ter zake, zodat onafhankelijk van onderstelling (6) 
moet gelden: (4) Er zijn mensen, die te paard over de daken rijden. 
Maar dat is in strijd met gegeven (1), zodat onderstelling (5) on
gerijmd is. Dus geldt: (3) Geen heilige rijdt te paard over de daken, 
wat te bewijzen was. 

Ik beschouw nu het slot van Aristoteles' betoog (De sophisticis 
elenchis, cap. xxij, 178b36-179al0). 

Ook < geldt het voorgaande voor het betoog> dat er een derde 
mens is, naast de mens als zodanig en de afzonderlijke mensen. 
Want de mens, evenals ieder universale, betekent, niet een 
particulare, maar een quaie, of een relativum, of iets van dien 
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aard. Zo is het eveneens gesteld met de vraag: zijn Koriskos 
en Koriskos, de musicus, een en dezelfde dan wel verschillend 1 
Want het eerste betekent een particulare en het tweede een 
quaIe, zodat het ook niet mogelijk is dat dit geëxponeerd wordt; 
immers, niet het feit dat geëxponeerd wordt doet de derde 
mens ontstaan, maar de erkenning ervan als een particulare. 
Want er kan geen particulare zijn, dat èn Kallias is èn de 
mens. Maar als iemand zegt dat het geëxponeerde niet een 
particulare is doch een quaIe, dan is er geen moeilijkheid; want 
dan zal er een zekere eenheid zijn naast de vele bijzondere 
dingen, bijvoorbeeld de mens. Derhalve kan klaarblijkelijk niet 
worden toegegeven dat datgene wat op universele wijze aan 
alle dingen wordt toegekend een particulare zou zijn, maar 
dient men vol te houden dat het of een quantum of een quale 
of een relativum of iets van dien aard moet betekenen. 

Deze uiteenzetting wordt begrijpelijk als we haar in verband 
brengen met de analyse van een syllogisme zoals ik er zojuist een 
heb gegeven. De term "Koriskos, de musicus" bij Aristoteles be
antwoordt aan de parameter "a" in bovenstaand semantisch 
tableau en aan de term "Sinterklaas" in de informele weergave 
ervan. De vraag naar de ontologische status van het denotatum 
van dergelijke termen is in de loop van de geschiedenis bij her
haling gesteld. Ze rijst hier in verband met de overgang van (5) 
naar (6), die typerend is voor Aristoteles' methode der expositie, 
en geeft aan deze methode een problematisch karakter; over analoge 
discussies bij Frege, von Meinong en RusselI vindt men enige 
gegevens in Bochenski's Formale Logik. 

Terzake van de vraag, of bedoeld denotatum als een particulare 
dan wel als een universale dient te worden aangemerkt, ziet Aris
toteles zich, blijkens de aangehaalde tekst, voor een uiterst moeilijk 
dilemma geplaatst. 

1. Nemen we aan, zoals iedereen in eerste aanleg wel geneigd 
zal zijn, te doen, dat "Sinterklaas" een particulare aanduidt en 
dus als eigennaam fungeert, dan stuiten we aanstonds op het be
zwaar dat, zoals immers uit de geanalyseerde redenering is gebleken, 
een passende drager van deze eigennaam als concrete persoon niet 
kan bestaan. Bisschop Nicolaas van Myra was wel een heilige, maar 
hij reed niet te paard over de daken. Men kan nu zijn toevlucht 
nemen tot de onderstelling, dat Sinterklaas is op te vatten als een 
ideale persoon, en wel als de te paard over de daken rijdende heilige 
par excellence. Maar dat leidt, merkt Aristoteles zeer terecht op, 
tot aanvaarding van Plato's ideeënleer. Zonder twijfel had Eubu-
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lides hem verweten dat zijn expositie-methode een beroep inhield 
op de ideeënleer en dus moest leiden tot de antinomie van de 
Derde Mens. Dit verklaart de nadruk waarmee Aristoteles erop 
wijst dat men, als men de expositie-methode toepast, de geëxpo
neerde term niet moet opvatten als aanduiding van een particulare. 

2. We kunnen voorts de term "Sinterklaas" opvatten als een 
soortnaam; hij dient dan klaarblijkelijk ter aanduiding van het 
algemene concept: heilige die te paard over de daken rijdt. Bij aan
vaarding van deze interpretatie raakt Aristoteles echter in andere 
moeilijkheden verstrikt. Uit de geanalyseerde redenering blijkt 
immers dat de zo opgevatte term " leeg" is, zodat de invoering ervan 
niet verenigbaar is met de beginselen van Aristoteles' syllogistiek. 

Van hedendaags standpunt is er tegen invoering van "lege" 
termen geen bezwaar, zodat we de term "Sinterklaas" desgewenst 
als soortnaam kunnen opvatten. We moeten dan evenwel de 
geanalyseerde redenering op tamelijk ingrijpende wijze herzien; 
ze verliest daarmee haar "natuurlijk" karakter. 

Gelukkig zijn de bezwaren tegen de opvatting van "Sinterklaas" 
als eigennaam van hedendaags standpunt evenmin overkomelijk. 
Nemen we aan, dat deze eigennaam dient ter aanduiding van de 
te paard over de daken rijdende heilige par excellence, dan houdt de 
geanalyseerde redenering slechts een beroep in op de onderstelling: 

Als er één heilige is die te paard over de daken rijdt, dan is het 
Sinterklaas. 

Deze onderstelling kan als waar gelden, zelfs als we Sinterklaas 
met Bisschop Nicolaas van Myra vereenzelvigen. Immers, een 
implicatie met een onwaar implicans moet, volgens de hedendaagse 
logica, als waar worden aangemerkt. 

Bovenstaande discussie levert een gedeeltelijke rechtvaardiging 
van een eerder door mij bestreden opvatting van Lukasiewicz, 
volgens welke Aristoteles de geëxponeerde term als aanduiding 
van een universale uitlegde. Naar mijn mening dienen we echter 
in Aristoteles' leer op dit punt een drietal ontwikkelingsphasen te 
onderscheiden. 

1. Aanvankelijk werd de geëxponeerde term, zoals trouwens 
het meest voor de hand ligt en in de mathematische bewijsvoering 
steeds geschiedt, als eigennaam geïnterpreteerd. Het bestaan van 
deze phase, op zichzelf reeds aannemelijk, moet worden ondersteld, 
om de discussies over de hier bedoelde interpretatie te verklaren; 
deze phase moet zijn gevallen in een periode, toen Aristoteles nog 
sterk onder de invloed stond van Plato's ideeënleer. 
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2. Vervolgens werd de geëxponeerde term als soortnaam opge
vat. Deze phase wordt vertegenwoordigd door de geciteerde tekst. 
We mogen aannemen dat Eubulides' polemiek tegen Aristoteles' 
syllogistiek in deze phase viel en tennaastenbij de volgende strek
king had: 

(I) Opvatting van de geëxponeerde term als eigennaam onder
stelt een beroep op Plato's ideeënleer en leidt derhalve tot de 
antinomie van de Derde Mens; 

(lI) De geëxponeerde term moet derhalve als soortnaam worden 
opgevat; deze opvatting dwingt evenwel tot toelating van "lege" 
termen; 

(lIl) Toelating van "lege" termen maakt, in het bestek van 
Aristoteles' syllogistiek, redeneringen mogelijk als de cornutus die, 
uitgaande van ware premissen, onware conclusies opleveren; 

(IV) Derhalve is Aristoteles' syllogistiek, wegens haar beroep 
op de expositie-methode, niet houdbaar. 

3. Tenslotte heeft Aristoteles, wellicht onder invloed van 
Eubulides' kritiek, de expositie-methode geheel prijsgegeven. Dit 
blijkt uit het feit dat Aristoteles, zoals Lukasiewicz doet opmerken, 
in het slothoofdstuk van Boek I der Analytica priora, waar hij een 
overzicht geeft van de syllogistiek, geen beroep meer doet op de 
expositie-methode. In vereenstemming hiermee is ook, dat Alexan
der van Aphrodisias de expositie-methode als "niet syllogistisch" 
verwerpt. Daarentegen maakt Galenus, zoals K. Berka heeft op
gemerkt, wel gebruik van deze methode; hij vat de geëxponeerde 
term blijkbaar als soortnaam op. 

Voor een deel hangen Aristoteles' moeilijkheden wellicht samen 
met de omstandigheid dat hij, zoals Lukasiewicz opmerkt, de aard 
van de hypothetische redenering niet volkomen doorziet. Zo'n 
hypothetische redenering ontstaat bijvoorbeeld als we van de 
geanalyseerde redenering het gedeelte, bestaande uit de uitspraken 
(2), (5), (6) , (7) , (8) , (9), (12), (10) en (4), afzonderlijk beschouwen. 
Nu speelt alleen in deze hypothetische redenering de term "Sinter
klaas" een rol, en in de beperkte context van deze redenering is 
er niet de geringste aanleiding, deze term als "leeg" te beschouwen; 
integendeel, krachtens onderstelling (5) is de bedoelde term niet 
leeg. De omstandigheid, dat na het bereiken van de slotsom (4) 
van de beschouwde hypothetische redenering de onderstelling (5) 
als ongerijmd wordt verworpen, kan geen afbreuk doen aan het 
sluitend karakter van de hypothetische redenering als zodanig. 
- Deze korte beschouwing moge tevens het belang illustreren van 
de eerder gesignaleerde noodzaak, bij toepassing van Aristoteles' 
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analytische methode bepaalde onderdelen van een betoog uit de 
ruimere context los te maken. Dat consequente toepassing van dit 
beginsel Eubulides' objecties krachteloos maakte, heeft Aristoteles 
blijkbaar niet opgemerkt. 

Dat zowel Aristoteles' onmiddellijke opvolgers, Eudemus en 
Theophrastus, als iets later de stoïcijnse logici bijzondere aandacht 
schonken aan de hypothetische redeneringen, was dan ook volledig 
op zijn plaats. Blijkbaar hebben pas de stoïcijnen de consequenties 
van het radicaal vasthouden aan de "tweewaardigheid" volledig 
overzien. 

BIBLIOGRAPHIE 

Apost1e, H. G., Aristotle's Philosophy of Mathematics (Chicago 1952). 
Berka, K., Der "Beweis durch Heraushebung" bei Galenos. Phronesis, vol. 

3 (1958) . 
Beth, E. W ., Semantic Entailment and Formal Derivability. Deze Mede-

delingen, deel 18, no. 13 (Amsterdam 1955). 
---, La crise de la raison et la logique (paris-Louvain 1957). 
---, Ober Lockes "Allgemeines Dreieck". Kant-Studien, 48. Bd (1956/57). 
---, On Machines Which Prove Theorems. Si'TIWn Stevin, 32ste jaarg. 

(1958). 
---, Completeness Results for Formal Systems. Half-Hour Address, 

Int. Congress of Math. in Edinburgh (1958). 
---, The Foundations of Mathematics - A Study in the Philosophy of 

Science (Amsterdam 1959). 
---, Formal Methods - An Introduction to Symbolic Logic [in voor

bereiding ]. 
--- & J . Piaget, La pensée réelle et la logique formelle [in voorbereiding]. 
Bochenski, I. M., Spitsfindigkeit. In: Festgabe an die Schweizerkatholiken 

(Freiburg/Schweiz 1954). 
---, Formale Logik (Freiburg/München 1958). 
Dijksterhuis, E. J ., De Elementen van Euclides (2 dIn, Groningen 1929/30). 
Feferman, S. & R. L. Vaught, The First Order Properties of Products of 

Aigebraic Systems. Fundamenta Mathematicae, vol. 47 (1959). 
Gelernter, H., Theorem Proving by Machine. In: Summaries of talks presented 

at the Summer Institute of Symbolic Logic in 1957 at Oornell University 
(mimeographed) . 

Gelernter, H. L . & N. Rochester, Intelligent Behavior in Problem-Solving 
Machines. IBM Journal of research and development, vol. 2 (1958). 

Kanger, S., Provability in Logic (Stockholm 1957). 
Le Blond, J. M., Logique et méthode chez Aristote (Paris 1939). 
Lukasiewicz, J., Aristotle's Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal 

Logic (Oxford 1951). 
Lyndon, R. C., An Interpolation Theorem in the Predicate Calculus. Pacific 

Journal of Mathematics, vol. 9 (1959). 
McCulloch, W . C. & W . Pitts, A Logical Calculus of the Ideas Immanent in 

Nervous Activity. Bull. of Math. Biophysics, vol. 5 (1943). 
Marbe, K., Experimentell-Psychologische Untersuchungen über das Urteil-

Eine Einleitung in die Logik (Leipzig 1901). 
Newell, A. & H. A. Simon, The Logic Theory Machine. IRE Transactions 

on Information Theory, vol. IT-2 no. 3 (1956). 
Polya, G., Mathematics and Plausible Reasoning (2 vols, Princeton, N. J., 

1954). 
Popper, K. R., The Trivialization of Mathematical Logic. In: Proceedings of 

the Xth Int. Oongress of Philosophy (Amsterdam 1949). 
[Port-Royal] La logique ou l'art de penser (nouvelle éd., Paris 1816). 

24 



BESCHOUWINGEN OVER HET LOGISCHE DElNKEN 25 

Prawitz, D., H. Prawitz & N. Voghera, A Mechanical Proof Procedure and 
lts Realization in an Electronic Computer (mimeographed, Stockholm 
1959). 

Quine, W. V., Mr. Strawson on Logical Theory. Mind, vol. 62, n.s. (1953). 
---, Methods of Logic (revised ed., New York 1959). 
Robinson, A., Proving a Theorem (as done by Man, Logician, or Machine). 

In: Summaries of talks. 
[Rijk, L. M. de, ed.] Petrus Abaelardus, Dialectica (Assen 1956). 
---, Garlandus Compotista, Dialectica (Assen 1959). 
Sassen, F., Geschiedenis van de wiJ·sbegeerte in Nederland tot het einde der 

negentiende eeuw (Amsterdam-Brussel 1959). 
Strawson, P. F., lntroduction to Logical Theory (London-New York 1952). 
Virieux-Reymond, A., La logique et l'épistémologie des stoïciens (Chambéry 

ca. 1949). 
Wedberg, A., Plato's Philosophy of Mathematica (Stockholm 1955). 
Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Phil080phicus (New York-London 1952). 
---, Remarks on the Foundations of Mathematica (Oxford 1956). 
Wright, G. H. von, Logical Studies (London 1957). 

215 




	00001_Beth, E.W._99.pdf
	00002_Beth, E.W._99.pdf
	00003_Beth, E.W._99.pdf
	00004_Beth, E.W._99.pdf
	00005_Beth, E.W._99.pdf
	00006_Beth, E.W._99.pdf
	00007_Beth, E.W._99.pdf
	00008_Beth, E.W._99.pdf
	00009_Beth, E.W._99.pdf
	00010_Beth, E.W._99.pdf
	00011_Beth, E.W._99.pdf
	00012_Beth, E.W._99.pdf
	00013_Beth, E.W._99.pdf
	00014_Beth, E.W._99.pdf
	00015_Beth, E.W._99.pdf
	00016_Beth, E.W._99.pdf
	00017_Beth, E.W._99.pdf
	00018_Beth, E.W._99.pdf
	00019_Beth, E.W._99.pdf
	00020_Beth, E.W._99.pdf
	00021_Beth, E.W._99.pdf
	00022_Beth, E.W._99.pdf
	00023_Beth, E.W._99.pdf
	00024_Beth, E.W._99.pdf
	00025_Beth, E.W._99.pdf
	00026_Beth, E.W._99.pdf

