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I. EEN IVOREN TOREN: 

RATIONALISTISCHE ACADEMISCHE LOGICA POST FESTUM 

In de loop van de korte tijd die er voor een voordracht ter beschikking 
staat zou ik u een probleem van aanzienlijke omvang willen voorleggen. 
Dat is het probleem, of de huidige opvatting van wat logica is en kan zijn 
ook een definitieve opvatting moet zijn ; en zo men toegeeft dat dat niet 
hoeft , hoe men dan tegen het begrip ' logica' en tegenover logica als aca
demische discipline aan zou moeten kijken , teneinde op alle gebieden van 
taalgebruik en gedachtenwisseling zoveel mogelük profijt te trekken van 
dit vakgebied . 

Laat ik dit door middel van een vraag toelichten: is het niet betreurens
waardig dat het vakgebied Logica, honderd jaar na haar terecht toe
gejuichte modernisering, voor het politieke leven van het menselijk ras 
nog steeds bijna niets van betekenis te bieden heeft en nog minder te bete
kenen heeft? Zoals men zal begrijpen ga ik ervan uit, zonder bewijsvoe
ring, dat dit inderdaad zo is. Noch de politieke wetenschappen en nog 
minder het praktische politieke leven, hier opgevat in de aller ruimste zin 
van al hetgeen zich op het menselijk strijdtoneel afspeelt, heeft er veel 
aan, in de huidige vorm en in het huidig stadium van dit vak, dat ook 
het mijne is. (De term 'politieke wetenschappen ' gebruik ik in een over
eenkomstig wijde betekenis.) Wanneer ik zeg: heeft weinig te bieden aan 
.. . , dan meet ik dat enerzijds af aan de mijns inziens grenzeloze praktische 
behoefte die het politieke leven heeft aan inbreng van een hoogcompeten
te en in hoog aanzien staande klinisch-technische logica, en anderzijds 
aan het totale ontbreken van actieve pogingen in die richting van de kant 
van vaklogici, een enkele uitzondering daargelaten. 

Er is kennelijk met dat hele vakgebied nog steeds iets raars aan de 
hand , de modernisering rond 1900 niettegenstaande, iets esoterisch en be
vreemdends, wat maakt dat vele academici en anderen ondanks superbe 
intellectuele gaven als katers rond de hete brei lopen en hun voedsel el
ders zoeken (of beter gezegd hun onontbeerlijke vitamines ). Logica is, 
van elementaire leerboeken afgezien, ook voor de meeste academici zo'n 
esoterisch geval dat het respect afdwingt juist omdat men niet goed ziet 
waar het goed voor is. Hoe komt dit? 

Er zijn mijns inziens twee verklaringen hiervoor te geven, of beter ge
zegd één verklaring met twee componenten, want ze zijn niet onafhanke
lijk van elkaar. De ene component is, heel in het kort gezegd, dat logica 
ook na haar modernisering wordt bedreven als een zogenaamd deductie
ve wetenschap waarin objectivistische ui tdrukkingen thuishoren als 'im
pliceert ' en 'volgt uit'. Verder: de formatie waarin de betrokken bewerin
gen worden gebracht is die van een lineaire of partiële ordening. Er zijn 
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6 EMPIRISTISCHE EN EMPIRISCHE LOGICA 

axioma's, deductieregels, en 'afgeleide ' wetten. Pas een kwart eeuw gele
den werd het, via een aantal tussenstappen , duidelijk dat deze zienswijze 
vervangen kan worden door die dat logica handelt over rechten en plich
ten van de deelnemers aan een debat, gedefinieerd als functies van logi
sche rollen. Het feit dat deze theoretische opvatting nog niet in grote krin
gen is doorgedrongen is één component van de verklaring van het esote
risch karakter van de wetenschap der logica. Over deze component zal ik 
hier verder niet spreken. De verklaring heeft een tweede component, en 
daarover zou ik het nu verder willen hebben. 

Bijna zonder uitzondering wordt logica , als academische discipline, ra
tionalistisch gedetermineerd en worden slechts rationalistische onder
zoeksmethoden beschouwd als adequate methoden ter ontwikkeling van 
het vak. Onder 'rationalistisch' versta ik om te beginnen: in overeenstem
ming met een rationalistische filosofie , eerder dan met een empiristische 
of pragmatische filosofie . Een rationalistische filosofie is een filosofie die 
de onderstelling omvat dat men met zogenaamd ' rationele', dus zuiver 
cognitieve methoden kan volstaan. Dit wordt vaak gecombineerd met de 
verborgen onderstelling van een waardenschaal voor wetenschappelijke 
methoden die het gebruik van 'de zuivere rede' plaatst aan het positieve 
einde van de schaal. Laten we dit rationalisme van de tweede graad noemen, 
en laten we die filosofieën volgens welke het gebruik van onze cognitieve 
vermogens een noodzakelijke maar in het algemeen geen voldoende voor
waarde is voor wetenschappelijk succes, en die ook geen verscholen waar
denschaal van het genoemde type bevatten, laten we die filosofieën aan
duiden als rationalismen van de eerste graad. Dit zijn discrete begrippen, ze 
vormen geen continuüm. Eerstegraads-rationalisme is doorgaans een 
component van uitgesproken empiristische en pragmatische denkwijzen. 
Het is mijn bedoeling het eerstegraads-rationalisme te verdedigen en de 
uitbreiding ervan met vaklogische middelen te bepleiten. Dat bereiken 
we niet door het tweedegraads-rationalisme de vrije teugels te geven. 

Logica en epistemologie, en niet zelden zelfs wetenschapsfilosofie, wor
den als academische disciplines tweedegraads-rationalistisch beoefend, 
wat logica betreft bijna zonder uitzondering. Met de wiskunde vormt de 
logica, als academisch bedrijf, het laatste bolwerk van het methodologisch 
rationalisme in de strenge zin die ik tweedegraads-rationalisme noem. 
Wittgensteins opvatting van Logische Waarheid als tautologisch heeft 
hierin geen verandering teweeg gebracht; want het criterium dat het 
tweedegraads-rationalisme aanlegt voor wat waardevol is en wat niet , is 
niet de belangrijkheid van een theorie maar veeleer de mogelijkheid die 
de theorie biedt om afstand te nemen van het vertrouwde. 

2 . HERORIËNTATIE: 'FILOSOFISCHE LOGICA' ( CA . Ig60 ) EN AILACT (NA Ig80) 

Logica werd in zeer ruime kring heel lang geïdentificeerd met mathema
tische bewijstheorie. Mensen die niet mathematisch zijn gevormd bren-
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gen de moed niet op om hieraan te tornen , en de meeste mensen die dat 
wel zijn meestal ook niet . Tot ongeveer 1960 was dit dan ook bijna overal 
de enige officiële zienswijze, met uitzondering van d e Scandinavische lan
den (ik zie hier af van personen me t een sterke filosofie-historische bin
ding). Toen rond 1960 een nieuwe, meer omvattende ' filosofische ' logica 
zich in de Verenigde Staten aankondigde, ontstond bij velen de hoop dat 
deze nieuwe branche zich zou ontwikkelen tot een wetenschapsgebied 
van werkelijk doorslaggevende culturele en sociale betekenis . Ik zal me 
permitteren het ontstaan van de ' filosofische ' moderne logica aan te dui
den als de 'eerste golf van heroriëntatie. Yfen heeft sindsdien kunnen vast
stellen dat die hoop niet in vervulling is gegaan. I n de hedendaagse filoso
fische logica wordt nog steeds een tweedegraads-rationalistisch bepaalde 
bewijstheorie beschouwd als de enige kern van de onderneming, in die zin 
dat al ander logisch onderzoek ofwel geclassificeerd wordt als uitbreidin
gen van mathematische bewijstheorie, ofwel als het creëren van wiskundi
ge alternatieven, ofwel als meer of minder geslaagde ' toepassingen' van 
een of ander systeem dat zelf op een van deze drie manieren is in
geschaald. Zo wordt bijvoorbeeld modale logica vaak gezien als een aan
vulling van de wiskunde , intuïtionistische logica slechts als de logica van 
een alternatieve wiskunde, dialoog-logica slechts als een bijdrage tot het 
funderen van de wiskunde, en de rest van de filosofische logica als toe
gepaste wiskunde. 

Ik zal trachten u ervan te overtuigen dat dit niet alleen een terminolo
gische kwestie is. Werkelijk systematische verbindingen tussen empirisch 
onderzoek (met inbegrip van onderzoek naar intellectuele geschiedenis ) 
en het werk van theoretische logici zijn zeldzaam. Waar het voorkomt 
wordt het niet opgemerkt. Yfen neemt stilzwijgend aan dat zo iets onmo
gelijk is, krachtens de gangbare opvatting van deze discipline - die ieder
een dogmatisch schijnt aan te nemen . Een enkele keer waagt iemand zich 
aan een zwak protest. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen de Britse filosoof 
Michael Dummett een paar jaar geleden de hypothese uitsprak, dat vra
gen met betrekking tot fatalisme en de gedetermineerdheid van de toe
komst behoren tot een klasse van problemen, die men zou kunnen be
slechten op zuiver logisch-linguïstische gronden. Dat gaat ver. Voor de 
meeste mensen met een empirische vorming of althans een empiristische 
aanleg is zoiets een gruwel. Een andere Britse filosoof, Adam Morton van 
Bristol University, merkte bij die gelegenheid dan ook droogjes op [IJ : 
'As ifphysics could not come into it too.' Ik deel ten volle Mortons skepsis 
met betrekking tot de mogelijkheid , de natuurkunde geheel te kunnen 
omzeilen in kwesties als deze en de problemen te kunnen behandelen aan 
de hand van wat men 'zuivere' methoden pleegt te noemen . In par. 8 
kom ik terecht op het verband tussen logica en natuurkunde. 

Er zijn enige, hoewel helaas nog vrij zeldzame tekens van terugtrekking 
van dit tweedegraads-rationalisme, zelfs onder wiskundigen. Het meest 
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8 EMPIRISTISCHE EN EMPIRISCHE LOGICA 

interessante voorbeeld hiervan dat ik ken is de volgende bewering van de 
wiskundige Vu. Manin: 'A proofonly becomes a proofafter the social act 
ofaccepting it as a proof', en het feit dat het blad The Mathematicallntelli
geneer een excerpt bracht van het boek van Manin dat met deze bewering 
opent [2] . Het is een eminent pragmatisch (of pragmatistisch ) inzicht. 
Ook veel van wat gezegd wordt door de auteurs Davis and Hersh [3] of 
in de recente empiristische filosofie van de wiskunde van Kitcher [4] kan 
op den duur bijdragen tot een meer realistische evaluatie van de positie 
van de wiskunde, en met name van de 'zuivere' wiskunde, in het netwerk 
van culturele waarden, en van haar relatie tot menselijke logica. 

Daar kunnen we echter niet op wachten. Maar wat we op dit gebied 
al hebben is anderzijds ook niet voldoende. Voor klinische doelstellingen 
zullen we een logica moeten ontwikkelen die het politieke leven meer te 
bieden heeft dan banale toepassingen van deductieve systemen op de 
eigenschappen en onderlinge verhoudingen van ' Mary' en 'BilI' . 

Dat wil zeggen : wat vereist is, is niets minder dan nieuwe sub-disci
plines van logica als academisch vak. Om te beginnen: een technische nor
matieve logica, die zowel klinisch als constructief gebruikt kan worden. 
Maar dit vak, de technische normatieve logica, zal naar alle waarschijn
lijkheid geen reëel soelaas kunnen bieden indien ze direct en zonder meer 
wordt gevestigd op de methoden en resultaten van een 'zuivere' logica, 
ongeacht ofdie nu mathematisch of filosofisch wordt genoemd . Ook is het 
niet voldoende de empirie te beperken tot de studie van de zo genaamd 
natuurlijke talen en de logische systemen die daarin opgesloten schijnen 
te liggen; hierop kom ik straks terug. 

De logica heeft, als wetenschapsgebied beschouwd, een brede empiristi
sche heroriëntatie nodig. Men komt op empirische gronden gemakkelijk 
tot de conclusie dat deze heroriëntatie niet zal komen van personen die 
uitsluitend door de wiskunde zijn gevormd. Wellicht zal ze ook niet ko
men van de zijde van personen die gevormd zijn uitsluitend door de syste
matische wijsbegeerte, al dan niet met wiskunde aangevuld , aangezien 
ook de systematische wijsbegeerte - in tegenstelling tot de filosofiegeschie
denis - zich van een methodenarsenaal bedient waaraan elke empirie 
vreemd is. 

Normatieve logica spreekt zich uit over hoe je dient te redeneren en te 
debatteren, dus over zo genaamd rationele activiteiten. Goed. Maar dit 
feit biedt niet voldoende grond voor de nog gangbare opvatting dat het 
voor de onderzoeker in de logica het vruchtbaarst zou zijn zich tot zuiver 
rationele onderzoeksmethoden te beperken, en dat hij zijn adviezen aan 
de gewone bevolking, mocht hij van zijn hoge stade neerklimmen om zul
ke te geven, dient te baseren uitsluitend op resultaten die uitsluitend door 
middel van zulke methoden zijn ontstaan . En toch is dat mijns inziens de 
verzwegen onderstelling: omdat logica zich over 'rationele' methoden uit
spreekt, mag ze zich ook slechts van ' rationele' methoden bedienen. En 
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omdat logica moet bijdragen tot de analyse van deductief georganiseerde 
wetenschappen moet zij zelf een deductieve wetenschap zijn. Een non seq
uitur, genetisch gezien waarschijnlijk van het type 'het gevolg ('het kind' ) 
lijkt op de oorzaak ', heeft de eigenchappen van de oorzaak ('de ouder' ) : 
een duidelijk geval van biologisme. 

De 'golf van ± 1960 en de daarop volgende jaren was zoals gezegd niet 
effectief. Zij was van meet af aan gericht met name op de intrapersoonlij
ke aspecten van logische activiteit - monologisch denken en spreken, en 
kwam aan de problemen van logische gedachtenwisseling en wat men 
openbare logica zou kunnen noemen nauwelijks toe. 'Filosofische logica' 
werd een synoniem van 'intensioneIe logica' . De methoden waren puur 
rationalistisch . Dit leende zich, zoals op den duur zou blijken, helaas 
maar al te goed voor usurpatie van de zijde van een imperialistisch twee
degraads-rationalisme: 'logica is slechts een kwestie van Zuivere Wiskun
de .' 

Eind jaren ' 70 ontstond bijgevolg aan de westkust van de Verenigde 
Staten een universitaire beweging die de naam Critical Thinking kreeg. 
Studenten moesten tot kritisch denken worden opgeleid, en het stond vast 
dat het curriculaire logica-onderwijs zich daar niet voor leende, zelfs niet 
het onderwijs in ' filosofische logica'. Onafhankelijk van Critical Thinking 
vonden in dezelfde periode een aantal filosofen aan de oostkust der V.S. 
en Canada elkaar onder het motto lnJormal Logic. Het kon niet uitblijven 
dat de twee groeperingen, waarvan ieder een vrij grote uitbreiding had 
gekregen, elkaar ontdekten en zich aaneensloten, onder de naam AILACT 

(AssociationJor lnJormal Logic and Critical Thinking). Zoals in de naam al tot 
uitdrukking komt hebben deze denkers de poging om kritisch denken nog 
op basis van de officiële formele logica der universiteiten te bevorderen, 
principieel opgegeven. 

Deze beslissing acht ik in methodisch opzicht vooralsnog kortzichtig, 
hoezeer ik ook met hun doelstellingen sympathiseer. Ik ben van opvatting 
dat een derde (of vierde) weg mogelijk is, die op den duur tot betere en 
duurzamere resultaten zal leiden : een empiristische her-oriëntatie met be
trekking tot de nu voorhanden formele logica. Wanneer ik in het hier vol
gende het woord ' logica' gebruik is dat ofwel in de betekenis 'formele of 
formaliseerbare logica ' ofwel in een wijdere betekenis die formele/gefor
maliseerde logicasystemen insluit, en wel als hoofdmoot van het geheel -
en als object , zo niet als methode, van verder logisch onderzoek. 

3. EERSTE VEREISTE VOOR ALGEMENE INZETBAARHEID: TOEPASSING VAN HET 

INSTITUTIONELE GEZICHTSPUNT OP DE ACADEMISCHE LOGICA ZELVE 

Teneinde een verbetering van het vak logica aan te brengen in de rich
tingen van een wetenschap met verhoogd klinisch-technisch potentieel is 
het mijns inziens noodzakelijk, ten eerste, dat we logica's zien als institu
ties . Tweedegraads-rationalisten doen dat nooit. 
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Het is niet voldoende zich er rekenschap van te geven dat we - iedere 
mens - behept kan zijn met een min of meer rigide, min of meer uitge
breid logisch bioprogramma. Dat bioprogramma kan er zijn, maar ook 
al kan inzicht in de natuur daarvan belangrijk genoeg zijn voor vele doel
stellingen, dat inzicht zal niet voldoende zijn als het erom gaat, een theo
retische algemene logica voort te brengen die men zowel constructief als 
klinisch gebruiken kan . 

Een belangrijk vrij recent boek van J ohn L. Pollock is gebaseerd op het 
inzicht dat talen instituties zijn [5]. Eenieder die gelooft dat talen althans 
ten dele als instituties dienen te worden begrepen en beschreven, zou wei
nig moeite moeten hebben met het nemen van de volgende stap, naar de 
stelling dat logische systemen instituties zijn. In het boek van Pollock 
vindt men een overvloed aan ideeën die ook in verband met logica's toe
gepast kunnen worden . Er is bijvoorbeeld de notie van een institutie zel
ve. 'Voor filosofische doelstellingen ,' schrijft Pollock, ' kan de institutie ge
ïdentificeerd worden met haar constituerende regels' (blz. 211 ). In het ge
val van logica 's omvatten de constituerende regels minstens de verzame
ling van regels die rechten en plichten over de discussianten distribuëren. 
Men zou daaraan ook de doeleinden willen toevoegen waarvoor een zekere 
taalgemeenschap (of een zekere cultuur of sub-cultuur) zekere argumen
tatieve taalgebruiken heeft ingeroepen, voor zover deze gebruikswijzen 
van taal - de regels en verplichtingen van de spelers in een debat - die 
doeleinden schijnen te implementeren. 'De conceptie van instituties die 
uit mijn voorbeelden moge blijken,' zegt Pollock, 'is dat ze - die institu
ties - essentieel morele en juridische instrumenten zijn van een bepaald 
soort, en deelname bestaat in het uitvoeren van handelingen waardoor 
men zekere vormen van morele en juridische verplichtingen oploopt met 
betrekking tot de institutie in kwestie' (blz. 223 ). Passen we dit op logica's 
toe, dan is hier precies het inzicht dat vereist is voor het aanpakken van 
de doelstelling die ik hierboven heb geschetst. 

Pollock legt terecht nadruk op de behoefte aan een 'verklaring' van 
conventies. Ik heb bij een vroegere gelegenheid gesproken van het onder
scheid dat men voor ogen dient te houden tussen conventionele logische gel
digheid en semi-conventionele logische geldigheid als soorten of bronnen van 
'logische geldigheid'. Genetisch gezien is logische geldigheid een zeer 
complex verschijnsel, doorgaans een combinatie van semi-conventionele 
geldigheid (die een welles-nietes-kwestie is) met probleem-oplossende geldig
heid (waarvan er graden zijn, maar die vaak onbeslisbaar is ) [6, 7]. 

Aan de verzameling van institutionalistische noties voor het omsprin
gen met semantische problemen, die Pollock ons ter hand stelt, zou ik een 
bepaald onderscheid, of een bepaalde dimensie, willen toevoegen. Dat is 
de notie van distincte semantische rollen, het onderscheid van Producent en 
Interpretator, die aan de dinstinctie van twee soorten van linguïstische com
petentie beantwoorden . (Ik dank deze laatste distinctie aan Harris [8], die 
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er echter systematisch gesproken niet veel mee schijnt te doen. ) Ik ben in 
de gelegenheid geweest om vast te stellen dat mensen die geneigd zijn, 
Taal (Talen) te zien als Mirrors of Nature (zoals Richard Rorty het tref
fend heeft uitgedrukt, [9J ), Producent en Interpretator niet als semantische 
rollen kunnen aanvaarden en ze slechts vermogen te zien als 'pragmati
sche' rollen, als iets dat buiten semantische theorievorming valt. Beweegt 
men zich echter van dit soort objectivistische taalfilosofie over naar een 
meer pragmatistische, dan is een gegeven distinctie van rollen als instru
ment voor theoretische probleemoplossing ofwel zonder theoretische bete
kenis of een component van de theoretische semantiek zelve - en in mijn 
opvatting een zeer centrale. De distinctie in kwestie is een soort seman
tisch neefje van Lorenzen 's Proponent-Opponent-onderscheid in de logi
ca. 

Pollock maakt deze distinctie van twee semantische rollen met daarbij 
de twee soorten van linguïstische competentie niet, alhoewel zijn eigen 
distinctie van 'sent-proposities', afzender-proposities, en 'received-propo
sities', ontvanger-proposities, er sterk aan verwant is, zonder de distinctie 
van semantische rollen theoretisch overbodig te maken. 

4. ONDERWERPEN VAN EEN EMPIRISCHE LOGICA 

Nu dan de vraag: wat zou een empirische logica kunnen zijn? AI het 
empirisch onderzoek moet gebaseerd zijn op een of ander oorspronkelijk 
idee, anders gebeurt er niets van betekenis. 

1°. Pragmatisering van logische systemen en modelstrukturen. Een mogelijkheid 
bestaat in het zich toeleggen op het systematisch 'pragmatiseren' van filo
sofische en wetenschappelijke theorieën, bijvoorbeeld van de logische sy
stemen zelve én van hun modelstructuren. Zulke pragmatisering brengt 
een reeds bestaande theorie - een systeem - in intiemer contact met de 
empirische wereld en met het practische leven, en dit kan op zijn beurt 
ideeën inspireren voor empirisch onderzoek van uiteenlopende aard, dat 
irrelevant mag lijken zolang de theorie (bijvoorbeeld: het logische sys
teem) in haar oorspronkelijke objectivistische óf solipsistisch-subjectivisti
sche vorm wordt gerepresenteerd. Pragmatisering kan misschien niet zelf 
empirisch onderzoek worden genoemd maar we mogen het als een proto
empirische werkzaamheid karakteriseren. 

2°. Explicitering van logemes. Een voorbeeld van echt empirisch onderzoek 
is de studie en systematische beschrijving van de tegenhangers in de logi
ca van wat men in de taalwetenschap aanduidt als pidgins en creoles, meer 
algemeen uitgedrukt: van logemes (verg. Michel Foucaults uitdrukking 
epistemes ) . De systematische beschrijving van zulke 'logische pidgins en 
creoles' moet in een empirische logica een - de - centrale plaats krijgen. 
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Ik zal mij niet wagen aan een lij st van wat allemaal onder 'empirische lo
gica' dient te worden verstaan. Ik heb echter in aansluiting aan het zo
juist gezegde nog een derde voorstel met betrekking tot wat men er in 
ieder geva l onder zou moeten laten vallen: 

3°. De relatie van logica-jilosofie tot discussieerbaarheid en discussiemogelijkheid. 
Hieronder versta ik het beschrijven van logische velden , of dialectische velden. 
De term vereist toelichting. Zo' n dialectisch veld wordt gegenereerd door 
geschreven en gesproken opvattingen met betrekking tot taalgebruik, met 
name in verband met de totstandkoming en het verloop van kritische dis
cussies. Het veld zal in hoge mate bepaald worden door de 'heilige schrif
ten' (in ruime zin ) van de taalgebruikers in kwestie, wanneer die heilige 
schriften erop na houden . Men kan d enken aan de geschriften van Marx , 
Lenin, Thomas Aquinas , en zo voorts. In het bijzonder denk ik hier aan 
opvattingen met betrekking tot verbale rechten en plichten in formele en 
informele discussies, maar ook aan opvattingen met betrekking tot talige 
aan- en ontmoediging in deze . Een taalgebruiker die wordt ingevoerd in 
een gegeven veld wordt daardoor onderworpen aan veldkrachten, en 
deze leveren een resultaat op in d e vorm van aantrekking (dus inclusie ) 
of van afstoting (exclusie ) . Het resultaat kan worden beschouwd a ls een 
functie zowel van de taalgebruiker a ls van de veldkrachten (veldsterk
ten ). De resulterende inclusie of exclusie is een product van veld krach ten 
en persoon. 

Niet dat product , maar wel het veld zelve moet object van onderzoek 
zijn in een comparatieve empirische logica die sterk genoeg is om een kli
nisch-technische logica te onderbouwen. 

Het is het feit dat men geheel verschi llende soorten van dialectisch veld 
kan onderscheiden dat doet, dat dit een begrip is waarvan mag worden 
verwacht dat het van waarde kan zijn in een empirisch gefundeerde klini
sche logica. Ik zal één voorbeeld schetsen: Brouwer-velden. Die zijn van 
grote interesse met betrekking tot de vraag, welke kansen een debat-ge
oriënteerde annex empirisch georiënteerde logica heeft in ons land. De 
definitie is direct gebaseerd op het boek dat Brouwer publiceerde in 1905, 
slechts twee jaar voor zijn wereldbefaamde proefschrift over ' intui tionisti
sche' wiskunde gebaseerd op zijn terugtrekking van het onvoorwaardelijk 
gebruik, ook in verband met oneindigheden, van het tertium non datur. De 
clausules waaruit deze veldkarakteristiek is opgebouwd zijn stuk voor 
stuk aan dat boek ontleend [10j. 

DEF. I . Een dialectisch Brouwer-veld is een dialectisch veld waarin 
( I ) het gebruik van taal, welke dan ook, om eensgezindheid te bewerk
stelligen (conflicten te elimineren ) door middel van argumentatie wordt 
ontraden (blz. 38, 7 1); 
(2) intersubjectieve (publieke) verstandhouding wordt verondersteld een 
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vorm van gedwongen training te vereisen die Brouwer 'dressuur' noemt 
en die dient te worden opgevat als een negatief verschijnsel (42 ); 
(3) de partijen in een controverse zijn niet in het bezit van positieve en 
wederzijds erkende rechten en plich ten , noch van linguïstische, noch van 
andere aard, en dit dient volgens Brouwer gezien te worden als een wenselijke toe
stand (97 ); 
(4) filosofische en wetenschappelijke producten van individuën die tot be
paalde klassen van de bevolking behoren, dienen te worden uitgesloten 
van serieuze filosofische en wetenschappelijke beschouwing (passim, 71 ); 
(5) logica is van generlei nut - waar dan ook, aJortiori als hulpmiddel ter 
oplossing van conflicten (27 ); 
(6) de werkelijke waarheid is 'van zelfsprekend ', heeft geen uitdrukkings
middel en geen gedachtenwisseling nodig ( 16, 72 ) . 

Ylen kan nu een belangrijk theorema bewijzen , te weten dit: 

THEOREMA. Zowel talig als in andere opzichten geldt: alles is toegestaan. 

BEWIJS. Dit geldt krachtens Der. I , clausule 2. 

Dialectische Brouwervelden elimineert men niet overnacht, en ook niet 
in de loop van een paar jaar. Een methode die op lange termijn effect kan 
hebben bestaat daarin , dat men op methoden en theorieën zekere cogni
tieve en linguïstische transformaties uitvoert van een type dat ik , ge
dachtig aan een opstel geschreven door Arne Naess in 1937 [liJ , dialecti
sche Naess-transformaties of pragmatiserende Naess-transformaties zou willen 
noemen: 

DEF. 2. Een dialectische Naess-transformatie van een wetenschappelijke, 
wijsgerige of juridische tekst is een herinterpretatie gevolgd door herziene 
vormgeving en systematische herformulering in een pragmatische, bij
voorbeeld in discussie-technische terminologie, met ui tdrukkelijke verwij
zing naar de logische posities of rollen die door personen kunnen worden 
ingenomen voorzover die relevant zijn voor de conceptie, voor de toepas
sing, voor de toetsing van of voor de discussie over het gegeven onder
werp; 

een herinterpretatie dus 
van epistemologische stellingen en methodologische normen ; 
van ontologische aannamen; 
van complete wetenschappelijke theorieën . 

Deze definitie is gebaseerd op het opstel van Naess uit 1937 , waarin een 
debat-technische herinterpretatie van de zo genaamde zinvolheidscriteria van 
de Wiener Kreis wordt voorgesteld. 

Dit waren drie voorstellen tot invulling van het begrip ' empirische logi
ca'. 
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5. EMPIRISCH-LOGISCHE METHODEN 

Een empirische logica heeft, naast taken en studieobjecten, ook methoden 
nodig. Bruikbare onderzoeksmethoden in de engere zin zijn onder meer: 

I. Methoden die ontleend kunnen worden aan de sociale wetenschap
pen, waaronder interviewen en enquêtteren en het methodenapparaat 
der cultu rele an tropologie. 

2. Methoden van synchronische historische analyse. Deze leveren be
schrijvingen op van de logische grondslagen van filosofische en andere 
cognitieve structuren, met andere woorden: van logemes (zie hierboven); 
en van feitelijk gebruikte discussieregels, toegepast in concrete conflict
situaties. Hier bieden computers een uitkomst. - Het zal duidelijk zijn dat 
hiermee een reeks methoden zijn aangeduid welker beschrijving niet in 
kort bestek uitputtend kan worden gegeven. 

Synchronische historische analyse is ook de methode par excellence in het 
onderzoek naar dialectische velden , daar waar het veld niet bepaald kan 
worden aan de hand van één of van een klein aantal teksten. 

6. SYSTEMATISERENDE BEGINSELEN 

Naast methoden in engere zin en zekere ideeën met betrekking tot de 
vraag, wat er zoal als onderzoeksobject in aanmerking komt, is er ook zo
iets nodig als systematiserende beginselen, al dan niet van voorlopige 
aard . Ik zal er hier slechts twee noemen, één heel algemene en één meer 
inhoudelijke onderstelling, en van de laatste zal ik twee voorbeelden ge
ven . 

Eerst de meest algemene. Deze zou ik willen noemen: de onderstelling 
van - minstens partiële - commensurabiliteit wat betreft divergerende vor
men van redeneren en debatteren. Men kan tamelijk verregaand relati
vist en perspectivist zijn zonder de modieuze stelling van totale incom
mensurabiliteit aan te hangen. Die stelling houd ik voor volstrekt on
bewezen, pace de (gematigde) inzichten van W. van Orman Quine. Dat 
die these zich zo lang staande heeft kunnen houden is te verklaren door 
het gebrek aan geijkte methoden van beschrijving en van vergelijking van 
uiteenlopende systemen. 

Het is omwille van een klinisch-technische logica zaak deze these af te 
zwakken zo veel als dat wetenschappelijk mogelijk is; immers voor wie 
geen prijs stelt op verregaande menselijke verstandhouding - wat zeker 
niet hetzelfde is als eensgezindheid - heeft deze these de aantrekkelijke 
functie van wat Hans Albert een afschermingsmechanisme noemt. 

Een systematiserend beginsel , tevens werkhypothese, die ik zou willen 
aanbevelen is die, dat waar bijvoorbeeld een hedendaagse logische cate
gorie schijnt te ontbreken , daar kan in het algemeen enige imginaire func
tionele compensatie gevonden worden voor die ontbrekende logische catego
rie, in een andersoortige maar eveneens logisch bedoelde categorie. 
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Op grond van bepaalde uitlatingen die Emile Durkheim doet In zijn 
boek Les formes élémentaires de la vie religieuse [12] zou ik deze onderstelling 
het beginsel van Durkheim willen noemen. Het heeft betrekking op redene
ringsvormen en /of discussienormen die in een bepaalde periode gangbaar 
zijn in een bevolking of milieu . 

Men mag er daarnaast ook van uitgaan dat iets soortgelijks zich op het 
niveau van officiële logische theorievorming voordoet. Zo compenseerden 
indertijd de nu verdwenen suppositietheorieën in aanzienlijke mate voor de 
huidige onderscheiding van semantische functies op basis van een zo genaamd 
categoriale grammatica. 

Er kunnen nog enige systematiserende beginselen worden aanbevolen 
maar ik zal er niet aan toe komen ook deze te beschrijven. 

Op het beginsel van Durkheim zou ik iets verder willen ingaan. Dit is 
zoals gezegd het beginsel dat in een onzes inziens incompleet systeem van 
logische categorieën, met daaruit voortvloeiend gebrekkige gevolgtrek
kingsvormen, een of andere vorm van imaginaire (geïmagineerde) alter
natieve oplossingen voor een verwant pakket van logisch-intellectuele 
taalproblemen aanwezig en aanwijsbaar moet zijn. 

Hiervan zou ik twee voorbeelden willen geven. Om de gedachten te be
palen noem ik eerst heel in het kort een betrekkelijk simpel voorbeeld . 
(Dat de twee voorbeelden thematisch met elkaar samenhangen is een 
aantrekkelijke bijkomstigheid. ) Het heeft betrekking op het beruchte ge
brek, in iedere logica voor de laatste eeuwwisseling, aan een gevolgtrek
kingsleer die recht doet wedervaren aan relaties tussen objecten . In de 
Fichte-Hegel-logica die aan het begin van de vorige eeuw opkwam krijgt 
dat gebrek een duidelijke imaginaire compensatie in het feit dat negatie in 
die logica als een relationele operatie word t geconcipieerd . Niet is een 
woord dat telkens betrekking heeft op twee oordelen of proposities (p, q ), 
zodat een ontkenning volgens die logica wel bezien altijd de logische 
vorm heeft: Niet (p, q ) . Het zal duidelijk zijn dat ook dit een verbandsleer 
is, een soort relatiedenken, al zijn de verbanden die men legt steeds van 
verstandelijke aard en zijn ze geen relaties tussen materiële of andere ob
jecten. Men spreekt wat negatie betreft voortdurend en uitsluitend van 
onverenigbaarheid van twee proposities. De uitdrukking die men daarbij 
hanteert, contradictoir, en de twee uitdrukkingen contrair en subcontrair, die 
in dat milieu zelden gebruikt worden , kunnen we relatieve negaties noemen. 
De unaire operator niet is in dat systeem niet van belang en is dan ook 
ondergedetermineerd . Leggen we een kosten-baten-analyse aan dan moet 
dit als een van de kosten worden aangemerkt bij de baat, die men beoog
de te ondervinden van een versterking van de Aristotelische logica door 
een eenzijdige beklemtoning van relatieve oordeelsontkenning, waarmee 
voor het gebrek van een logica van objectrelaties enige compensatie werd 
gegeven, zij het op een ander niveau. 
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7. LATERALE RICHTING EN VECTORALGEBRA 

Ik kom nu tot mijn tweede voorbeeld van een imaginaire categoriale 
compensatie, het hoofd voorbeeld in deze voordracht. Het betreft twee 
ontwikkelingen, een 'opgaande' en een 'neergaande'. De eerste is de ont
wikkeling van een heel nieuwe tak van de wiskunde, de vectoralgebra, la
ter de vectoranalyse, gebaseerd op een voordien niet bestaande logische 
categorie: vector. De tweede is de ontwikkeling binnen de differentiaal
en integraalcalcuul die leidde tot de nu bekende overbodigheidsverkla
ring inzake (vaste ) infinitesimalen. Zeer ten onrechte worden beide ont
wikkelingen in het algemeen geacht significantie te hebben slechts voor 
de wiskunde zelf en voor haar toepassing in de natuurkunde. Niets is ech
ter minder waar: beide ontwikkelingen waren en zijn van een niet te 
overtreffen fundamentele betekenis voor de algemene intellectuele ge
schiedenis van het Westen. Slechts de betreurenswaardige opdeling van 
de cultuur in een IX-cultuur en een f5-cultuur en de daarmee verband hou
dende indeling van expertisen kan verklaren dat dit niet algemeen wordt 
erkend. Op de verhouding van beide tot de geschiedenis van de logica in 
engere zin kom ik straks terug. 

Het concipiëren van vectoren en het linguïstisch representeren van vec
toren, in een nieuwe uitbreiding van de omgangstaal, heeft een lange ont
wikkelingsgeschiedenis. Het eerste logisch interessante jaartal: 1799, ligt 
bijna een eeuw vóór de ontwikkeling (door Frege en Peirce) van een rela
tielogica in de theoretische logica zelve. In dat jaar legde de Noorse ma
themaat en landmeter Caspar Wessel aan de Koninklijke Deense Akade
mie van Wetenschappen een tractaat voor met de titel: 'Om Directionens 
analytiske Betegning', wat we mogen vertalen met: 'Over het analytisch 
representeren van de categorie richting' . Zijn tractaat wordt geplaatst zo
wel in de geschiedenis van het vectoriële denken als in die van complexe 
getallen, aangezien hij tot de laatste uitvinding zijn toevlucht nam ten
einde een min of meer cartesische analyse te kunnen geven van richting. 
Anders gezegd, hij representeerde wat wij nu vectoren noemen in wat wij 
nu noemen het Gaussische vlak. Daar hij in het Deens schreef kreeg hij 
weinig lezers gedurende zijn leven . Een zeer lange reeks van denkers uit 
vele landen bleek nadien nog nodig voordat de methode van represente
ren en verscherpen van wetenschappelijke inzichten in termen van vecto
ren niet alleen uitgebalanceerd en bedrijfsklaar was maar ook algemene 
ingang vond. 

De belangrijkste reden voor het noemen van Wessel is ook niet dat hij 
deze reeks van onderzoekers inleidde, maar dat de persoon die dat deed 
(Wessel dus) het 'onzuivere' beroep uitoefende van landmeter. Leibniz 
had aanzetten gemaakt tot een analysis si/us. Zijn gebrek aan succes kan 
worden toegeschreven aan het feit dat hij deze trachtte te grondvesten op 
een symmetrische notie , die van de 'congruentie' van puntverzamelingen. 
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Hij heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid , 'AB' en 'BA' te ge
bruiken als aanduidingen van verschillende entiteiten . 

Men kan het vectorbegrip beschouwen als een precisering van het vage 
begrip 'sterkte' of kracht. Een kracht heeft, naast een groote ('kwanti 
teit' ), een richting in de ruimte in kwestie. Er is met andere woorden altijd 
een of andere soort ruimtelijke problematiek aanwezig daar waar men 
met vectoren meent te moeten aankomen . Het is dan ook niet toevallig, 
dat de zuiver wiskundigen en de grondleggers van de wiskunde de ont
wikkeling van de vectorwiskunde in het algemeen niet noemenswaard 
achten, in ieder geval niet de vroege stadia voordat ook deze wetenschap 
een zodanig abstracte vorm had gekregen dat niemand meer in staat was 
daarin de nieuwe logische categorieën te herkennen, die de vectoralgebra 
inspireerde. 

Laat ik Beth a ls voorbeeld noemen. Zoals bekend publiceerde Beth een 
groot aantal boeken over de wiskunde en haar ontwikkeling, over haar 
verschillende fasen, en over haar 'logische grondslagen ' (eerder dan an
ders om). Het heeft mij altijd buitengewoon verbaasd, dat Beth voor ont
staan en ontwikkeling van de vectorwiskunde geen belangstelling voor de 
dag legde. Een hoogst interessante ideeënhistorische studie van Nagel uit 
1938, die ik straks weer zal noemen, was hem kennelijk totaalonbekend. 
En zelfs niet voor de methode van complexe getallen en functies daarvan, 
die in de technische wetenschappen zo vruchtbaar is gebleken. En, nog 
verrassender, hoewel Beth voor 'het oneindige' in de wiskunde, in de 
grondslagen van de wiskunde, de verzamelingenleer, en in haar metho
den de grootst mogelijke belangstelling toonde, is zijn belangstelling voor 
'het oneindig kleine', dat wil zeggen voor de oude en in de filosofie zo bui
tengewoon invloedrijke - maar overbodig gebleken - notie van 'fixed infi
nitesimals', vaste infinitesimalen, haast infinitesimaal te noemen . De fasci
nerende getuigenis van Cohen [14] en het historische werk van Boyer 
[15] over de algemene invloed van deze oude logische categorie, heeft hij 
eveneens niet gekend . Beths gebrek aan systematische belangstelling voor 
deze onderwerpen is daarom zo veelzeggend omdat deze notie van vaste 
infinitesimalen ten nauwste verbonden is met de vroege filosofie en ge
schiedenis van die tak van de wiskunde die, meer dan welke andere tak 
ook, het ontstaan van de klassieke natuurkunde, later ook de moderne 
economie, heeft bevorderd . Op die klassieke natuurkunde berust een zeer 
groot deel van de technische wetenschappen en dus de practische tech
niek. 

8. DE EMPIRISCHE GRONDSLAG VAN DE ACADEMISCHE LOGICA : 

DE LATERALISERING VAN HET WERELDBEELD 

Op chronologische gronden kan men vaststellen dat de moderne logische 
categorie van een - objectieve of geconstrueerde - orde onder individuen, 
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met subcategorieën als 'geordend paar', 'geordend tripel' enzovoorts niet 
is voortgesproten op grond van de invoering van het Cartesische vlak. Op 
chronologische, systematische en persoonshistorische gronden, die ik van
wege de beperkte lengte van een voordracht hier niet zal kunnen noemen , 
moet men de conclusie trekken dat deze a lgemeen-logische gedachtenele
menten, die in een nieuwe theoretische logica hun neerslag vonden, hun 
ontstaan te danken hebben aan de ontwikkeling van de vectoralgebra. 
Dezelfde conclusie werd getrokken door Ernst Nagel in het lange en fasci
nerende opstel dat ik hiervoor a l noemde, gepubliceerd in 1939 onder de 
ti tel : The formation of modern conceptions of formal logic in the development of ge
ometry [16]. De a lgemene strekking van dat lange opstel heeft overigens 
vooral betrekking op de toenemende formalisering van beide wetenschap
pen en het causale verband in deze. Dat is hier niet hoofdzaak , hoe juist 
ook. H et punt dat ik hier naar voren draag komt vooral naar voren in 
Nagels behandeling van Gergonne en van Grassmann, twee van de vele 
belangrijke namen in de ontwikkeling van de vectorwiskunde. Zo stelt in 
zijn Ausdehnungslehre uit 1844 Grassmann vast dat a ls A, B en C punten 
zijn in een vlak of ruimte , zodanig dat B zich niet op de rechte lijn AC 
bevindt, dan is het niet adequaat, de uitdrukkingen 'AB', 'BC' en 'AC' 
slechts a ls maten van afstanden te interpreteren . Ze moeten begrepen 
worden, schrijft Grassmann, a ls aanduidingen van afstanden verbonden 
met een richting. 'Dat wil zeggen: a ls hetgeen men vandaag vectoren zou 
noemen,' zegt Nagel (blz. 168). Hij vermeldt dat de franse mathemaat 
Chasles in 1837 de filosofisch zeer radicale opvatting verkondigde dat de 
meetkunde (i.t.t . wat bijvoorbeeld Leibniz meende) 'niet uitsluitend de 
wetenschap van grootheden is, aangezien ze ook, en misschien wel vooral, 
de wetenschap is van ordening' (zie Nagel , a .h.w., blz . 177 ). 

Het gaat hier nu niet langer om een hierarchische metafysische orde
ning van zaken of begrippen onder hogere entiteiten of principes maar 
juist om wat men ' laterale ordening' zou kunnen noemen , of ook, met een 
uitdrukking aangepast aan de filosofiegeschiedenis , 'onbemiddelde orde
ning', of 'directe ordening'. Dat wi l zeggen het ordenen en het kunnen 
uitdrukken van een ordening van wat men logisch a ls individuen be
schouwt - dat kunnen bijvoorbeeld punten in een plat vlak zijn - zonder 
ze te relateren aan iets anders, louter met behulp van afspraken over taal
gebruik: wat wordt genoemd vóór wat, of op papier, wat wordt geschre
ven links van wat. Men maakt met andere woorden gebruik van de fysi
sche, of fenomenale, categorieën tijd en ruimte . Laterale ordening ont
brak a ls logische categorie tot aan het einde van de negentiende eeuw. 
Volgens ons 'beginsel van Durkheim' zou er dan in de vroegere logische 
systemen, en met name in de stelsels van logische categorieën, een of an
dere poging waar te nemen moeten zijn die wij kunnen registreren a ls een 
compensatie voor de afwezigheid van deze categorie. Waarin bestond in 
dit geval de compenserende poging? Antwoord: in de aanwezigheid van 

122 



EMPIRISTISCHE EN EMPIRISCHE LOGICA 19 

een algemeen-logische categorie van vaste en machtige infinitesimalen 
(infinitesimale entiteiten), kleiner dan klein - 'zuivere' en algemene enti
teiten, ook kwaliteiten genoemd . Een relatie van individu A tot individu 
B werd geconcipieerd als 'bemiddeld ' door zo'n zuivere kwaliteit. Binnen 
de brede invloedssfeer van een bepaalde historische intellectuele stroming 
werd die zuivere kwaliteit gezien als een ' infinitesimale' (zoals men dat 
zei ) quasi-grootheid, waarin zowel A als B ' participeerden' . In deze meta
fysische analyse verdwijnt echter de richting van A tot B. Anders gezegd: de logi
sche orde tussen beide - ons onderscheid tussen (A, B) en (B, A) - werd 
op deze manier cognitief niet gerepresenteerd . (In de omgangstaal ge
beurt - en gebeurde - dat wel, hetzij doordat we gebruik maken van het 
asymmetrisch onderscheid in de tijd : welke benaming, die van A of die 
van B, wordt het eerste uitgesproken, hetzij doordat we gebruik maken 
van een asymmetrisch onderscheid in de ruimte: welke wordt links van de 
andere opgeschreven .) Dat was een ernstige tekortkoming. De compensa
tie door middel van vaste infinitesimalen is dus geen volledige, maar men 
realiseerde zich dat niet. 

Men zou het ook omgekeerd kunnen stellen. In de moderne logica ont
breekt de semantische categorie der machtigste infinitesimale entiteiten. 
Het modern-logische categorieënsysteem moet daarvoor een compensatie 
bieden aan de logica in het algemeen. Het compenseert voor hun afwezig
heid door de logische categorie (laterale of directe ) ordening: het geor
dend paar (A, B), dat een ' richting' heeft - hetgeen talig wordt uit
gedrukt door te zeggen dat het verschilt van het paar (B, A). Wat voor 
soort richting dat is hangt van de geïntendeerde interpretatie af, van het 
toepassingsgebied en van het model (voor de gebezigde taal ), dat men 
zich van dat gebied heeft gevormd. Voor de machtigheid van die verwor
pen infinitesimale grootheden in de idealistisch-metafysische traditionele 
logica vindt men in de moderne logica, indien men de vectoralgebra mee
rekent, volop compensatie in de grootte van de vector. 

Met een variant op Dijksterhuis kan men daarom zeggen dat er, na de 
mechanisering van het wereldbeeld , ook lateralisering heeft plaats gevonden 
- niet alleen van het wereldbeeld, maar van het cognitieve apparaat dat 
we nodig hebben om wat dan ook zó te concipiëren (en uit te drukken), 
dat we erover kunnen redeneren en - vooral - kunnen argumenteren . 
Het 'feest ' waarnaar ik in de titel van par. I heb verwezen is juist deze 
lateralisering. In sommige delen van de Westerse cultuur voltrok die late
ralisering van het algemeen-logisch apparaat zich reeds in de negentiende 
eeuw, in andere milieus pas in deze eeuw, in nog andere delen van de cul
tuur is zij nog niet voltooid. (De reden waarom men de bedoelde laterali
sering als een positieve ontwikkeling moet waarderen is geen esthetische, 
geen anti-metafysische en beslist ook geen scientistische, maar heel simpel 
dit feit: terwijl men op basis van de vroegere concipiëringsgewoonten 
géén gevolgtrekkingsleer heeft kunnen construeren die recht doet wederva-
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ren aan ordening - welke dan ook, is dit op basis van de nieuwere, ' late
rale ' concipiëringswijze wel mogelijk gebleken. ) I 

De overige methodische beginselen moet ik onbesproken laten . O ok 
van dit ' beginsel van Durkheim' kunnen veel meer voorbeelden worden 
gegeven. Ik heb daarvan dit voorbeeld gekozen om daarmee twee dingen 
aan te tonen: dat dit beginsel voorbeelden heeft, en wél belangrijke - 'em
pirische logica' is derhalve geen leeg of triviaal begrip; maar vooral om 
aan te tonen da t men aan inzichten in dit soort compensatieverschijnselen 
niet zal toekomen indien het vak logica zich voor uitbreidingen van het 

I. Om de omvang en importantie van de problematiek duidelijk te maken breng ik heel 
kort drie dingen naar voren, c.q . in herinnering. 
( I) Recente ontwikkelingen in de natuurkunde, in het bijzonder in de deeltjeslogica en 
in de cosmologie, hebben te maken juist met asy mmetri everschijnselen. Men denke aan 
de weerlegging, in 1957, van de Wet van Pariteit , aan 'symmetry breaking' en aan zeer 
recente speculaties over 'super-symmetry' . 
M aar de toenemende bewustwording wat betreft de import anti e van een niet-hiera rchi
sche cogniti eve representa ti e van niet-symmetrische ve rschijnselen is minstens zo sterk en 
minstens zo duidelijk waar te nemen in het onderzoek naar de grondslagen van het ve r
schijnsel leven, te weten in de orga nisc he scheikunde. Die bewustwording heeft een inte
ressante ontwikkeling: 
(2) Hierboven heb ik gezegd dat Leibniz zijn anarysis silus op basis van symmetrische ca
tegorieën wou o prichten en da t hij juist daa rom niet kon slagen. Het intellec tuele stra
mien waarvan zelfs een Leibniz zich niet wist te ontdoen blijkt nog steeds Immanuel 
Kant in zijn greep te hebben, met dit verschil da t bij Kant het bewustwordingsproces 
zichtbaar begonnen is. Die bewustwording komt naa r voren a ls de belangstelling die 
K ant reeds in zijn inaugurele rede De mundi sensihilis el inle/liglb ilis forma alque principiis 
( 1770) toont voor ' het ve rschil' tussen een rechter en een linker ha nd . Da t het oude sym
metrische cognitieve stramien ook hem nog in zijn macht heeft verraadt zijn stelling dat 
dit verschil niet in begrijpelijke bewoordingen kan worden uitgedrukt. H et kan volgens 
Kant niet in taal worden beschreven, hetgeen voor hem wil zeggen dat het een 'kwalita
tief verschil' is , per definitie niet toegankelijk voor sys tema tische analyse. 
(3) Aan de grondlcggende denkca tegorieën van de niet-organische en van de ontluikende 
organische scheikunde wordt in de tweede helft van de negentiende eeuw een nieuwe ca
tegori e toegevoegd, die van chira liteit of ' handedness'. Dit is niet de simpele lineaire 
asymmetrie (met betrekking tot een punt ) di e in de vectora lgebra in he t geding is, maar 
ruimtelijke asy mmetrie (met betrekking tot een plak vlak, eventueel: tot een rechte), die 
een rechter van een linker ha nd onderscheidt , en een rechter handschoen van een linker 
handschoen. (H et feit da t een rechter hand bijvoorbeeld aa n een menselijk li chaam vast 
zit - het li chaam van iemand die als waa rnemer kan optreden - is hier dus niet in het 
ged ing. ) Da t ' verschil ' is, evenals sim pele linea ire asymmetrische verhoudingen, niet te 
herleiden tot een eigenschap die de ene hand heeft en de andere niet. 
Objec ten die niet zo op hun spiegelbeeld kunnen worden neergelegd dat ze d a t spie
gelbeeld precies dekken heten 'chiraa l' . Dit is een eigenschap die zowel aan een rechter 
a ls aan een linkerhand toekomt. De asymmet rische rela ti e tussen rechter en linker hand 
wordt enantiomoljie genoemd. Ana tomisch kennen we dus ena ntiomorf-asymmetrische ver
schijnselen, beter: ena ntiomorfe objecten. Het zal duidelijk zijn dat chira liteit een nood
zakelijke voorwaarde is voor het optreden va n onderling enantiomo rf-asym metrische ob
jec ten. 
- Verg. Gardner [1 7], Bennetl [18], Pagels [1 91. 
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eigen categorieënsysteem blijvend alleen richt op de zuivere wiskunde en 
op de studie van de ' natuurlijke talen' en voorbij blijft gaan aan alle (an
dere) intellectuele ontwikkelingen, zelfs aan de ontwikkeling van die wis
kunde, die in directe aansluiting aan de empirische wetenschappen is ont
worpen. 

9. REORGANISATIE VAN HET ACADEMISCH VAK LOGICA VEREIST 

Het gaat er nu om, zodanige onderzoeksgebieden te openen voor ge
trainde logici dat de resultaten van hun onderzoek de kansen op het ont
wikkelen van een klinische (therapeutische) technische logica - direkt 
dan wel via nieuwe theorievorming - zo groot mogelijk worden . Die klini
sche technische logica zou in principe moeten kunnen worden ingezet zo
wel in het wetenschappelijke leven in het algemeen, als steun voor onder
zoekers van allerlei pluimage, als in het politieke leven - misschien wel 
het belangrijkste doel. Zij moet derhalve inter-cultureel zijn, waar mo
gelijk. 

Het probleem is niet slechts dat men in de logica nog niet het niveau 
of het stadium bereikt heeft, waarop klinisch-logische assistentie en ande
re technische werkzaamheden binnen reikwijdte zijn gekomen (ik zie hier 
van de computerwetenschappen in de engere zin af, maar niet van de nu 
opkomende informatica in ruimere zin ) . Het probleem is vooral dat bijna 
niets in dit vak wijst in de richting van mogelijke toekomstige successen 
van deze aard. Het onderzoeksgebied 'logica' is nog niet zo geconci
piëerd, en vooral : is nog niet op zo'n manier georganiseerd dat dit ooit mo
gelijk kan worden. Ik bepleit daarom een meer empiristische oriëntatie in 
die zin dat men als model voor de organisatie van dit onderzoeksgebied niet lan
ger eenzijdig de zuivere wiskunde neemt en ook niet eenzijdig de analyti
sche systematische linguïstiek, maar zich met name oriënteert op de orga
nisatie van die wetenschappen, waarin een vruchtbaar samenspel kan 
worden waargenomen tussen empirische takken, theoretische takken en 
technische takken, met de daarbij behorende onderscheiding van zeer uit
eenlopende vormen van expertise. Misschien kan ik deze voordracht het 
beste met het volgende beëindigen. Onlangs (3-6 juni, 1986) vond in 
Amsterdam een nogal groot internationaal congres voor Argumentatie
theorie plaats, niet het eerste in dit land maar wel, voor zover mij bekend, 
verreweg het grootste dat ooit in enig land is gearrangeerd over dit on
derwerp. Het is tekenend dat juist tot dit congres een aantal bijdragen 
werden geleverd over empirisch-logisch onderzoek: zowel naar bijzondere 
als naar cultuur-invariante logemes. Ik noem er twee: Michael Hazens 
voordracht getiteld The Universality of Logic Processes in Japanese Argument 
en dat van Maurice Finocchiaro over de argumentatievormen van Gali
leo in dienst latere, dramatische levensfase - een uitgesproken empirische 
analyse waarmee Finocchiaro dan ook, naar eigen zeggen en schrijven, 
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niet slechts historiografische maar systematische bedoelingen heeft. 2 

Enige jaren geleden beweerden - in geschrifte - enige Nederlandse be
oefenaren der zuivere wiskunde en haar grondslagen dat 'de logica' met 
name op de - zuivere - wiskunde ' reAecteert '. Zo ja, dan zou dit alles óók 
in de toekomst buiten het universitaire vakgebied Logica komen te val
len. 

Maar dit kan zo niet langer doorgaan. H et is tijd dat , zoals ik in het 
begin al zei, ook deze menswetenschap, d e normatieve menselijke logica , 
een empirische component erbij krijgt en dat de hele benadering van het 
verschijnsel meer in empiristische en pragmatische richting wordt om
gebogen; een en ander uitmondend in een klinische (analytische zowel als 
constructieve) technische logica; terwille van internationale en andere 
inter-culturele discussie en verstandhouding. 

2. Verg. Finocchiaro ( 1980), blz. 439: ' [ have argued tha I in order Iv become more sc ien ti
fic, lhe sludy of reasoning needs a grca lcr empirical orienlalion toward reasoning as il 
aClually occurs in lhe world; lhal such em pirica l em phasis ca nrlot be salisfied by lhe ex
perimenla l approach of psychology, bul ral her by a broadly conceived historical ap
proach; lhal such a historica l approach musl be able 10 usc bUl ultimalely 10 transeend 
high slandards of scholarly erudilion; lhal il musl recognize the dislinct importanee of 
rhetorical analysis (i.e., thc theory and practise of persuasion ), while retaining thc suprc
macy oflogical analysis; and tha t it must not shy a way from attempts a t concrete theore
tical sys tema lizalio/lS, hvwever provisivnal or limiled lheir value may be.' Zie ook Dalia 
Chiara [21] , o.a. over Bose-Einstcin-statisti ek en iden lileilsdeflnili es in de logica. 
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