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Kennismaking met Wittgenstein

Toen ik eind jaren tachtig in Amsterdam filosofie ging studeren, had

ik het idee dat ik van alles zou gaan leren over wat wij als mensen

van de werkelijkheid weten. Oftewel: hoe zit het met ons bewustzijn?

Wat is dat eigenlijk? Maar ook: wat is die raadselachtige ‘materie’

waar al het tastbare uit bestaat? Wat is de betekenis van ons leven als

mensheid en als individu? Welke religie of levensbeschouwing is het

meest zinnig?

Vol goede moed stelde ik me open om zo veel mogelijk kennis op

te zuigen. Het was niet zo dat ik dacht dat er ergens een heilige en

afgeronde waarheid klaarlag, die ik domweg kon overnemen. Maar

toch wel dat ik inzicht zou krijgen in welke dingen bekend waren,

welke dingen daarentegen juist onbekend en waar dit onduidelijk

was.

Met een bescheiden portie basis-waarheden was ik al tevreden

geweest. Ik dacht op zijn minst te kunnen achterhalen waarom

sommige theorieën boven alle redelijke twijfel verheven zouden zijn

en waarom bij andere ideeën moeilijk een conclusie kon worden

getrokken.

Aan het eind van mijn studie had ik niets van die aard geleerd.

(Voor basis-kennis – zei mijn leraar Cornelis Verhoeven geamuseerd
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en plagerig – moest ik op de basisschool zijn. Met andere woorden:

in de filosofie kon alles ter discussie gesteld worden.)

Uiteraard was in die vijf jaar studie wel mijn algemene

ontwikkeling toegenomen en was ik naar mijn idee niet slechter

geïnformeerd dan vergelijkbare twintigers. Belangrijk was dat ik had

leren inzien dat filosofie vooral denken over het denken was, en niet

zozeer informatie krijgen over de werkelijkheid.

Dit laatste – informatie verkrijgen en theorieën controleren – was

iets dat prima kon worden overgelaten aan de diverse wetenschappen:

scheikunde, natuurkunde, psychologie, etc.

Nu heeft filosofie, net als met religie en kunst, zeker wel een

intieme relatie met de wetenschap. Het belang van filosofie voor

wetenschap omvat onderzoek naar:

 de uitgangspunten van elk gebied,

 de essentie of afbakening van de onderwerpen en

 hun onderlinge relatie.

Maar wat mij persoonlijk trof als de kracht en het plezier van

filosofie, was de reflectie op het denken zelf.

Wat denken we nu eigenlijk? Hoe denken we? Welke argumenten

vinden we zinnig? Hoe veranderen we meningen? Zijn er

basisinzichten op grond waarvan we gedachten beoordelen?

Wanneer noemen we iets waar? Wanneer noemen we iets

betekenisvol? Etc.
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En het inzicht groeide dat deze overdenkingen alles te maken

hadden met de woorden die in alle vragen en mogelijke antwoorden

voorkwamen.

Ik was naar de universiteit gegaan om na te denken over de

werkelijkheid, maar ik kreeg een bul voor inzicht in hoe er over de

werkelijkheid werd gedacht. Niet de informatie die het resultaat is

van wetenschap bleek mijn eigenlijke onderwerp, maar de

argumentatie, de categoriseringen en de validiteit van alle relevante

uitspraken. Dat wil zeggen: juist in de woorden die men gebruikte

om vermoedens en onderbouwingen op te stellen, bleek zich keer op

keer de echte problematiek schuil te houden.

De continentale filosofie sprak mij hierbij het meeste aan. Hier

was veel aandacht voor de menselijkheid (Existentialisme), voor de

ervaring (Fenomenologie) en voor onze steeds veranderende

gekleurdheid en verrijking in de loop van de geschiedenis (Hegel).

Door allerlei zeer diepzinnige, met name Duitse filosofen verschoof

mijn aandacht naar iets waarvan ik eerder alleen maar dacht dat het

een ondergeschikt middel was: de taal die wij gebruiken.

Vreemd genoeg ontstond mijn interesse in een andere filosoof, wiens

hele oeuvre juist over dit thema ging, pas nadat ik was afgestudeerd.

Deze filosoof was ene Ludwig Wittgenstein (1889-1951), over wie ik

wel zeer verbazingwekkende colleges gevolgd had, maar die ik vrij

gemakzuchtig in het vakje ‘oppervlakkig’ had geplaatst.
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Want was hij niet de filosoof die aan

het begin van de 20e eeuw de

inspiratie vormde voor de zogeheten

‘Wiener Kreis’?

Dat was een clubje dat zich bezig

hield met het afserveren van alle

interessante filosofen door hun ideëen

af te doen als luchtfietserij. Zij

tolereerden alleen ‘positief

bewijsbare’ uitspraken. En juist alles

wat zich onttrekt aan wat becijferd

kan worden, wat mij nu juist zo boeide, deden zij af als flauwekul.

Dit alles werd allemaal vooral heel hip gevonden door de

Angelsaksische filosofen, die zich in mijn ogen met afstotelijk

steriele argumentatie bezig hielden. Hun artikelen bestonden naar

mijn idee puur uit formalistisch, inhoudsloos geneuzel. En

Wittgenstein, al was hij van Oostenrijkse origine, vond zijn werkplek

in Cambridge en had van meet af aan juist de meeste invloed in deze

zogeheten analytische stromingen van de Engels sprekende filosofen.

Mijn domme vooroordeel over Wittgenstein werd weggenomen door

de Amerikaanse filosoof Richard Rorty (1931-2007).
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Ook Rorty had ik tijdens mijn studie wantrouwig bekeken, zij het

om een andere reden. Namelijk omdat hij een voorvechter was van

Pragmatisme. Een stroming die me destijds als plat voorkwam en die

alle diepzinnigheid leek op te offeren aan het ene banaliserende

criterium van ‘nut’. Grof gezegd: iets is waar als het iets oplevert.

Maar zoals bijna altijd: pas wanneer je ergens echt aandacht aan

geeft, krijgt dit de kans zich in zijn waarde te ontplooien.

Het baanbrekende hoofdwerk van deze Rorty: Philosophy and the

Mirror of Nature (1979), las ik met rode oortjes. Dit legde een brug

tussen de continentale diepe denkers en de analytische puzzelaars en

hiermee steeg hij in zekere zin ook uit boven beide tamelijk streng

gescheiden werelden.

Hij liet de waarde zien van enerzijds

 het continentale besef dat ons denken steeds plaats vindt

binnen een concrete en gekleurde positie in cultuur en tijd,

en anderzijds

 de nuchterheid en helderheid van de Engelstalige filosofie.

Een van de helden van Rorty was Wittgenstein, omdat deze, parallel

aan andere door hem gewaardeerde filosofieën als van Martin

Heidegger en John Dewey, een volledig nieuw beeld van waarheid

en denken opriep. Met name in contrast met de grotendeels

theoretisch georiënteerde filosofie van de Verlichting zag hij hier een

grote verrijking voor de mensheid in.
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Dit had alles te maken met taal: hoe gebruiken wij woorden? Hoe

ontstaat betekenis? Waarom denken we dat sommige uitspraken als

waar gelden en andere niet?

Iets van de taal-filosofie van Wittgenstein zal ik proberen duidelijk

te maken in deze tekst, aan de hand van zijn metafoor ‘taalspelen’ en

allerlei hieraan verwante begrippen als context en regels.

In 2010 zijn we – dat wil zeggen: de staf van de Deltacommissaris

samen met mij – begonnen met filosofische workshops.

Of het nu ging om een thema als flexibiliteit, solidariteit of

duurzaamheid, steeds speelde de benadering van het pragmatisme

een belangrijke rol. Dit was niet alleen omdat het intussen een

stokpaardje was geworden voor mij, maar ook omdat vanaf het begin

de bedoeling was om de filosofie in te zetten voor de praktijk.

Pragmatisme, met als belangrijkste aspect het verweven zijn van

denken en leven, was hier steeds een voor de hand liggende brug

tussen soms eeuwenoude gedachten en de uitdagingen van alledag

van het waterbeleid.

Wittgenstein zou zichzelf geen pragmatist genoemd hebben – hij

weigerde zich sowieso te identificeren met welke stroming dan ook,

ook al bestempelden anderen hem graag als bijvoorbeeld logisch

positivist, behaviorist of, zoals Rorty dus deed, als pragmatist.

Dat hij als zodanig werd opgevoerd is iets – zoals vrijwel alles in

de filosofie – waar je vraagtekens bij kunt zetten. Er zijn ook heel
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andere aspecten die je zou kunnen benadrukken, zoals de ethisch-

mystieke interesse van Wittgenstein die hij zelf duidelijk het

belangrijkste vond.

Een reden om juist het pragmatische element bij Wittgenstein naar

voren te halen, is dat hij oog heeft voor taal als activiteit. Bij hem

wordt het meest diepgaand doordacht wat het inhoudt dat betekenis

en waarheid niet ergens zelfstandig ‘klaar liggen’. Alsof die buiten

mensen om gegeven zijn en alleen nog maar ontdekt hoeven te

worden.

In tegendeel: alle uitspraken krijgen hun betekenis en daarmee

samenhangend hun waarheid volledig door de sociale interactie

waarin die uitspraken gedaan worden. Binnen deze interactie spelen

uiteraard ‘buiten-menselijke’ zaken, als sterren, atomen,

priemgetallen, hun rol. Maar al deze dingen kunnen alleen benoemd

en beoordeeld worden binnen een specifieke context waarin ‘tekens’

worden uitgewisseld. Waarbij ik met tekens niets meer bedoel dan de

klanken die we uiten en ‘streepjes’ (letters in inkt, pixels, etc.) die we

zien of neerzetten.

Mijn uitdaging voor de workshop waar deze tekst een begeleiding

bij is, is om niet alleen het pragmatische inzicht bij Wittgenstein hier

louter als visie helder te maken, maar ook te proberen het toe te

passen, en er zo, waar ervaring en inzicht elkaar ontmoeten, ons

voordeel mee te doen.
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Waar ik als jonge student neerkeek op alles wat leek op het

ondergeschikt maken van wijsbegeerte aan nut – de filosofie leek te

verheven om bezoedeld te worden door de alledaagse praktijk –, ben

ik nu enthousiast over het zo veel mogelijk toepassen van ideeën.

Een leven zonder kritische reflectie, zegt Plato, is het niet waard

geleefd te worden. Ik zou willen aanvullen: een leven dat niet in de

praktijk veranderd wordt door het denken, is het niet waard reflexief

te heten.

Juist waar denken en doen een eenheid vormen, kunnen beide tot

hun recht komen. Filosofie verrijkt ons leven het meest wanneer we

ons doordacht laten opgaan in de levendigheid van wat ons omringt.

Klassieke opvatting van taal

Wittgenstein kan alleen begrepen worden tegen de achtergrond van

voorgaande filosofieën. Met Wittgenstein is taal een zelfstandig en

doorslaggevend onderwerp geworden voor het denken. Maar wat hij

probeerde duidelijk te maken is voornamelijk een reactie op

opvattingen die aan hem – impliciet of expliciet – vooraf zijn gegaan.

Het zijn de filosofen, zegt hij, die ons denken vertroebeld hebben.

En het effect hiervan geldt niet alleen voor academische filosofen en

filosofieliefhebbers, maar voor alle mensen in een cultuur waar de
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filosofie haar sporen heeft achtergelaten. En masse zijn we beïnvloed,

ten gunste en ongunste, door onze rijke geschiedenis.

Al sinds de Griekse oudheid zijn er ideeën en vermoedens over

wat taal nu in wezen is, hoe woorden hun betekenis krijgen en de

vele haken en ogen daaromtrent. Elke samenvatting van dit aspect

van tweeduizend jaar geestelijke inspanningen is een versimpeling.

Maar een versimpeling geeft ook helderheid.

Het plaatje hieronder schetst grofweg hoe met name sinds de

Verlichting veelal over taal werd gedacht: de woorden als vehikel

voor gedachten.

 Kees ziet iets uit zijn raam, bijvoorbeeld dat er sneeuw ligt in

Kaatsheuvel.
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 Dit laat een gedachte bij hem ontstaan: ‘Hé, er ligt sneeuw in

Kaatsheuvel!

 Mocht hij de behoefte voelen dit met Piet te delen, dan belt

hij hem op en spreekt hij de bijbehorende woorden uit.

 Piet hoort de woorden, en dit genereert bij hem een

vergelijkbare gedachte als die Kees had.

De gedachten – en daaraan voorafgaand weer de ervaring – zijn hier

primair ten opzichte van de onderling gebruikte tekens: de hoorbaar

en zichtbaar aanwezige communicatiemiddelen. De woorden zijn er

in deze visie alleen om de gedachte over te brengen.

Op zich is dit een vrij eenvoudige, herkenbare en overzichtelijke

voorstelling van zaken, die in de uitwerking naar complexere

gevallen al veel interessants te bieden heeft. Met name nadenken

over het interpreteren van andermans woorden en hoe we de

gedachten van de ander daarmee proberen te achterhalen, is

aanleiding geweest voor psychologische, literaire en logische

boekenkasten vol inzicht. Wittgenstein zou ook niet zeggen dat het

per se ‘fout’ is.

Wat met dit beeld van woorden als vehikel samenhangt is de rol

van verwijzing. De naam Kaatsheuvel ‘verwijst’ naar het dorp. De

naam neemt als het ware de plaats in van Kaatsheuvel binnen onze
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gedachten en uitspraken, zoals het fysieke dorp Kaatsheuvel een

plaats heeft binnen Noord-Brabant.

In plaats van te zeggen dat het sneeuwt in Kaatsheuvel, zou je ook

iemand er lichamelijk naar toe kunnen brengen om het aan te wijzen.

Maar makkelijker dan Kaatsheuvel en de andere persoon bij elkaar te

brengen, is om wat geluid te maken, wat letters per Whatsapp te

sturen of eventueel een foto te verzenden.

De klankencombinatie ‘Kaats-heu-vel’ dient in de uitspraak als

een soort ‘vertegenwoordiger’ van het dorp zelf, en de hele uitspraak

werkt als een soort foto die laat zien hoe het er ergens voor staat.

Geldt dit verwijzen ook voor ‘sneeuw’? Ja, in zekere zin wel. Je

kan zeggen dat de klank of de lettercombinatie ‘s-n-e-e-u-w’ het

beeld oproept van witte koude dotten die uit de lucht vallen of van

een concreet wit dek op een bepaalde

plaats en tijd.

Maar pas op: hier is iets aan de hand

dat onschuldig lijkt, en toch verregaande

consequenties heeft. De ene sneeuwbui is

namelijk de andere niet.

Het woord sneeuw is niet een naam

voor een specifieke hoeveelheid

sneeuwkristallen. Als we zouden zeggen

dat het een verwijzing is, dan wordt hier

op een heel andere manier verwezen dan
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bij eigennamen.

Dit woord – als vrijwel alle zelfstandige naamwoorden – is van

‘algemene’ aard. Als het al ‘verwijst’ of iets vertegenwoordigt,

zouden we moeten zeggen dat het, bijvoorbeeld, verwijst naar alle

mogelijk concrete sneeuw, of naar de structuur of vorm van sneeuw

of naar het ‘concept’ sneeuw.

In de filosofie is de relatie van gedachte versus werkelijkheid

uitgegroeid tot een gigantisch probleem met eeuwenlange pogingen

deze verhouding helder te krijgen. Ervan uitgaand dat de woorden

‘ergens voor staan’, namelijk voor de dingen – van welke aard dan

ook – werd gesteld dat waarheid de correspondentie is tussen de

gedachte en ‘hoe het is’.

Iets is waar als wat we denken overeenkomt met de werkelijkheid.

En wat we denken is natuurlijk het makkelijkste uit te drukken in

gesproken of geschreven woorden.

Dat klinkt nog steeds eenvoudig, maar met name hoe we dan weten

of iets overeenkomt leidde tot vele discussies. En dan niet zozeer

over of het sneeuwt of niet, maar vooral over meer geladen

onderwerpen en stellingen als: ‘God bestaat’, ‘Nederland is veilig’,

‘man en vrouw zijn gelijkwaardig’, ‘homoseksualiteit is een ziekte’,

‘de geschiedenis streeft naar besturing door het proletariaat’, etc.
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Ruwweg zijn er drie factoren die meespelen of iets waar genoemd

mag worden:

 redeneren

 zintuiglijke ondersteuning (met name zien)

 overgeleverde informatie (met name teksten).

Ook wel bekend als ratio, empirie en traditie.

In de Middeleeuwen werd voor

een groot deel gesteund op

traditie: de bijbel en andere

klassieke geschriften. Met de

Renaissance en de Verlichting

werd duidelijk dat veel van wat

overgenomen werd uit het

verleden op zijn zachtst gezegd

dubieus en zelfs vaak tegenstrijdig is. Er werd voortaan gezocht naar

onbetwijfelbare uitgangspunten om eindelijk eens een betrouwbare

wetenschap op te bouwen.

In toenemende mate werden alle traditionele gegevens kritisch

bekeken en de enige twee kandidaten die overbleven om mogelijk

100% zekere kennis te garanderen waren empirie en ratio. Een groot

deel van de filosofie van de Verlichting was nadenken over welke

van deze twee primair was en hoe hun verhouding was.

De moeilijkheid hierbij was onder andere hun verstrengeling:
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 redeneren vindt plaats op grond van wat we meegemaakt

hebben en

 wat we ervaren wordt geïnterpreteerd, vertekend of zelfs

geconstrueerd via de concepten die we met redeneren hebben

ontwikkeld.

Met deze problematiek zou je je dus kunnen afvragen wanneer we

überhaupt echte waarheid tegenkomen en zelfs of er wel iets als

echte waarheid mogelijk is.

In de praktijk bleven de mensen gewoon doorademen en dooreten

maar in de theoretische doordenking ontstond er een schisma tussen

 hoe we de wereld beleven en

 hoe deze ‘eigenlijk’ is.

Waarheid als afspiegeling van ‘denken’ en ‘zijn’ leek

verhelderend, maar hoe moesten we nu als het ware uit onze

gedachten klimmen om naar de werkelijkheid als zodanig te kijken?

Immanuel Kant (1724-1804) – waarschijnlijk de meest

invloedrijke filosoof op dit gebied, met de meest systematische

doordenking van deze problemen – poneerde dat het grootste

schandaal van de filosofie was dat het bestaan van de ‘buitenwereld’
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nog steeds niet bewezen was. Want met al deze ontwikkelingen in de

filosofie werd het dubieus of er wel iets bestond buiten onze

persoonlijke hersenspinsels.

Datgene wat we denken, voelen en anderszins ervaren, speelt zich

als het ware af binnen een specifiek domein dat je ‘het subjectieve’

zou kunnen noemen. Sinds René Descartes (1596-1650; ‘Ik denk,

dus ik ben’) werd deze ‘subjectiviteit’ als uitgangspunt genomen. De

wereld van het ‘ik’ zag Descartes niet onbegrijpelijk als gegeven. Je

kunt namelijk niet twijfelen aan het bestaan van je eigen gedachten.

Het is zelfs logisch tegenstrijdig om aan het bestaan van je eigen

twijfel te twijfelen.

Alles wat buiten dit ‘subject’ valt – de fysieke werkelijkheid, God,

alle anderen – was wel degelijk betwijfelbaar en in principe dus

dubieus geworden.

Niet dat Kant of Descartes in de praktijk betwijfelden of hun

buurman en diens huis er

werkelijk waren, maar in theorie

was de betrouwbaarheid van

dergelijke zaken ‘secundair’

vergeleken met de kennis van

onze ‘innerlijke’ gebeurtenissen.

Het subject, dit uiterst

persoonlijke ‘innerlijke’ domein,
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werd steeds scherper onderscheiden van de objecten, de dingen zoals

die buiten het ik bestonden. Dit ‘ik’ werd met elke overdenking

ongrijpbaarder. En ook de objecten zoals deze mogelijk ‘op zichzelf’

waren werden steeds raadselachtiger en indirecter kenbaar.

Ironisch genoeg was het dus juist de zoektocht naar zekerheid van

filosofen als Descartes en Kant waardoor nu vrijwel alles

betwijfelbaar werd. Een lawine aan vragen bedekte elke poging om

de relatie tussen subject en object helder in kaart te brengen.

Als alles wat buiten ons stond dubieus was, was dan elke waarheid

die wij dachten te moeten onderkennen niet een soort van geloof?

Verwees elke uitspraak over hoe dingen in elkaar zaten dan eigenlijk

niet alleen naar een gedachte in plaats van naar iets in de externe

werkelijkheid? Zo nee, hoe zou je hier ooit zeker van kunnen zijn?

Bestond wat wij ‘werkelijkheid’ noemden niet louter in ons hoofd?

Het is makkelijk gezegd dat de uitspraak voor een gedachte staat,

maar heel vaak ervaren we dit niet zo. Dan gaat er niet eerst een

gedachte rond in ons hoofd die we daarna pas uitspreken. We zeggen

eenvoudig wat we zeggen en en soms zijn die uitspraken vergezeld

van gedachten, maar de volgorde van Jan en Piet in ons voorbeeld

van de sneeuw in Kaatsheuvel komt in de praktijk niet zo erg vaak

voor.

Maar hoe ‘bestaat’ die gedachte dan in de gevallen dat we niet

bewust in stilte tot onszelf spreken? Is er een schaduwwereld van
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mentale zaken als onbewuste concepten, ervaringen en beelden? Is

dit waar de woorden naar verwijzen? Verwijzing als typering van

betekenis wordt nu wel erg vaag.

En, wat de Angelsaksische denkers steeds meer bezighield: gaat

logica niet vooraf aan wat we kunnen denken? Als wat we zeggen in

principe onmogelijk waar kan zijn – bijv. De koning van Frankrijk is

kaal terwijl er helemaal geen koning van Frankrijk is – en dus

nergens naar kan verwijzen, wat kan zo’n zin dan betekenen?

Vanaf de zeventiende

eeuw tot in de eerste helft

van de twintigste eeuw

leek dit de grootste

filosofische uitdaging: hoe

kunnen we ooit die kloof

tussen de subjectieve

gewaarwordingen en de

objectieve wereld

overbruggen? Zowel ons

denken als onze

waarnemingen zijn te zeer

besmet met menselijke

tekortkomingen om vast te kunnen stellen hoe de werkelijkheid echt

in elkaar zit.
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Hoe kon je uit die soep van raadselachtige en samenhangende

dingen – concepten, indrukken, vooronderstellingen – ooit nog de

ware betekenis van zelfs maar een simpel woord helder krijgen?
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Letter en geest

Stel: je legt een vel op de vloer met streepjes

in de vorm van letters, woorden, zinnen.

Iedereen zal beamen dat zonder aanwezigheid

van mensen of andere intelligente wezens deze

inktletters op zichzelf betekenisloos zijn. De

letter, zonder geest, zoals dat heet, is ‘dood’.

Hoe komt er nu zoiets als ‘betekenis’ in het spel?

De klassieke opvatting was ongeveer: de menselijke geest voegt

betekenis toe aan de letters. De inktletters krijgen betekenis doordat

wij weten dat ze verwijzen naar onze gedachten.

En onze gedachten zijn weer betekenisvol omdat ze (doorgaans) te

maken hebben met de werkelijkheid.
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Hier kun je lang over nadenken, en je kunt eventueel verdedigen

dat dit een zinnige zienswijze is. Maar het feit is dat er eindeloos

over gediscussieerd is hoe je dan die relatie van ‘subject’ (de mentale

wereld die blijkbaar voorondersteld wordt) en ‘object’ (de dingen

zoals ze op zichzelf zijn) moet begrijpen. Met name waar beide

contact zouden moeten maken is heel mysterieus, want de mentale

wereld is – in deze klassieke onderscheiding – van geheel andere

aard dan de objectief bestaande dingen.

In de twintigste eeuw werd er radicaal met bovenstaande taal-

opvatting en in samenhang hiermee met deze schijnbaar

onaantastbare subject/object onderscheiding gebroken. Eén van de

stemmen hierbij was die van Wittgenstein. Er bleken geheel andere

manieren te bestaan om naar taal te kijken. Met deels verwarrende en

deels verhelderende gevolgen.

Wittgenstein I en II

Ludwig Wittgenstein, geboren in Wenen in 1889, is een van de

weinige filosofen die aanleiding heeft gegeven tot twee zeer

verschillende manieren van denken en bijpassende denk-stromingen.

Er wordt dan ook wel gesproken over Wittgenstein I en Wittgenstein

II.
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Zijn enig bij leven gepubliceerde boek, de Tractatus Logico-

Philosophicus, was de inspiratie voor een groep denkers, de ‘Wiener

Kreis’, die probeerden onzin en zin te onderscheiden. De intentie van

deze mensen was verwant aan die van de Verlichting: wetenschap

ontwikkelen die volledig betrouwbaar is en niet bezoedeld door

onduidelijkheden of traditionele ballast.

Dit was eigenlijk helemaal niet wat Wittgenstein voor ogen had.

Hij had veel meer de wens om duidelijk te maken dat de echt

belangrijke dingen – ethiek, waarde, schoonheid, liefde, etc. – per

definitie niet onder woorden waren te brengen, of in ieder geval niet

op wetenschappelijke wijze. Kortweg: omdat je alleen mogelijke

feiten zinnig kunt staven en hier dus zinnig iets over kunt beweren.

Iets als de waarde van liefde is bij uitstek iets van een geheel andere

orde dan die van de feitelijkheden.

Waarin hij wel degelijk overeenkwam met deze zogeheten

‘logisch-positivisten’ die door hem geïnspireerd werden, was zijn

fascinatie voor de begrenzing van zinvolle taal: waar houdt zin op en

begint onzin?

In deze ‘Wittgenstein I’ periode (tot begin jaren twintig) hanteerde

hij de meest expliciete variatie van wat zojuist als de klassieke

opvatting van taal werd gepresenteerd, namelijk: zinnen als

afbeelding van feitelijkheden.

Het verschil tussen de klassieke manier van denken en

Wittgenstein I is dat Wittgenstein zich zo veel mogelijk onthield van
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allerlei metafysische theorieën (bijv. dat er Platoonse, als het ware

‘bovenaardse’, zogeheten ‘Ideeën’ zouden bestaan, of dat er een

‘mentale wereld’ voorondersteld moet worden om de betekenis van

woorden te begrijpen).

Ieder woord stond, dacht de jonge Wittgenstein, voor een ding, en

in hun combinatie – een welgevormde zin – gaven zij de structuur

van die dingen in de werkelijkheid weer.

Hij zei op deze metafoor van taal als afbeelding te zijn gekomen,

toen in een rechtszaak een model van een verkeerssituatie werd

gebruikt om naar de stand van zaken tijdens een ongeval te verwijzen.

De onderdelen van het model – kartonnen auto’s, wegen – en hun

onderlinge verhouding correspondeerden met de werkelijke auto’s

en hun onderlinge verhouding in de situatie die de aanleiding was.

Wanneer je nu alle taal ziet als in de eerste plaats zo’n weergave

van mogelijke feiten, dan houd je maar een paar opties over voor wat

er sowieso te zeggen valt. Je gebruikt:

1. Tautologieën – uitspraken waarvan de woorden elkaar

definiëren, en die dus altijd waar zijn (twee is één plus één)

2. Contradicties – uitspraken die om vergelijkbare redenen nooit

waar zijn (een rond vierkant)

3. Feitelijke beweringen – uitspraken die afhankelijk van de te

achterhalen elementen hetzij waar, hetzij onwaar zijn (licht is

een golfbeweging van ether)
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4. Beweringen die hier buiten vallen – (het universum bestaat,

liefde is goed)

De eerste twee – tautologie en contradictie – zijn ‘zinloos’,

verstoken van inhoudelijke betekenis. De derde is de enige die voor

wetenschap belang heeft.

Nummer vier, de rest, bevat uitspraken die niet controleerbaar zijn.

Binnen deze categorie zouden uitspraken over bijvoorbeeld wat

ethisch gezien gewenst is vallen, maar daar valt niets over te beweren

wat controleerbaar juist of onjuist is. Het goede en waardevolle kan

zich hoogstens ‘tonen’, maar er valt niets over hard te maken en dus

feitelijk niets over te beweren. In strikte zin zijn zij on-zinnig, niet in

staat om informatie vast te leggen of toe te voegen.

Noch voor filosofie, noch voor wetenschap kunnen uitspraken in

die laatste categorie ergens toe doen, al zijn het juist deze

onderwerpen die Wittgenstein hartstochtelijk bezig hielden. Mocht

taal hier een positieve rol voor hem spelen, dan alleen in poëzie.

In de overtuiging dat hij met zijn Tractatus Logico-Philosophicus

alle filosofische problemen heeft opgelost, probeert hij de filosofie

los te laten om te gaan tuinieren en les te geven aan kinderen. Maar

de filosofie laat hem niet los. Met verschuivende en langzaam

groeiende inzichten keert hij terug naar de universiteit van

Cambridge waar hij worstelend met allengs onbevredigender
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formuleringen probeert de verwarring van de filosofie het hoofd te

bieden.

Het is zijn tweede boek, twee jaar na zijn dood gepubliceerd,

Filosofische onderzoekingen (1953), waarin de schokkende

verandering van zijn denkbeelden voor het eerst voor het brede

publiek zichtbaar kan worden. Hieraan voorafgaand had hij al wel

veel invloed uitgeoefend via de filosofische colleges die hij gaf en

die ijverig door leerlingen – tegen zijn wil, trouwens – werden

uitgeschreven.

Deze ‘Wittgenstein II’ (vanaf eind jaren twintig) is het die in de

huidige tekst centraal staat.

Hier komt een heel ander beeld van woorden naar voren, namelijk

als niet meer of minder dan middelen die een rol spelen in de

interactie tussen mensen.

Hiermee wordt overigens niet gezegd dat het onjuist is dat je met

taal af en toe gebeurtenissen of gedachten kunt proberen ‘af te

beelden’ of op een of andere manier te verwijzen. Wat van belang is,

is dat een dergelijke visie op taal zo beperkt en beperkend is, dat zij

uiterst vertekenend zou werken als je denkt dat dit het enige is.
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Twee alternatieve metaforen die Wittgenstein geeft, in contrast

met die van taal als afbeelding, zijn die van het gereedschap en van

het spel.

De waarde van ‘woorden als gereedschap’ in plaats van ‘als plaatje’

is dat in het eerste beeld zowel activiteit als diversiteit van gebruik

goed zichtbaar is.

De betekenis van de tang is voor een klusjesman heel anders dan

die van plakband of bijtel, en dat hangt één op één samen met de

manier waarop ze gebruikt moeten worden. De betekenis van een

werktuig zit hem er zelden in dat je ermee verwijst. Het is altijd de
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rol die het gereedschap kan spelen, de functie die het heeft binnen

wat je aan het doen bent, die uitmaakt wat zijn betekenis is. Een

betekenis die overigens makkelijk kan wisselen. Bij gebrek aan een

hamer kun je best ergens een klein spijkertje in timmeren met een

bako.

Een serieus spel

Het andere beeld – taal vergeleken met handelingen binnen een

spel – zullen we hier wat meer uitwerken. Dit komt naar voren in één

van de weinige ‘termen’ die Wittgenstein verzonnen heeft, namelijk:

het taalspel.

Dit is in zoverre vergelijkbaar met het beeld van gereedschappen

dat hier ook weer diversiteit en activiteit van het grootste belang zijn.

Maar waar het bij gereedschap louter gaat om de toepassing om iets

fysieks tot stand te brengen, komt er bij het taalspel een aspect bij dat

enerzijds misschien moeilijk en vaag lijkt maar ook zeer

verhelderend kan werken: de regels.

Elk spel kent regels. Er kunnen allerlei zaken in een spel zijn:

speelstukken, fiches, deelnemers, locaties, bewegingen, etc. Deze

krijgen allemaal hun betekenis binnen het specifieke spel door de

regels die er gelden.
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Dat een schaakstuk van hout is of van plastic, doet er niet toe.

Zelfs de vorm is uiteindelijk irrelevant. Vaak, wanneer ik in een café

met een vriend schaakte en er een pion ontbrak, namen we een

suikerklontje of een euro om deze rol over te nemen.

Van belang is:

 de beginpositie,

 hoe je er mee kon schuiven,

 hoe je er mee kon ‘slaan’, en dergelijke

Deze regels maken om zo te zeggen de ‘essentie’ van de pion uit.

Blindschaken of correspondentie schaken bevatten evengoed pionnen,

ook al zijn deze fysiek afwezig of irrelevant.

Wittgenstein schetst diverse bestaande en verzonnen taalspelen.

De meest eenvoudige, waarmee je toch al een beeld van een

volledige taal – hoe simpel ook – krijgt, is die van twee kinderen,

waarbij het ene kind een klank produceert, ‘balk’, ‘blok’, en

dergelijke, en het andere dit haalt.
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Dit is een activiteit die gebruik maakt van wat we tekens noemen

en die werkt. Er wordt niet per se verwezen naar een specifiek blok.

En ook verwijst de klank niet zozeer naar een concept of een

categorie (al zou je het met enige moeite zo kunnen voorstellen),

maar er wordt in de eerste plaats simpelweg een handeling mee in

gang gezet.

Uiteraard is taal zo goed als altijd veel complexer, met oneindige

variaties en nuances. Dit lijkt zelfs het belangrijkste verschijnsel van

taal dat Wittgenstein keer op keer fascineert. Maar met dit

eenvoudige kinderspel heb je in elk geval een op zichzelf staande

interactie die je zou kunnen opvatten als een simplistisch ‘prototype’

van taal in het algemeen.

Hier is geen raadselachtige wereld van ‘concepten’ of mentale

verwijzingen nodig (al mag je die naar hartenlust toevoegen of

vooronderstellen). Om de betekenis van een van de gebruikte
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klanken te begrijpen is het voldoende te zien hoe een en ander in zijn

werk gaat.

Je kunt je eventueel voorstellen dat het ene kind eerst nadrukkelijk

‘balk’ denkt en het dan pas uitspreekt, maar voor de rol van de

concrete klank in deze gebeurtenis, en dus voor de betekenis binnen

dit spel, heeft dit geen enkele toegevoegde waarde.

Het spel is uit te breiden met bijvoorbeeld telwoorden of kleuren:

‘rode balk, twee!’ En ‘twee’ en ‘rode’ zijn dan meteen extra woorden

met een compleet andere rol dan ‘balk’.

In het geval er maar één balk aanwezig is, zou je de klank ‘balk’

nog als ‘eigennaam’ en verwijzing kunnen zien. Maar zodra er meer

balken aanwezig zijn, en zeker wanneer je denkt aan de klanken

‘twee’ of ‘rode’ wordt het steeds gekunstelder om hier van

verwijzing te spreken.

De afwijkende rol voor van ‘balk’ afwijkende woordsoorten als

‘twee’ of ‘dertig’ is iets wat je onder andere kunt zien wanneer je

aanwezig zou zijn bij een ander taalspel, namelijk het leren

gebruiken van deze klanken. Hoe iemand leert tot twee te tellen gaat

anders in zijn werk dan leren een ding met een bepaalde vorm te

apporteren.

Een taal leren blijkt zo niets anders dan regels leren voor het

gebruik van specifieke klanken in specifieke combinaties.

Waarmee niet gezegd is dat dit altijd simpel is. Integendeel, dit

kan tot huiveringwekkende moeilijkheidsgraden oplopen, waarbij de
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samenhang van vele, op zich weer lastige klank-regels de boel

tamelijk ondoorzichtig kan maken. Denk bijvoorbeeld aan: Higgs-

veld, top-quark en GeV/c², of, weer van een geheel andere orde:

autonomie, terrorisme en vrijheidsstrijd.

De ontzaglijke verscheidenheid van alle dagelijkse taalspelen

dringt niet tot ons bewustzijn door, omdat de kleren van onze taal

alles gelijk maken.

Wittgenstein

Het wil zeker ook niet zeggen dat de regels expliciet bekend moeten

zijn of vastliggen.

De veranderlijkheid van regels zien we in spontane spelletjes,

maar, met iets meer moeite, ook in serieuze spelen. Bij twee kinderen

die met een bal in een zwembad spelen zal het de ene keer gaan om

hoog gooien en de andere keer om de bal zo diep mogelijk onder

water te duwen. Per seconde kunnen de regels veranderen.

Spelregels kunnen ook in de loop van jaren of eeuwen aangepast

worden.

Als een kampioen hardlopen-met-protheses zich inschrijft voor de

olympische-spelen-voor-mensen-met-benen, kan hier hevige

discussie ontstaan over nieuwe regels. En het schaakspel, dat

duizenden jaren oud schijnt te zijn, verkreeg pas eind 15e eeuw, in
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stapjes, de mogelijkheden van de dame zoals we die nu kennen,

waarmee het spel ingrijpend veranderde.

Bij officiële spelen, waar veel geld en prestige mee gemoeid is,

zullen de regels allemaal zo veel mogelijk expliciet gemaakt worden.

Maar ook dan is er bijvoorbeeld – voor zover ik weet – bij tennis

geen regel over hoe lang je mag doen over de service. Pas als dit

door bepaalde spelers irritant gerekt wordt, zal hier behoefte aan

regelgeving ontstaan.

De regels van taalspelen zijn grotendeels impliciet. Vaak kunnen we

de regels wel formuleren als we er even over nadenken, maar

normaal gesproken leren we eerst de woorden door het na te doen.

Dit is vergelijkbaar met de regels van de grammatica. We leren als

kind, lang voordat we van mannelijke, onzijdige of vrouwelijke

woorden horen, welke woorden ‘de’ of ‘het’ krijgen.

Regels voor taalspelen ‘grammatica’ noemen gebeurt wel, ook

door Wittgenstein zelf, maar dit levert helaas het misverstand op dat

het om de vorm en bijkomstige details zou gaan. Terwijl de regels

die de betekenis van de woorden bepalen nu juist volledig

samenvallen met de mogelijkheid van hun betekenis.
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Taalspel (metaforiek van spelen voor taal)

Activiteit / Sociale interactie – een gebruik, iets wat we doen en

wat als zodanig ‘werkt’ (nut heeft, plezier geeft, voldoening

brengt)

Divers – oneindig veel manieren om te variëren, uit te breiden, om

te gooien

Regels: Bepalen de rol/betekenis van onderdelen

Impliciet (vaak) of expliciet

Vaag (vaak) of helder

Langzaam (vaak) of snel veranderend

Er zijn geen vaststaande lijsten van verschillende taalspelen, en

elke identificatie is meteen een interpretatie. Maar vaak zijn zij toch

wel herkenbaar te duiden.
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Mochten de concepten van taalspel en bijbehorende regels nog vaag

overkomen: let een tijdje op de grappen die je (waarschijnlijk en

hopelijk dagelijks) om je heen hoort. Bijna alle grappen zijn uit te

leggen als bewuste overtredingen van regels binnen specifieke

taalspelen.

Het volgende citaat laat zien hoe je diverse taalspelen snel kunnen

afwisselen. Dit is een stukje monoloog ‘Dieren en tijd’ van Hans

Teeuwen. In deze sketch, als vaak in cabaret, buitelen de taalspelen

over elkaar. (Dit is dus bij uitstek geen voorbeeld van normale taal.)

Kijk, met veel wilskracht kun je natuurlijk een dier de

grondbeginselen van het klokkijken leren. Maar dan komt een ander

probleem: waar laat je het horloge? Wat doe je bij een haring
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bijvoorbeeld? Dat lukt niet om de vin, dus, ...om de buik? Een

haring ziet dat totaal niet zitten. *kronkelt met lichaam* En dat

moet dan natuurlijk zo’n zwaar onderwaterhorloge zijn. Dus dan

gaat-ie zoef naar de bodem, ligt-ie daar... ‘Hellup!’ ik lig hier al...

eh... *kijkt naar buik*

Hans Teeuwen

Hieronder een poging om de ‘juiste’ context, een taalspel waar een

dergelijke uitspraak in thuishoort, bij de woorden te plaatsen.

Met veel wilskracht kun je een dier klokkijken leren. Absurd

Dan komt een probleem: waar laat je het horloge? Praktisch

Bij een haring... om een vin, om de buik? Biologisch

Een haring ziet dat totaal niet zitten. Psychologisch

Natuurlijk zo’n zwaar onderwaterhorloge... Praktisch

Dan gaat-ie zoef naar de bodem Natuurkundig

‘Hellup!’ ik lig hier al... eh... Inlevend

De meeste woordgrappen bestaan er uit om uitdrukkingen letterlijk te

nemen, of om een homoniem voor net een irrelevante context te

gebruiken. Vaak worden ook normale manieren van spreken net even

veranderd met een expres slecht passend effect.
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‘Maakt u als helderziende nog wel eens wat onverwachts mee?’

‘Ja, morgenavond nog!’

Herman Finkers

Uitleggen van een grap is funest en een ‘dirty job’, maar bij wijze

van oefening kan ik aanraden dergelijke uitspraken expliciet aan de

verschillende regels en dus taalspelen te hangen.
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Voorbeeld: juridisch taalspel

In de rechtspraak hebben woorden vaak ernstige gevolgen. De

betekenis van een oordeel is niet zozeer dat de woorden ervan

verwijzen naar een of andere gedachte van de rechter – hoewel die

gedachten best vaak in overeenstemming zullen zijn met de woorden.

De betekenis ligt in de gevolgen: vrijspraak, celstraf, boete, etc.

De regels zijn hier heel specifiek en voor een groot deel expliciet

uitgewerkt.
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Is liegen in het alledaagse taalgebruik hoogstens moreel

verwerpelijk, onder ede leidt dit, mits ontdekt, tot concrete

strafmaatregelen. Voor meineed staat in Nederland maximaal 6 jaar

gevangenisstraf, tenzij de verklaring ten nadele van de verdachte was,

dan is de strafmaat weer maximaal 9 jaar.

De deelnemers hebben netjes afgebakende rollen. Als een getuige

zich laat ontvallen dat een verdachte wat hem betreft de doodstraf

kan krijgen, heeft dat hierdoor een heel andere betekenis dan
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wanneer de Officier van Justitie dezelfde klanken zou maken. En

wanneer de rechter hetzelfde zegt, heeft dit weel heel andere

consequenties.

De betekenis van de woorden is niet fundamenteel anders dan die

van de gebaren en voorwerpen die eveneens in het proces worden

gebruikt. Steeds gaat het om de functie. Of, om nog een andere

metafoor te gebruiken, om de rol die iets heeft.

Een rol – ook in de letterlijke betekenis bij film of theater – heeft

precies zoveel betekenis als hij iets toevoegt aan die film. De rol die

iemand speelt in een film is datgene wat het voor het geheel verschil

uitmaakt. Als het niets uitmaakt voor het eindresultaat of een bepaald

personage er in optreedt, kan de regisseur hem beter weglaten, want

anders is de aanwezigheid zin-loos, betekenis-loos.

Enkele ‘spelen’ met tekens – met gebaren, klanken en letters – zijn

helder afgebakend, zoals inderdaad de rechtspraak. Andere

Doodstraf!
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voorbeelden van uiterst strak omlijnd teken-gebruik, inclusief de

regels, zijn bijvoorbeeld wiskunde en natuurkunde.

Veel andere taalspelen hebben maar vage grenzen en vooral veel

overlappingen. Zelfs in de rechtspraak komt dit al voor. Een

professioneel deelnemer aan het

juridisch taalspel zal zich niet snel

laten verleiden om uitspraken te

doen die thuishoren in de

psychologische of morele sfeer,

hoewel dergelijke ‘oneigenlijke’

gedachten en uitlatingen wel

degelijk kunnen meespelen. Voor

een getuige, niet geoefend in het

afbaken van wat wel of niet

juridisch verantwoord is, zal het

lastiger zijn zich op de juiste

momenten te onthouden van

waardeoordelen.
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Verschillen tussen spelen en taalspelen

Je kunt je altijd afvragen of een metafoor wel ‘past’. Een analogie

van twee zaken bevat overeenkomsten, maar ook altijd verschillen.

(Anders is het geen analogie maar zijn de dingen identiek.)

Metaforen inspireren, zo ook ‘taal als spel’. Maar dit kan ook op het

verkeerde been zetten.

Je kunt aan allerlei gemeenschappelijke dingen denken, zoals

 dat intelligentie en creativiteit belangrijk zijn voor zowel

de kwaliteit van spelen als van taalspel,

 dat er met de eindeloze variaties in taalspelen ook veel

ruimte is voor speelsheid en

 dat je plezier kunt hebben in de activiteit van het spreken

en denken zelf.

Maar de metafoor kan ook misleidend zijn. Het is natuurlijk niet

zo dat taalgebruik in alle opzichten op een spel lijkt.

Aspecten die niet zo relevant zijn, en die je over het algemeen als

verschil tussen spelen en taal kunt zien zijn bijvoorbeeld de volgende.
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Gewone spelen Taalspel

Meestal ‘voor de lol’

(uitzonderingen: liefdesspel, pro-

fessionele sport)

Meestal serieus

(uitzonderingen: entertainment)

Onderscheid tussen verschillende

spelen zijn vrijwel altijd heel duidelijk

Onderscheid tussen taalspelen zijn zeer

vaag. De taalspelen overlappen en

veranderen van het ene in het andere

terwijl je bezig bent.

Vrijblijvend (stoppen als het niet meer

leuk is)

Vaak noodzakelijk of sociaal

afgedwongen (vergaderingen)

Regels per spel zijn vrijwel altijd

stabiel

Regels verschuiven vaak en genuanceerd

(vaak zelfs onzichtbaar / ongemerkt); zij

zijn diffuus

Vooraf zijn allerlei voorwaarden

duidelijk, bijv. het aantal deelnemers,

de locatie, de tijdsduur

Taalspel ‘begint’ en ‘eindigt’ vaak

onverwacht en onduidelijk; het aantal

deelnemers kan toe- of afnemen tijdens

een gesprek.

De rol van de deelnemer is bekend De rollen van deelnemers zijn vaag en

veranderlijk, zeker als er bijv.

(sub)cultuurverschillen meespelen

Spelen komt vaker voor op jonge

leeftijd; de leeftijdsgroep is vaak ook

bekend en afbakenend

Taalspelen zijn vanaf dat we een taal

beheersen onvermijdelijk en het belang

groeit eerder dan dat het afneemt
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Het meest opvallende en gevaarlijke verschil is de

overzichtelijkheid van gewone spelen (ondanks hun grote

gevarieerdheid) versus de onoverzichtelijke vaagheid van taalspelen.
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Verschillende regels, zelfde klank

Als we er inderdaad van uit gaan dat de ‘spelregels’ voor alle

woorden de betekenis uitmaken, dan is het uiterst belangrijk dat we

die regels goed toepassen om elkaar überhaupt te kunnen begrijpen.

Sociale interactie, inclusief wat we er allemaal mee willen en

kunnen, is misschien wel het meest complexe en gevarieerde

verschijnsel in het universum. De vaardigheid van mensen om

taalspelen aan te leren is van zeer hoog niveau.

Per taalspel is dit te overzien: alle ervaren deelnemers hebben

voldoende inzicht om nieuwkomers te corrigeren, ze weten wat

gebruikelijk is, maar ook wat nieuw is, en toch aanvaardbaar. Dit

geldt bijvoorbeeld voor een conferentie over sonnetten of limericks,

en alweer een stuk vager voor een groep die zich met het vrije vers

bezighoudt.

Soms zijn er mensen met lef die lang geldende regels opeens opzij

vegen of relativeren. Zoals Jezus die stelde dat de zondag voor de

mensen was gemaakt en niet andersom. Hiermee werd een uitspraak

als ‘je mag op een zondagse wandeling geen kersen van de boom

plukken’ ineens niet meer voor de hand liggend. Of – los van mijn

politieke voorkeur – neem Pim Fortuyn, die, waar anderen zich

verdedigden met cijfers van de Rekenkamer tot ver achter de komma,
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nonchalant zei dat niemand dat effect ooit kon zien, en dat dit soort

details compleet irrelevant waren.

Met dergelijke wendingen in de regels – voor zover door de

gemeenschap van taalgebruikers overgenomen, in dit geval op het

gebied van ethiek en politiek – verandert er subtiel iets in het soort

argument dat als geldig wordt gezien.

Tegelijk simpeler en fnuikender is het gebruik van één klank onder

twee verschillende regels. Verschillende regels wil zeggen:

verschillend taalspel. Zoals slaan ‘door er overheen te springen’

versus slaan ‘door op het zelfde vlak te gaan staan’ samen met

andere regels bepalen of het om dammen, schaken, stratego, etc. gaat.

Een vertrouwd woord voor een andere omgeving, waar net andere

regels gelden is context.

Con-text is letterlijk: de tekst rondom de tekst waar het om gaat.

Dit hangt samen met de grootste frustratie en uitdaging van

Wittgenstein: woorden die in het alledaagse gebruik geen enkel

probleem vormen, krijgen wanneer zij worden opgenomen in een

filosofisch vertoog schijnbaar onoplosbare vaagheden en problemen.

Oftewel: woorden in een alledaagse context kunnen volledig

veranderen (‘op vakantie gaan’, noemt Wittgenstein het) wanneer ze

in de context van het filosoferen terechtkomen.
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Een van de woorden waarvan Wittgenstein vaak de meerdere

kanten van laat zien is het woord ‘weten’.

People sometimes say (though mistakenly): Only I can know what I

see. But not: Only I can know whether I am color-blind’1

Wittgenstein

Wittgenstein zet hier eenvoudig twee uitspraken naast elkaar, maar

met groot effect. Hier is er eerst de eerste uitspraak zoals die zou

kunnen voorkomen in een filosofisch artikel in de 17e-eeuw.2

1 Remarks on color – lemma 83
2 Ook vandaag de dag – 2014 – worden deze opmerkingen nog gemaakt;

maar ik baken dit af met ‘17e-eeuws’ omdat het zeker niet geldt voor alle filosofie en

dit soort denken met name in deze periode populair werd.
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Typerend voor Wittgenstein is dat hij niet de opmerking ‘alleen ik

kan weten wat ik zie’ probeert onderuit te halen door argumentatie.

Wat hem vooral interesseert is de betekenis die verondersteld wordt

van de woorden en waarbij volgens hem een levensgroot misverstand

optreedt.

Een filosoof die een dergelijke uitspraak doet en gebruikt in zijn

vertoog, lijkt woorden te gebruiken die in de alledaagse taal ook

voorkomen. Wat zo’n filosoof doet, komt vrij onschuldig over. Hij

legt er eigenlijk alleen de nadruk op dat ‘iets zien’ altijd een ervaring

van één persoon is, zeg Hendrik, en dat je nooit letterlijk de indruk

van Hendrik naast die van de Mariëlle kunt plaatsen om die te

vergelijken.

De persoonlijke indruk en de persoon die die indruk heeft zijn

uiteraard nauw verbonden, en het klinkt in eerste instantie niet gek

om te veronderstellen dat alleen één persoon weet heeft van zijn

eigen ervaring. Hier lijkt een verschil van zekerheid mee te spelen.

Alleen Hendrik zelf heeft als het ware ‘directe toegang’ tot ‘zijn’

persoonlijke indruk. Mariëlle heeft haar eigen indrukken en weet dus

niet op dezelfde manier als Hendrik wat de indrukken van de laatste

zijn.

We weten inderdaad dat wat de een lekker vindt, de ander vies kan

vinden. Het klinkt dus vertrouwd en gerechtvaardigd dat we allemaal

onze eigen indrukken hebben en dat wat de een ervaart nooit

overeenkomt met wat de ander ervaart. Er is, bij wijze van spreken,
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vieze soep en lekkere soep, ook al komt het uit de zelfde terrine.

Terwijl Hendrik de ervaring van de ene soep heeft, kan Mariëlle deze

nooit delen, want het is haar ervaring niet.

De filosoof die uitspreekt ‘Alleen ik weet wat ik zie’ (of proef)

legt hier, zo gezien, iets bloot over een zekere gescheidenheid van

‘werelden’, die van Hendrik versus die van Mariëlle.

Wat Wittgenstein doet is dus niet een dergelijk mensbeeld uitgebreid

aanvallen. In plaats daarvan laat hij ons alleen maar goed naar de

woorden kijken doordat hij er iets vergelijkbaars naast zet.

Hier is de tweede uitspraak, zoals iemand die zou kunnen opperen

in een normaal, algemeen gesprek.
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Als de filosoof dit beweerd had, zou hij terecht uitgelachen zijn.

Want de regels om iemand te bestempelen tot al of niet kleurenblind,

zijn bekend. Mocht er twijfel zijn, dan kunnen we het volgende

plaatje gebruiken. Wie kleuren ziet, ziet ook het getal, anders niet.
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Praten over kleurenblindheid is een heel specifiek voorbeeld van

praten over wat je ziet of kunt zien.

Een ander tamelijk banaal voorbeeld zou kunnen zijn dat de ene

soldaat tegen de andere zegt: ‘Volgens mij zie ik daar in de verte de

vijand naderen. Zie jij wat ik zie?’

In alledaags gebruik van de woorden zijn de uitspraken ‘weten wat

ik zie’ en ‘weten dat ik kleurenblind ben’ weliswaar anders, maar

van beide kunnen we niet zeggen dat er verschillende ‘werelden’ per

persoon zijn. Het praten over de onderwerpen die ermee te maken

hebben, is juist zinvol omdat we het over een gedeelde wereld

hebben.

Door eenvoudig de ene uitspraak – die in de filosofische context

zinnig lijkt te zijn – naast een vergelijkbare uitspraak te zetten die in

de alledaagse context duidelijk onzinnig is, word je gedwongen over

de mogelijke betekenis na te denken.
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De losse woorden uit ‘Alleen ik kan weten wat ik zie’ komen uit

de alledaagse context, maar in die oorspronkelijke context hebben ze

in deze combinatie geen enkele zin. Als je hetzelfde zou doen met

net de variatie die Wittgenstein er naast zet, wordt duidelijk dat de

woorden hun oorspronkelijke zin verloren hebben.

De conclusie moet naar mijn idee zijn – zie ook het volgende

hoofdstuk – dat zo’n 17e-eeuwse filosoof best wel iets zou kunnen

bedoelen met een dergelijke uitspraak, maar dat er minstens heel wat

uitleg nodig is over waar de betekenis die hij aan de woorden geeft

en dus de regels die hij hanteert, anders zijn dan die in het dagelijks

taalgebruik.
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Veel woorden in de filosofie zijn termen die in het alledaags

taalgebruik niet voorkomen (bijvoorbeeld ‘existentiële

fenomenologie’, of ‘contrafactisch postulaat’). Maar de meeste

woorden die in de filosofie gebruikt worden, zijn ontleend aan het

normale spreken.

Voor die gevallen worden we makkelijk op een dwaalspoor

gebracht. Ook al ademt ‘Alleen ik kan weten wat ik zie’ in eerste

instantie een sfeer van scherpzinnigheid, wanneer niet wordt

aangegeven waar de betekenis afwijkt van het alledaagse taalgebruik

is zij moeilijk serieus te nemen.

De crux van de verwarring zit in dit voorbeeld, als gezegd, in het

woord ‘weten’. De filosoof van de 17e-eeuw zette alles op alles om

onbetwijfelbare waarheden te verkrijgen, liefst met zuiver rationele

en/of empirische middelen. Dit is historisch gezien zinnig geweest,

omdat het denken zich probeerde los te maken van gezagsdenken

(van de bijbel en andere overgeleverde teksten).

Het idee was: wanneer we nu eindelijk ten minste een aantal 100%

betrouwbare dingen kunnen weten, kunnen we hier op voortbouwen

en uiteindelijk een geheel onbetwijfelbare wetenschap ontwikkelen.

En de dingen waar we niet aan kunnen twijfelen zijn

begrijpelijkerwijs kandidaten om een werkelijk weten vast te stellen.

Een filosoof als Descartes dacht dit dan ook gevonden te hebben, en
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wel net in de dingen die we ‘subjectief’ noemen, bijvoorbeeld dat we

pijn ervaren, of dat we denken.

De rol die ‘weten’ daarentegen in het dagelijks leven speelt, is

juist om in gevallen waar getwijfeld kan worden te benadrukken dat

iets waar is. ‘Weet je zeker dat je het gas hebt uitgedaan?’ ‘Eh, ja,

dat deed ik, even denken hoor, ja, nog vlak voordat ik de

vuilniszakken buiten zette.’

‘Weet je zeker dat je pijn hebt?’ is zacht gezegd een rare vraag. Je

zou hoogstens iets kunnen vragen als: weet je zeker dat je dit

simuleren wilt volhouden?

Aan wel of niet simuleren van pijn kan uiteraard getwijfeld

worden (door een ander). Zelf wel of geen pijn hebben is niet iets

waar redelijkerwijze aan getwijfeld wordt. Om hier toch het woord

‘weten’ bij te gebruiken, is dan ook afwijken van de regels die in het

alledaags praten gelden.

Hoe graag Descartes ook een fundament van kennis wilde leveren,

feitelijk zijn in de volgende twee zinnen twee zeer verschillende

vormen van ‘weten’ aan het werk.

We weten dat het Higgsdeeltje invloed heeft op massa.

We weten dat we denken en dat we er (dus) zijn.
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Het eerste weten – al kan dit altijd ter discussie worden gesteld, of

eigenlijk: juist omdat het ter discussie kan worden gesteld – is veel

spannender, en voegt iets toe op het gebied van kennis in de zin van

bekende informatie. Het tweede is van een heel andere orde.

Wanneer nog onduidelijk is waarom we hier met twee afwijkende

woorden ‘weten’ te maken hebben, let dan op de criteria om te

bepalen of de uitspraak waar is. Die zijn in deze gevallen zeer

afwijkend en dit maakt alle verschil.

Net als in rugby er een punt bijkomt wanneer je over de lat schiet

en in voetbal wanneer je de bal eronder schiet. De lat – schijnbaar

hetzelfde – heeft een andere betekenis in rugby en in voetbal.

(Binnen een heel ander taalspel, bijvoorbeeld: ons realiseren hoe

belangrijk het is dat we denken en dat we er zijn, kan de gedachte ‘ik

denk, dus ik ben’ wel degelijk een waardevolle gedachte zijn.)

Een hele wolk van filosofie

condenseert tot een druppeltje grammatica.

Wittgenstein
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Respect voor ander gebruik van een klank

Met het soort 17e-eeuws filosofie dat we in het vorige hoofdstuk

aanhaalden, had Wittgenstein weinig geduld. Aan de andere kant is

het zeker niet zo dat alleen de regels van alledaagse feitelijkheid

gebruikt mogen worden.

Wittgenstein windt zich flink op in zijn commentaar op The

Golden Bough, een boek dat allerlei mythologieën beschrijft en

bespreekt. De schrijver ervan, James George Frazer, presenteerde dit

als een poging tot onbevooroordeeld kijken naar het geloof van

andere culturen. Hij zag het magische denken als een voorloper van

wetenschappelijk denken.

Maar juist deze categorisering als voor-wetenschappelijk, en dus

als nog-niet-geslaagd-wetenschappelijk, ergerde Wittgenstein enorm.

Naar zijn idee zou je religieuze uitspraken van anderen moeten

interpreteren als religieuze uitspraken en niet als iets anders, want

zodra je dat doet wordt het dom of belachelijk en mis je de clou.

Laat ik een voorbeeld geven van een uitspraak in de godsdienst

van onze eigen cultuur: Jezus is de zoon van God.
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De niet-gelovige zal de betekenis van de religieuze uitspraak

moeilijk kunnen begrijpen, en er geen oordeel over kunnen vellen op

grond van zijn eigen niet-religieuze criteria.

Wat de betekenis ‘Zoon van God’ is, is voor deze context van het

religieuze taalspel alleen uit te maken door de deelnemers eraan. Of

zij daar nu een alternatieve ‘letterlijke’ betekenis aanhangen (bijv.

één van geestelijke verwantschap, waarbij nog nader te bepalen valt

wat ‘geest’ dan betekent) of dat zij vinden dat deze betekenis

helemaal niet in andere woorden te beschrijven is, dat is hun sociale

interactie.

Wat in ieder geval niet kan is dat de regels in het ene spel de

geldigheid van een zet in het andere bepalen.

De niet-gelovige kan niet zeggen: in religieuze context zie ik zelf

geen betekenis voor Zoon van God, dus ze praten onzin.

En andersom kan Jezus is de Zoon van God binnen de gelovige

denkwereld gelden als waar (of liever ‘Waar’, mooi, ontroerend,

betekenisvol, stimulerend, etc.), maar daar blijkt zeker niet uit dat dit

in een alledaags feitelijke betekenis ook correct is.

Beide bemoeienissen met een spel waar je eigenlijk niet aan

deelneemt lijken op de schaker die een gouden tip geeft aan een

dammer: joh, in plaats van een dam halen, kun je beter je steen

inruilen voor een dame.

De schaker heeft schijnbaar een sterk argument, omdat je met een

dame inderdaad meer kanten op kan dan met een dam.
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Een van onze meest diepzinnige komieken, Gerard Reve, speelt

met de contexten wanneer hij bijvoorbeeld over vogels ‘discussieert’.

Een vogel zingt om zijn Schepper te loven. Als hij niet door het

dichte struweel aan onze blik onttrokken is, zien wij hoe zijn

vedertjes in bonte kleurenpracht medetrillen met zijn zang, wat mijn

woorden duidelijk bevestigt.

Ik stond eens in de vroege zomeravond samen met de

cultuurfilosoof Eddy Kleingeld naar zulk een vogelken te kijken en

te luisteren, en deze Eddy Kleingeld had een geheel andere

opvatting dan de mijne, die dan ook geheel onjuist was. Volgens

hem zaten er in het dier, die vogel dus, allemaal klieren die het aan

het zingen zetten om zodoende zijn gebied af te bakenen en een

andere vogel tot geslachtsverkeer uit te nodigen. Ik geloofde dat niet

en U gelooft het natuurlijk ook niet, maar die Eddy geloofde alles,

als het maar ergens in stond, al wist hij natuurlijk niet meer in welke

krant of periodiek het was. Ik zeide dus die vogel die heb helemaal

geen klieren, daar is hij trouwens veel te klein voor, maar jij hebt

wel klieren, gewoon in dat misvormde suikerzieke nichtenlichaam

van je want je bent tegen God terwijl die vogel gewoon uit zichzelf,

spontaan dus, een geheel lied voor God zingt dat niemand hem

geleerd heeft, intuïtief dus, door een diepe vroomheid. Wist jij dat

bijna alle vogels katholiek zijn, zelfs als ze niet zingen?

Gerard Reve
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Aan het mogelijk bekeren tot de juiste leerstelling zal een

‘bekering’ tot deelname aan het religieus taalspel moeten voorafgaan.

Wat de discussies moeilijk maakt is niet zozeer dat een volledig

ander taalspel gespeeld wordt, maar dat behalve de problematische

klanken (‘zoon’) ook allerlei andere regels overlappen die de

‘kleur’ – de nuances van de rol, de betekenis – mede bepalen. De

relatie vader-zoon die uit de alledaagse wereld is geleend, neemt

aspecten mee als verbondenheid, liefde, trouw, loyaliteit, erfgoed, etc.

Dit speelt bij zulke sterk uiteenlopende taalspelen als

natuurwetenschap versus Godsdienst, maar ook al bij termen die in

net andere contexten subtiel een andere invulling krijgen.

Op een gebied dat dichter bij aarde ligt, de luchtvaartindustrie, zijn –

als in elk specialisme – veel termen en talloze afkortingen en codes

in omloop. Wat bagage en dus een bagagestuk is, lijkt simpel te zijn.

Maar spreken we over koffers in containers of in ‘bulk’, over ‘odd

size’ of ‘out of gauge’, over koffers in de categorie ‘short

connections’ of ‘intercontinentale verbindingen’ versus ‘europese

verbindingen’, over een pakket in de ‘vracht’ of ‘handbagage’?

Behalve deze veelheid aan onderscheidingen zijn er ook termen

die net iets anders gebruikt worden in andere omstandigheden. Het

was op Schiphol gebruikelijk om een ruim-gedeelte van een vliegtuig
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aan te duiden met een onderverdeling met behulp van een

toegevoegd cijfer, bijvoorbeeld 13 voor deel drie in ruim 1.

Dat ging goed, totdat deze informatie wereldwijd uitgewisseld

ging worden (dus gedeeld tussen versturende en ontvangende

luchthavens). Een ruim dat lokaal als ‘13’ werd geïdentificeerd,

was – voor het betreffende vliegtuigtype – helemaal niet denkbaar op

globaal niveau, waar alleen ruim 1 tot en met 4 kon bestaan.

Een deel van mijn werk bij de KLM bestaat in het oplossen of

vermijden van dergelijke verwarringen en het in gebruik nemen van

termen die voor alle betreffende medespelers begrijpelijk en

bruikbaar zijn. Maar dan nog liggen er vaak misverstanden op de loer,

met soms dure aanpassingen aan de computersystemen tot gevolg en

pittige discussies over wat als ‘de waarheid’ geldt of zou moeten

gelden.

Dit is een van de plekken waar ik geleerd heb niet haastig te

oordelen. De deelnemer aan de ene context kan makkelijk zeggen: de

ander heeft ongelijk. Maar vrijwel altijd loont het om te achterhalen

wat de regels zijn voor schijnbaar dezelfde woorden in de context

zoals de ander het ziet.
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Gevolgen voor waarheid en wijsheid

Wat is nu waarheid?

In de klassieke opvatting werd, als gezegd, gesteld dat ‘waar’

betekent dat de gedachte of uitspraak overeenstemt met de

werkelijkheid. Het nut dat hier gesuggereerd wordt, is dat je beide

zou kunnen vergelijken.

Als je wilt weten of een gedachte waar is, hou hem als het ware

‘naast’ de werkelijkheid. Als beide, op een of andere manier,

voldoende op elkaar lijken, dan noemen we de bewering waar.

Ons gezond verstand vertelt ons inderdaad dat als iemand liegt of

zich vergist, zijn uitspraken niet overeenstemmen met wat er aan de

hand is. Hij zit er dan ‘naast’, zeggen we. Als het niet ‘klopt’, heeft

hij geen contact met de realiteit.

Ook herkennen we deze ‘correspondentie’-opvatting als het gaat

om theorie versus empirische gegevens. In veel gevallen is het een

zinvolle eis dat wat een theorie beweert of voorspelt daadwerkelijk

aangetoond kan worden door middel van experimenten of andere

waarnemingen. In dit geval is het alleen geen corresponderen in de

zin van ‘op elkaar lijken’, maar eerder van consistentie. Theorie en

data mogen elkaar domweg niet tegenspreken.

Deze eerbiedwaardige opvatting, al geformuleerd bij Aristoteles,

lijkt weinig inzicht te geven in wanneer we iets waar noemen.
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Zodra je weet wat de werkelijkheid is (bijv. dat het regent), hoef je

er geen gedachte meer naast te houden (want je ziet blijkbaar al dat

het regent en dat ‘het regent’ dus waar is). En als je het niet weet valt

er weinig te vergelijken. Het lijkt dus vooral een overbodige typering.

Wittgenstein gebruikt in vergelijkbaar verband het beeld dat je een

exemplaar van de ochtendkrant gebruikt om te controleren of wat in

ander exemplaar van dezelfde ochtendkrant correct is.

Hoe dan ook, welke rol empirische bewijsvoering of welke andere

staving van feiten dan ook speelt, hoe we ermee om gaan is steeds

iets dat tussen degenen die hier mogelijk discussie over voeren

gedeeld moet zijn. De regels die zij aannemen sluiten empirie niet uit,

maar in, voor zover zinnig geacht.

In de twintigste eeuw is er veel aandacht gekomen voor het

collectieve karakter van wetenschap. Het is aan de gemeenschap

hoeveel experimenten nodig zijn voordat een theorie algemeen

dusdanig erkend wordt dat er op doorgeborduurd kan worden.
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Of het nu gaat om neutrino’s die de lichtsnelheid lijken te

overschrijden3 of om een statistisch ‘bewijs’ dat een verpleegkundige

niet per toeval bij een aantal sterfgevallen aanwezig kan zijn geweest,

het is steeds de gemeenschap – gelukkig of helaas – die bepaalt dat

verder onderzoek nodig is, of dat een rechtszaak afgerond is.

Een ander nadeel bij de klassieke opvatting van waarheid is dat in

geval van onenigheid, je geneigd zou kunnen zijn tot hetzij

 relativisme (‘iedereen heeft gelijk’), of zelfs

cynisme (‘niemand heeft gelijk en het is een kwestie van

manipulatie wie zijn zin kan doordrijven’), hetzij

 absolutisme (er is één werkelijkheid: als de ene gelijk heeft,

zit de ander er dus naast)

De mogelijkheden voor welke houding je inneemt tegenover de

ander bij onenigheid kunnen zeer complex zijn, maar komen grofweg

neer op de volgende gedachten. De ander...

 is slecht geïnformeerd

 is incapabel tot de juiste gevolgtrekkingen (dom of gestoord)

 is moreel slecht (liegen)

 is kwaadaardig (expres ergerlijke dingen opperen)

 hanteert waarden waar ik de waarde niet van zie

3 http://tweakers.net/nieuws/82465/cern-neutrinos-houden-zich-aan-lichtsnelheid.html
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Over goed of slecht geïnformeerd valt met voldoende tijd en

goodwill nog uit te komen. Dat is een kwestie van vergelijken welke

gegevens meespelen en welke hiervan ontbreken in de kennis van

één van de partijen. Maar als het conflict lang duurt en er geen

duidelijk niveauverschil van geïnformeerd zijn is, wordt het lastiger.

In de manier van denken van Wittgenstein is zeggen wat ‘waar’ is

tegelijk simpel en oneindig moeilijk door de grote vrijheid die we

met onze taalspelen hebben.

Je kan van iets zeggen dat het waar is, wanneer de deelnemers aan

de discussie het er over eens zijn dat voor deze uitspraak het woord
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‘waar’ geldt.4 Maar aangezien elk taalspel weer zijn eigen, vaak

ondoorzichtige regels heeft, varieert dit van voor de hand liggend tot

praktisch onoplosbaar.

De visie die we met taalspelen krijgen – met betekenis door regels

van taal – en dus van wat onenigheid inhoudt, lost zeker niet alle

problemen op. Zij laat wel zien hoe lastig en glibberig de

achtergrond van een meningsverschil kan zijn, en dus dat het

begrijpelijk is hoe veel moeite het soms kost om tot een

overeenkomst te komen.

Hindernissen hierbij zijn dat:

 we de regels grotendeels onbewust toepassen

 de betekenis van de woorden vaak simpel lijkt

 we ons menigmaal niet realiseren dat waarheid en betekenis

van een uitspraak verband hebben

 de regels voor één woord samenhangen met regels voor

andere woorden (bijv: in een definitie zitten woorden die zelf

ook weer net anders begrepen kunnen worden)

 conflicten over spelregels voor wat waar genoemd mag

worden bij uitstek om uitzonderingen gaan, waar we dus per

definitie geen gemeenschappelijk geoefende gebruikers zijn

4 Dit wil niet relativistisch zeggen dat twee of drie mensen kunnen bepalen wat

als waar geldt voor alle mensen. Zodra jij, als lezer of toehoorder, het niet eens bent

met wat gezegd werd, is dit blijkbaar nog onbeslist. Normaal gesproken houden we

ook voortdurend rekening met mogelijk en niet per se direct aanwezig publiek.
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Consensus – kwaliteit van taalspel

If you talk to a man in a language he understands,

that goes to his head.

If you talk to him in his language,

that goes to his heart.

Nelson Mandela

Spreken is een extreem complexe vaardigheid. Kinderen doen deze

in eerste instantie spelenderwijs op, en zijn vervolgens een leven

lang bezig dit op steeds specialistischer terreinen uit te breiden en te

verfijnen.

Samen nadenken over welke dingen we waar moeten noemen gaat

vaak in goede harmonie. Is de zoetwaterhuishouding van de

Randstad op orde? Hoeveel budget is er nog over voor dit jaar? Voor

allerlei vragen is het overzichtelijk hoe we er achter kunnen komen:

welke argumenten en onderzoekselementen noodzakelijk zijn, welke

bronnen betrouwbaar, wie hier gezag heeft, etc.

Taalspelen die probleemloos verlopen lijken meer dan de

probleemgevallen op gewone spelen, in die zin dat de ‘scope’ – de

deelnemers, de criteria, de methodes – bekend is. Met andere

woorden, er is consensus over.

Consensus is bij gewone spelen en bij taalspelen een

noodzakelijke voorwaarde. Over allerlei dingen moeten we het eens
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zijn – puntentelling cq taalkeuze (bijv. Nederlands, Engels of

Frans) – en over het meeste zijn we het ook eens. Misschien wel 95%

van onze communicatie verloopt zonder zware problemen.

De consensus over hoe we dingen moeten aanpakken kun je zien

als een pakket van regels die impliciet of expliciet worden

onderschreven door de deelnemers aan een project, vergadering,

afdeling, bedrijf, land, etc.

De regels bakenen de speelruimte af, de mogelijkheden van wat er

gezegd kan worden zonder dat je voor gek staat en niet meer serieus

wordt genomen. Daarbinnen is onze beweging mogelijk.

Zoals de schaakregels aangeven wat niet mag, maar ook de

oneindige hoeveelheid van handelingen die wel mogen, zo geven

onze gedeelde regels ons de vrijheid om eindeloos inhoud toe te

voegen. De grenzen en het net van de tennisbaan creëren de openheid

waarbinnen ontelbaar veel unieke wedstrijden gespeeld kunnen

worden.
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Ook wanneer er een meningsverschil is, kan dit 9 van de 10 keer

opgelost worden met manieren die alle deelnemers onderschrijven.

Maar hoe abstracter en fundamenteler de kwesties worden, hoe

meer risico er is dat ongemerkt verschillende regels gehanteerd

worden. Tot onze wanhoop en frustratie lijkt het dan of de ander ons

niet kan of zelfs niet wil begrijpen.

De verbazing groeit: we beschikken over dezelfde informatie, zijn

allebei van goede wil en hebben in grote lijnen hetzelfde doel voor

ogen (waterveiligheid, geluk voor de mensheid, onderzoeksresultaat,

etc.) maar toch praten we langs elkaar heen!

Soms denk je: waar heeft hij het over? Waarom haalt hij er van

alles bij dat helemaal niet relevant is? Hoe kan het dat al die goede

argumenten die ik aandraag hem niet raken? Normaal gesproken is

hij zo verstandig, maar in deze discussie, hoe ik zijn woorden ook

met de beste wil van de wereld uitleg, lijkt hij alleen maar domme

onzin te praten.

Op zo’n moment is de kans groot dat ongemerkt de consensus

verbroken is. De kunst is dan om opnieuw tot verbinding te komen

en weer ‘zo dicht mogelijk langs elkaar heen te praten’5.

Er zit weinig anders op dan om te kijken op welk moment de

paden precies uiteenlopen en vervolgens te kijken of er

gemeenschappelijke regels gevonden of gemaakt kunnen worden.

5 Deze uitspraak – een typering van communicatie – schijnt van Kees van

Kooten te zijn
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De sleutel is om eerst de woorden te vinden waarvan je vermoed

dat hier een verschil van opvatting is. De woorden die door de ander

net even anders gebruikt worden. Vervolgens zou er een nieuwe

consensus moeten ontstaan over de regels hiervoor.

Het duidelijkst gebeurt dit door op de criteria te letten: onder

welke omstandigheden gebruik je het woord? En het belangrijkste:

wanneer noem je een uitspraak met een dergelijk woord ‘waar’?

Pas als je het daarover eens bent, kan de echte inhoudelijke

discussie beginnen, in plaats van dat je het eigenlijk over iets anders

hebt.

Waar het opereren binnen een specifieke consensus vraagt om

vaardigheden als: consistent zijn, redeneervermogen, snelheid van

begrip, vergt een verbroken consensus iets heel anders. Hier gaat het

om tact, inlevingsvermogen, vertraging van eigen conclusies en

geduld.
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Beide taalvaardigheden zijn te vergelijken met ambachtswerk

versus kunst. Het eerste is: zo goed mogelijk een techniek toepassen.

Het tweede is: zo zinnig mogelijk een techniek loslaten.

Beide zijn waardevol en hebben hun eigen creatieve uitdagingen.

Laatste woord

Als gezegd, met het denken van Wittgenstein leren we de taal kennen

als tegelijkertijd simpel en oneindig complex.

Simpel

Taal is van dezelfde orde als vrijwel alle andere dingen:

verschijnselen die we met meer of minder regelmaat tegenkomen,

waarin we aldus steeds patronen – overeenkomsten en verschillen –

herkennen.

Taal, gesproken en geschreven, is niets anders dan tekens,

klanken en de ‘streepjes’ die we letters noemen, die als het ware een

uitbreiding vormen van onze gebaren en blikken.

Deze tekens zijn niet geheimzinnig, alsof ze naar een onzichtbare

conceptuele dimensie verwijzen, maar ze werken door hun publieke

karakter. Woorden, gezien als tekens die een specifieke rol spelen,

zijn principieel openbaar.
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Waar in de klassieke opvatting een mentale wereld van concepten

primair lijkt en het concrete geluid maken en tekens noteren alleen

een afgeleide hiervan, is het hier andersom. Het is veel eenvoudiger

om onze gedachten te zien als van het spreken afgeleid. Zoals je

hoofdrekenen ook leert na rekenen op papier en, voor zover ik weet,

nooit andersom.

Zo zal een kind zich ook eerst oefenen in het namaken van de

geluiden, en pas later die woorden ‘inwendig’ combineren tot nog

niet uitgesproken gedachten.

Het mechanisme van taal is in principe niet raadselachtiger dan de

vaardigheid om een klaarover bordje te gebruiken.

Complex

Aan de andere kant kent taal zulke uiteenlopende

verschijningsvormen, dat er amper iets zinnigs over te zeggen valt.

Liefdesverklaringen, wiskunde, vergaderingen, roddel, grapjes,

diepzinnigheden, reclame, groeten, pindakaas vragen, een theorie

van alles ontwikkelen…, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Woorden winden ons op, maken ons rijk of arm en verrijken onze

kennis en harten op vaak verrassende wijze.

De regels die met al deze dynamische diversiteit gepaard gaan,

zijn soms makkelijk expliciet te maken, maar vaak ook juist niet.

Dan zijn ze ongrijpbaar, verwarrend en leiden ze tot veel ergernis en

misverstanden.
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Wat te doen na een verbroken consensus?

Het is dan wel makkelijk gezegd dat regels bepalend zijn voor wat

we kunnen zeggen en dat ze flexibel zijn, maar hoe de specifieke

regels tot stand komen is op zich een ingewikkelde kwestie van

talloze fysieke en sociale factoren.

Veel van de mechanismen die hierbij werken zullen berusten op

toeval en geweld. Wanneer ‘Apartheid’ bijvoorbeeld niet gekleurd

was door een gruwelijke geschiedenis, dan had het ook een

sympathiek woord kunnen zijn voor iets als eigenheid. De woorden

zoals die met hun specifieke gebruik in de canon van een cultuur of

subcultuur worden opgenomen, komen daar voor een klein deel

verzonnen en opgelegd in. Voor het grote andere deel zijn ze als het

ware gegroeid, als de wortels van een oude wilg, die enerzijds door

innerlijke sappen gestuwd en gestuurd worden en anderzijds door

rotsen, tegels en andere obstakels vervormd.

Als filosoof koester ik het ideaal dat we onze taal zo veel

mogelijk modelleren met creativiteit en redelijkheid. Begrip voor de

ander en voor het andere gaat hier hand in hand met

nieuwsgierigheid en de poging onze eigen beperkingen te overstijgen.
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Het spreken zelf is al een poging om met samenwerking dingen voor

elkaar te krijgen in plaats van met bot geweld.6

Maar ondanks alle goede bedoelingen is taal, met alle discussie

vandien, ook een strijdperk waar kleingeestigheid en verwante

psychologische factoren zich uitleven.

Hoe de consensus gevormd wordt is dus een zeer ingewikkeld en

divers probleem op zich, laat staan het proces waarin een verbroken

consensus mogelijk geheeld wordt.

Als we ons beperken tot twee aspecten: actief dan wel passief

enerzijds en wat betreft communicatie constructief dan wel

destructief anderzijds, kunnen we met vier smaken overzichtelijk

onderscheiden hoe er te reageren valt.

6 De filosoof Jürgen Habermas (1929-) – die geïnspireerd door Wittgenstein het

belang van het begrip consensus heeft uitgebreid – ziet hier het grote

aanknopingspunt van een soort universele goodwill in elk spreken.
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Geweld – de minst filosofische houding – zal alleen ontstaan

wanneer de aanleiding hevig genoeg is. Soms lijkt het inderdaad

moeilijk anders te kunnen, wanneer fundamenteel andere opvattingen

gepaard gaan met het risico voor andere wezens.

Tegenover deze ‘actieve’ instelling staat de mogelijkheid van

negeren. Deze lijkt minder ingrijpend, en is soms functioneel, maar

voor de communicatie is dit uiteraard net als geweld afbrekend.

De twee constructieve houdingen passen beter bij de voor

filosofie kenmerkende leergierigheid naar wat anders is dan hetgeen

we op een zeker moment denken of vinden. In de filosofie zit altijd

een alertheid op eigen tekortkoming ingebakken, altijd is het

tenminste in theorie mogelijk de eigen visie te verbeteren. Het

tegenkomen van iemand met een afwijkende opvatting is daarom

filosofisch gezien eerder spannend dan vervelend. In eerste instantie



77

heeft dan inleven in de ander, en zo diens perspectief op zijn minst

proberen te begrijpen, de voorkeur.

Wat ik hier ‘verzoening’ noem is zowel actief als constructief. De

filosoof Hans Georg Gadamer gebruikt voor dit verschijnsel van

contact krijgen met een andere denkwereld het verhelderende begrip

‘horizonversmelting’. Dit is niet een samenvallen met de ander, maar:

de eigen context dusdanig groot maken dat er een vruchtbare

overlapping van denkbeelden ontstaat.

Als dit onmogelijk is of meer energie kost dan opgebracht kan

worden, dan is de optie om de ander in zijn anders zijn te respecteren

een mooi alternatief. We kunnen niet alles en iedereen begrijpen. Er

op vertrouwen dat wat een ander zegt in ieder geval in zijn eigen

termen op één of andere manier zinnig is, is al heel wat. Dit gaat

samen met de bereidheid om je eigen vooronderstellingen ter

dicussie te stellen en de openheid om andere manieren van denken

uit te proberen.

Hoe het ook zij, niemand heeft de waarheid in pacht. We kunnen

altijd weer nieuwe vragen stellen, nieuwe pogingen tot contact doen

en nieuwe manieren bedenken om onze inzichten te verbeteren. In

die zin is er nooit een laatste woord.
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