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The whole question of the meaning of words is very full of complexicies and
ambiguities in ordinary language. When one person uses a word, he does not
mean by it the same thing as another person means by it. I have often heard it
said that that is a misfortune. That is a mistake. It would be absolutely fatal if
people meant the same things by their words. It would make atl intercourse
impossible, and language the most hopeless and useless thing imaginable,
because the meaning you attach t o your words must depend on the nature of
the objects you are acquainted with, and since different people are acquainted
with different objects, they would not be able t o talk to each other unless they
attached quite different meanings to their words.

i
De passage die hierboven staat, is afkomstig uit The Philosophy of Logical Atomism
(1918) van Bertrand Russell. Jaren geleden heb ik haar al eens als motto in een boek
gebruikt, in een hoofdstuk over woordbetekenis, maar nog steeds word ik aange
trokken door de kracht die ervan uitgaat. Niet alleen vakinhoudelijk - het debat
over de afstand van taal tot de dingen is boeiend —, maar vooral door de manier
waarop Russell een intellectueel probleem aanvat. Niet het onvermogen van de taal
of van de mensen die taal gebruiken is een boeiend gegeven, nee spannend wordt
het pas als men iets waarover veel mensen nogal klagerig doen, ziet als een rijk
vermogen van de taal of van de mensen. Deze houding tilt de discussie over taal op
het niveau waar zij thuishoort.
In de taalkunde is op dit ogenblik een debat aan de gang over de vraag of men
taal functioneel moet benaderen of niet. In de functionele benadering ziet men taal
als instrument, in de structurele benadering is de aandacht vooral gericht op het
taalsysteem zelf. Veel taalkundigen uit deze kampen denken dat de tegenstelling
wezenlijk is en dat hun benaderingswijze sneller tot de waarheid leidt dan die van
de anderen.
Hoewel ik me als taalkundige thuisvoel in de structurele benadering, is volgens mij
de tegenstelling verkeerd geformuleerd. Ik denk dat er eerder sprake is van een
tegenstelling tussen direct functionalisme en uitgesteld functionalisme. Deze karak
terisering zal me ongetwijfeld op een reprimande komen te staan van beide zijden,
maar ik meen dat ze juist is, en bovendien past ze in de beeldspraak opgeroepen
door de titel van dit boekje. Het idee dat de structuur van taal enig verband houdt
met de functie die taal heeft in de communicatie tussen mensen, lijkt me wel juist,
maar dit verband gaat hinderlijk knellen als men de directe benadering kiest: men zit

VERDIEPINGEN IN TAAL 7

SH.J.VERKUYL

dan t e dicht op de taal. Functionalisten willen dat ook: ze blijven gaarne 'vrij dicht
bij de feitelijke v o r m waarin taalbouwsels zich in een gegeven taal voordoen', zoals
een van hun belangrijkste woordvoerders opmerkt. W i e taal wil bekijken, moet
naar mijn mening echter verder weg staan dan 'het eerste gezicht' doet vermoeden.
Als men het taalsysteem op afstand in al zijn subtiliteiten leert doorgronden, ziet
men pas hoe geraffineerd taal w e r k t . Dan ontstaan o o k de echt interessante vragen,
zoals ik in dit essay v o o r niet-taalkundigen hoop te laten zien.

2

In dit essay ga ik nader in op de verhouding tussen taal en waarneming. Mijn hoofd
stelling zal zijn dat de afstand van de taal waarmee we praten over de zintuiglijk
ervaren werkelijkheid t o t die zintuiglijk ervaren werkelijkheid zelf veel groter is
dan op het eerste gezicht aannemelijk lijkt. Het gaat me o m v o o r iedereen herken
bare situaties, waarin men praat over dingen die men waarneemt. O m de gedachten
te richten: ik zit in een kamer aan een grote vierkante tafel te schrijven en aan die
tafel zit iemand met wie ik kan praten over dingen die we beiden waarnemen en in
deze situatie ervaren. Ik zeg nu, verwijzend naar mijn vulpen waarmee ik schrijf,
tegen haar: 'Deze pen schrijft lekker'. Het is een vrij nieuwe pen en ik zit er v o o r
het eerst lange tijd mee te schrijven. De vraag die aan mijn hoofdstelling ten grond
slag ligt is: hoe verhoudt zich de woordgroep deze pen t o t de pen in mijn hand? Is
er een directe verwijzingsrelatie tussen deze pen en dat unieke ding in mijn hand?
Betekent deze pen o o k inderdaad deze pen in mijn hand?
Bij deze taalfilosofische vraag moet, zoals bij zovele filosofische vragen, eigenlijk
eerst aannemelijk worden gemaakt dat ze niet vergezocht is. Ik geloof niet dat dat
een g r o o t probleem is. Mijn uiting Deze pen schrijft lekker kan namelijk ook betrek
king hebben op het type pen dat ik in mijn hand heb en in de situatie die ik hierboven
beschreef, is er niet een duidelijk criterium dat bepaalt of ik het over het type heb
dan wel over het ding zelf. N o g een voorbeeld. Ik rijd mee in een Saab 99 met het
nummerbord 80-SL-69 en ik zeg tegen de chauffeur: 'Wat rijdt deze auto

geruis

loos'. In zo'n situatie ligt het eigenlijk veel meer voor de hand dat ik het over het
type auto heb dan over het exemplaar 80-SL-69, hoewel niets de chauffeur in de
weg staat dat laatste te denken. Als hij w e e t dat ik ook een Saab 99 heb, zal hij
daartoe zelfs sterk de neiging hebben. Als hij w e e t dat ik een Citroen heb, is de
type-interpretatie veel aannemelijker.

Taalkundigen reageren hier soms op door te spreken van meer dan een betekenis
van de woordgroepen deze pen en deze auto. Deze dubbelzinnigheid kan dan in
bepaalde contexten verdwijnen. V o o r een zin als 'Ik heb deze auto gisteren

ver

kocht' w o r d t het dan onaannemelijk dat men het heeft over een type: men verkoopt
immers een concreet ding en niet een abstract type. In een zin als 'Ik heb deze auto
ontworpen

in opdracht

van Citroen'

zou dan sprake zijn van een uitspraak over een

type auto. Ik geloof dat een dergelijk standpunt onjuist is. Een verkoper kan met een
boekje in de hand wijzend naar een f o t o van een autotype zeggen dat hij deze auto
een dag ervoor heeft verkocht. Maar o o k direct wijzend op een auto in een autosa
lon hoeft het aangewezen exemplaar niet het verkochte exemplaar te zijn. Ik heb
deze auto gisteren verkocht kan betekenen dat een verkoper een aantal exemplaren
van het type 99 heeft verkocht en zijn collega auto's van het type 96. En ik kan,
wijzend naar een f o t o van een pen in een catalogus, zonder enig probleem zeggen:
'Deze pen heb ik gisteren

gekocht'.

O p dit punt is het belangrijk een onderscheid te maken tussen zin en uiting.
V o o r taalkundigen is een uiting een unieke, onherhaalbare handeling die zich in de
tijd dus slechts eenmaal realiseert. De zin is een abstractie over uitingen: de zin
Deze pen schrijft

lekker staat bijvoorbeeld in deze paragraaf t o t nu toe op drie

plaatsen: in de eerste, de tweede en de vierde alinea. Dat zijn drie voorkomens, drie
uitingen van een en dezelfde zin. Taalkundigen richten zich op zinnen, niet op uitin
gen, zoals natuurkundigen zich richten op het vallen van abstracte voorwerpen en
niet op het vallen van appels uit een boom, terwijl die toch 'echt' vallen en abstracte
voorwerpen niet. V o o r de taalkundigen is het begrip betekenis dan ook verbonden
met zinnen, niet met uitingen. Men zou kunnen zeggen dat een zin zich realiseert,
actualiseert in een bepaalde unieke situatie en dat de betekenis van zo'n zin zijn
uitdrukking vindt in die situatie. Men zou kunnen zeggen dat een zin als Deze pen
schrijft lekker vergelijkbaar is met het type auto Saab 99: de uitingen van deze zin
zijn dan vergelijkbaar met de exemplaren van dit autotype. Voorlopig zal ik met
deze beeldspraak volstaan. In de loop van mijn beschouwingen hoop ik het beeld te
preciseren.
De beginvraag krijgt nu een iets andere dimensie. Stel dat het waar is dat een
zin een type is en dat een uiting een exemplaar is van dat type. Heeft dan de zin
Deze pen schrijft lekker betekenis, of heeft de uiting betekenis? Verwijs ik met de
eenmalige uitingsvorm deze pen rechtstreeks en eenmalig naar het unieke object
dat ik in mijn hand houd, of verwijs ik op een of andere wijze vanuit het veel abstrac
tere niveau van de zin naar deze pen. In dit laatste geval kan men niet zeggen dat er
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een unieke relatie is tussen deze pen en deze pen.
Ik zal hierna argumenteren dat de betekenis-toekenning in ons taalgebruik be
paald w o r d t door abstracte principes die maken dat w e in ons taalgebruik veel ver
der van de waarnemingswerkelijkheid afstaan dan w e op grond van onze zintuiglijke
waarneming zouden mogen denken. D o o r ons directe contact met de dingen waar
over w e praten, menen w e dat w e er direct over praten. Mijn stelling is dat dit een
illusie is: w e staan in ons taalgebruik veel verder af van de dingen waarover w e
praten dan w e vaak zelf menen. Enerzijds leidt dit t o t de gedachte dat e r veel w e l 
willendheid nodig is o m met elkaar te communiceren. Deze ietwat sombere conclu
sie over de communicatiemogelijkheden van taal w e r p t enig licht op de discussie
over de vraag hoe functioneel taal is. Anderzijds krijgen we, door die afstand o o k te
erkennen, een fascinerende kijk op de subtiliteit en de rijkdom van ons taalvermo
gen in het gebruik ervan.

3

W i e hier over taal praat, moet beginnen met rekenen. Veel taalkundigen wenden
zich vol afschuw af van de wiskunde en de logica als mogelijke voedingsbron v o o r de
theorievorming over taal, maar ik behoor niet t o t die categorie. Wiskundigen en
logici hebben in de loop der eeuwen zeer slimme, bruikbare ideeën geleverd waar
mee allerlei wetenschappen enige greep kregen op de werkelijkheid, en daarom
valt het niet te verdedigen dat men dit soort inzichten bij voorbaat links laat liggen.
Bovendien gaat het vaak o m heel fundamentele inzichten die, als ze eenmaal moei
zaam zijn gevonden, zo eenvoudig lijken dat hun ordenende waarde niet w o r d t ge
zien.
Stel, ik krijg de opdracht de auto's te tellen die op 10 september 1983 op het
Museumplein te Amsterdam rijden vanaf het Rijksmuseum in de richting van het
Concertgebouw. In beginsel is dit een heel eenvoudige opdracht waarvoor een ele
mentaire v o r m van rekenkunde nodig is: elk object dat auto is, krijgt een natuurlijk
getal toegewezen oplopend van I t o t n, en die handeling heet tellen. De opdracht
zou kunnen luiden: Tel de auto's die voorbijkomen.

Deze zin lijkt betrekkelijk dui

delijk, maar toch kan hij betrekking hebben op t w e e nogal verschillende telsituaties
die makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn d o o r het gegeven toe te voegen dat
een bepaalde Citroen GS met het nummerbord JL-59-DJ die dag de teller t w e e
keer passeert. Moeten w e die auto t w e e keer tellen? Ja, als men de verkeersdrukte
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wil tellen. Nee, als men een ander doel v o o r ogen heeft. Z o kan de telopdracht een
onderdeel zijn van een opdracht waarbij men formulieren uitreikt aan de chauffeurs,
die elk zo'n ding moeten invullen. In dat geval kan de opdracht inhouden dat de
Citroen maar één keer w o r d t meegeteld.
W a t is er geteld in de eerste opdracht? Auto's, zoals de opdracht zegt? Nee,
w e tellen hoogstens dingen die je kunt noemen 'het passeren van een auto'. K o r t om, w e tellen autoverschijningsvormen. De JL-59-DJ, het unieke exemplaar van het
autotype Citroen GS heeft in deze opdracht nog uniekere verschijningsvormen die
als auto tellen, gegeven de zin Tel de auto's die voorbijkomen.

Al met al kunnen w e

dus met woordgroepen als deze auto, de auto, enzovoort op minstens drie niveaus
opereren: (a) het niveau van de verschijningsvorm, dus de JL-59-DJ die als nummer
397 en 886 voorbijkwam bij de telling; (b) het exemplaarniveau: het niveau waarop
de JL-59-DJ als een uniek object w o r d t gerekend; en (c) het typeniveau: dat is het
niveau waarop men met deze auto verwijst naar het type auto, in dit geval de C i troen GS.
De vraag is nu: wat voor soorten telling corresponderen met de situaties die
hier zijn beschreven? In de eerste telopdracht w o r d t normaal rekenkundig geteld:
1 + 1 = 2 . Elke verschijningsvorm w o r d t als nieuw gegeven bij de reeds verkregen
som opgeteld. In de tweede telopdracht w o r d t bij de Citroen echter het telprincipe
1 + 1 = 1 gebruikt, dat ik zal aanduiden als Boole's tellen. In de vorige eeuw w e r d
het door een van de grondleggers van de verzamelingenleer, G. Boole, grondig
onderzocht en bij de ontwikkeling van de verzamelingentheorie is dit soort tellen
een van de fundamentele operaties: een verzameling bestaande uit de elementen a
en b opgeteld bij een verzameling bestaande uit het element b levert een verzameling op die bestaat uit a en b: men generaliseert over het t w e e keer voorkomen van
b die slechts een keer w o r d t meegeteld.
W a t in de wiskunde vorm gekregen heeft in enerzijds optellen in de gewone
rekenkunde en anderzijds Boole's tellen in de verzamelingenleer, w o r d t in onze
ordening van de werkelijkheid in waarnemingssituaties met g r o o t gemak gehanteerd. W e hebben die beide ordeningsvormen kennelijk t o t onze beschikking bij
het verwerken van onze ervaringen met dè werkelijkheid, o o k in die situaties waarin w e taal gebruiken. Ik zal nu aan de hand van de drie niveaus die hierboven zijn
onderscheiden, proberen na te gaan hoe w e met beide telvormen omgaan.
Niveau A is het basisniveau van de driedeling. Zouden w e rekenkundig blijven
tellen, dan blijven w e op dit niveau, zo zou je kunnen zeggen. Pas een Boole'se
optelling brengt ons op het niveau B. Deze 'Boole'se sprong' maakten w e toen w e

de eerste telopdracht verruilden voor de tweede, waarin de JL-59-DJ maar één
keer telde. Maar op het B-niveau kunnen we weer overschakelen naar het reken
kundig tellen, zoals we inderdaad ook deden met auto's die maar één keer voorbij
kwamen. Opnieuw zorgt Boole's tellen ervoor dat men de sprong van B naar C kan
maken, waardoor we bij het typeniveau uitkomen. Dat gebeurde in de situatie waar
in de zin Wat rijdt deze auto geruisloos betrekking had op het type Saab 99. Types
zijn weer rekenkundig telbaar en ook daarover kan men in principe weer Boole's
generaliseren, maar ik beperk me hier tot drie niveaus. Zoals gezegd maken we
druk gebruik van beide rekenvormen en daarom zal ik een paar voorbeelden geven
die laten zien hoe deze samenhangen met het taalgebruik waarin ze vorm krijgen.
Ik krijg al jaren elke dag de Volkskrant. Ik kan over dit feit iets zeggen, bijvoor
beeld Ik krijg al jaren de Volkskrant op tijd in mijn bus. Waar verwijst de Volkskrant
in deze zin naar? Elke dag ligt er een stuk bedrukt papier in mijn bus dat ik die dag
benoem met de Volkskrant. Maar van dat specifieke ding dat ik op 10 september
1983 in handen houd, kan ik niet zeggen dat ik dat al jaren lees. Als ik zeg dat ik al
jaren de Volkskrant op tijd in de bus krijg, maak ik kennelijk een Boole'se sprong van
het exemplaarniveau naar het typeniveau, waarbij ik abstraheer van de honderden
exemplaren die ik gelezen heb. Mijn beginvraag is - gegeven dit voorbeeld - : bete
kent de Volkskrant in Ik zit nu de Volkskrant te lezen het exemplaar dat ik nu in
mijn handen heb of verwijst het naar het abstracte ding dat ik bijvoorbeeld al jaren
elke ochtend in mijn bus krijg? Dit voorbeeld laat zien dat ook eigennamen onder
worpen zijn aan een ordening met de beide rekenvormen. Maar het is duidelijk dat
exact dezelfde type/exemplaarverhouding zich voordoet bij Dit boek is uitgegeven
bij Veen: u zit als lezer met dit boek in uw hand, maar men kan niet beweren dat de
zin uitsluitend betrekking heeft op het ene boek dat u in uw handen heeft.
Het tweede voorbeeld gaat over zinnen die bepaalde situaties aangeven. Hoe
veel keer ben ik in België geweest? Ik heb geen flauw idee: erg vaak, te vaak om
1

tellend bij te houden. Wat betekent de uitdrukking in België zijn . Deze vraag lijkt
onnozel: In België zijn betekent immers dat je fysiek op Belgisch grondgebied bent,
dat je binnen de grenzen van België bent, zo simpel ligt dat. Maar simpele dingen
liggen meestal anders. Om dat te laten zien moet ik een concrete situatie schetsen.
Ik zit deze passage in de kladversie van dit boekje te schrijven op zaterdag 10 septem
ber 1983 's middags te Remersdaal, een klein dorpje in België vlak tegen de Neder
landse grens. Vrijdagsavonds laat zijn we in het huisje aangekomen, zonder Belgisch
geld, zonder eten. Dus de zaterdag begint met geld wisselen in Nederland, en dan
terug in België naar Aubel om boodschappen te doen. Daar komen we tot de ont-

VERDIEPINGEN IN TAAL I 3

HH.J.VERKUYL

dekking dat we in Nederland vergeten zijn de Volkskrant te kopen, dus we rijden
weer terug naar Nederland, en pas dan volgt uiteindelijk het ontbijt met krant in
Remersdaal. In die tijd zijn we twee keer in Nederland geweest, en dat nu zeggend
betekent deze zin dat we twee keer op Nederlands grondgebied waren. Tot zover
ligt alles nog simpel. Maar laten we een telefoongesprek inlassen. Bij de koop van de
Volkskrant bel ik vanuit Nederland naar Amsterdam en vertel aan iemand die dat
nog niet wist: 'We zijn nu in België dit weekend'. Lieg ik op dat ogenblik? Nee, naar
mijn stellige overtuiging. Ik kan zelfs volstaan met 'We zijn nu in België', tenzij het
gaat over de vraag waar ik me op het moment van bellen bevind. Hoeveel keer zijn
we in de hier beschreven situatie in België geweest? Op het moment van het ontbijt
is die vraag zelfs niet te beantwoorden, maar thuisgekomen in Amsterdam, zal het
meest correcte antwoord niet twee keer zijn. Er zal zoiets gezegd worden als 'We
waren dit weekend in België'.
Een uitbreiding van dit geval is de thans veel voorkomende situatie dat Neder
landers vanuit Frankrijk in grote haast direct door België rijden, zonder te stoppen.
Telt zo'n doortocht mee in het aantal keren dat men in België is geweest, of is er
een soort relevantiecriterium: moet aan een minimumvoorwaarde zijn voldaan, wil
men kunnen zeggen 'We zijn in België geweest!
Wie denkt dat de eigenaardigheid van deze zin schuilt in het feit dat 'We zijn in
België' een toestand aanduidt en geen handeling, kan gewezen worden op de zin 'Ik
ben nu aan het wandelen'. Men zou zeggen dat deze zin moet betekenen dat ik ook
echt fysiek bezig ben wandelpassen te zetten, maar ik kan die zin rustig gebruiken
bellend vanuit de uitspanning waar we een uur rust hebben ingelast. En Ik rook nu
kan zowel gezegd worden door iemand die nu net een sigaret heeft opgestoken, als
door iemand die de gewoonte heeft te roken.
Deze voorbeelden leren dat we kennelijk ook Boole's abstraheren over situa
ties die we meemaken, en dat aan het rekenkundig toevoegen van elementen aan
een som relevantie van de te onderscheiden eenheden meespeelt.
Daarbij is moeilijker dan in het geval van concrete voorwerpen vast te stellen wat
de eenheden zijn waarmee Boole's wordt geteld. Ik geeft daarom nog een paar
voorbeelden die telkens een ander facet van de zaak laten zien. Neem de situatie
waarin ik in mijn studeerkamer zit en probeer iemand telefonisch te bereiken. Het
toestel is in gesprek. Ik bel direct nog een keer, weer mis, nog een poging en deze
keer lukt het ook niet. De volgende dag zie ik de persoon die ik wilde bellen en ik
zeg: 'Ik heb je gisteren drie keer gebeld, maar je was steeds in gesprek'. Is dat een
correcte weergave of is er sprake van maar één poging? Of een soortgelijk geval: ik

bel bij iemand aan en druk t w e e keer snel achter elkaar op de bel. Is er sprake van
één keer aanbellen of van t w e e keer? Men kan daar eindeloos over twisten, maar als
mijn hoofdstelling juist is, dan is het een nutteloze twist: de taal geeft principieel
geen enkel houvast omdat ze te abstract is, te ver verwijderd van de keuze tussen
één of t w e e keer o m dat houvast te kunnen geven.
Voorlopig samenvattend constateer ik dat w e kennelijk beschikken over een
vermogen o m op t w e e manieren tellend de werkelijkheid te ordenen, terwijl w e
bovendien snelle wisselingen maken van de ene rekenvorm naar de andere. Laten
w e dit inzicht toepassen op de schrijfsituatie waarmee ik begon. Ik kan mij, losgedacht van de taal, op drie manieren verhouden t o t de pen waarmee ik schrijf. In die
situatie is er sprake van een verschijningsvorm van de pen die ik waarneem, er is
sprake van een object dat die verschijningsvormen heeft, en bovendien behoort dit
object t o t een type. De situatie blijkt na onze excursie door de voorbeelden aan
merkelijk ingewikkelder dan op het eerste gezicht. De woordgroep deze pen in de
zin Deze pen schrijft lekker zou in principe op de drie niveaus A, B, en C iets kunnen
betekenen: ik kan dus praten over de verschijningsvorm, over het object en over
het type.
De niet ongebruikelijke reactie van taalkundigen om dit probleem op te lossen
is te spreken over dubbelzinnigheid met betrekking t o t de niveaus B en C zonder
daarin de wisseling tussen de t w e e rekenvormen die hierboven zijn onderscheiden,
te betrekken. De hoofdstelling die ik inneem, leidt echter t o t een andere benade
ringswijze.

4

In het nu volgende zal ik t w e e zaken aan de orde stellen waarvan de behandeling
noodzakelijk is als uitwerking van mijn stelling. Bij de analyse van een zin als Deze
pen schrijft lekker in termen van de drie niveaus en de t w e e rekenvormen, zijn de
volgende t w e e vragen te stellen. Ten eerste, waar k o m t het w o o r d pen vandaan als
7

ik het in de beschreven situatie gebruik en wat is zijn rol ten opzichte van deze . Ten
tweede, wat is de rol van de rest van de zin, in het algemeen dus, wat is de rol van
het gezegde? De beantwoording van deze vragen geeft enig houvast bij het betreden
van een grotendeels onontgonnen gebied.
Elk mens heeft een geheugen. Daarin ligt de informatie opgeslagen waarvan hij
gebruik maakt. Ik hoef daar weinig over te zeggen omdat iedereen wel toegerust is
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met enig inzicht in de werking van ons geheugen. Opvallend is dat niet-taalkundigen
zich eigenlijk niet realiseren hoe een woordenboek van een taal zich verhoudt tot
het geheugen. Men kan zeggen dat elke taalgebruiker een privé-woordenboek
heeft, zijn mentale lexicon, waarin twee soorten kennis opgeslagen ligt: (a) zijn ken
nis van de woordvormen; en (b) zijn kennis van de betekenis van die woordvormen.
Men kan deze laatste vorm van kennis heel goed benoemen: zij ligt opgeslagen in de
vorm van begrippen. Deze begrippen hebben namen, de woordvormen. Heel kort
samengevat kan men zeggen dat het woord pen de naam is van het begrip 'pen', dat
op zijn beurt uiteen kan vallen in deelbegrippen, zoals 'concreet', 'schrijfgereed
schap', etcetera. Deze deelbegrippen heeft men in het taalgebruik niet op elk mo
ment nodig. We slepen ze als het ware niet steeds mee als we het woord pen
gebruiken, zeker niet in waarnemingssituaties. Het meest aannemelijk is dat de be
tekenis van pen in onze waarnemingssituatie correspondeert met een begrip 'pen'
dat in ons geheugen ligt opgeslagen en naar believen kan worden opgeroepen en
dat pas eventueel verder wordt bekeken als het echt over eigenschappen van pen
nen zelf gaat. Dit begrip 'pen' is bij elke taalgebruiker op een unieke manier opge
bouwd, maar door de gemeenschappelijke ervaring met pennen in onze cultuur, zal
iedere taalgebruiker een vrij stereotiep beeld van een pen hebben. De plaats waar
dergelijke stereotypische informatie ten behoeve van de taalgemeenschap wordt
opgeslagen, is een woordenboek zoals Van Dale.
De vraag die hier aan de orde is, betreft niet het woordenboek in de laatstge
noemde zin. Het betreft het privé-woordenboek, het mentale lexicon van de taal
gebruiker. De vraag is: op welk van de drie onderscheiden niveaus wordt het begrip
'pen', corresponderend met het woord pen, opgeslagen? Het meest plausibele ant
woord is: in elk geval niet op niveau A: de essentie van ons geheugen is toch dat
men bij de begripsvorming abstraheert van unieke, onherhaalbare verschijningsvor
men: elk mens in onze cultuur heeft in de loop van zijn bestaan honderden pennen
gezien en ons geheugen is niet zo georganiseerd dat elk van die waarnemingen een
eigen plek in het geheugen heeft verworven. Bij de opbouw van een begrip speelt
ongetwijfeld een vorm van Boole's tellen een rol. Om een voorbeeld te geven:
twintig jaar geleden wist iedereen wel wat een tekst is en wat het woord verwer
ken betekent, maar het begrip tekstverwerker bestond niet, net zo min als de naam
tekstverwerker. Nu kent bijna iedereen de naam en met die naam is voor velen niet
meer dan een vooralsnog vaag begrip tekstverwerker aan het ontstaan.
Dit begrip wordt bijgesteld door de vele advertenties in de kranten, door de fol
ders, door eigen ervaringen. In de loop van de opbouw van dit begrip wordt de
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informatie die men al heeft, niet meer meegerekend: verzamelingtheoretisch kan
men de kennis die men in een bepaald begrip heeft ondergebracht zien als een
verzameling kenniseenheden, waar verzamelingtheoretische operaties op worden
toegepast van het type ( a + b ) + b = a + b , zoals ik eerder al aangaf. Hoe deze opera
ties op ons kennisbestand verlopen, is uiteraard uiteindelijk een vraag die door her
senonderzoek zal kunnen worden beantwoord, maar het lijkt redelijk deze proces
sen vooralsnog te zien in termen van de abstracte verzamelingstheoretische proces
sen als Boole's tellen.
Voorlopig laat ik even de vraag buiten beschouwing of pen de naam is van een
begrip op het niveau B of het niveau C. Laten w e aannemen dat het in elk geval niet
op niveau A w o r d t vastgelegd. Het begrip 'pen' heeft dan betrekking op al die
voorwerpen die w e nu eenmaal pen noemen. Maar het zal duidelijk zijn dat 'pen'
betrekking heeft op een verzameling van dingen die pen zijn, niet op een individueel
v o o r w e r p . Er zijn dus middelen nodig om te verwijzen naar een individueel voor
w e r p dat zich kan manifesteren in een verschijningsvorm in een situatie. De traditio
nele zienswijze is dat lidwoorden en voornaamwoorden als deze, mijn, etc. deze
inperking t o t enkel v o o r w e r p verrichten. Taalkundig gezien is er weinig reden o m
deze pen als geheel in een woordenboek onder te brengen: men redeneert dat hier
sprake is van een productief proces. Gegeven de opslag van deze, betekenend iets
als 'door mij aangegeven of aangewezen' en de opslag van pen in het woordenboek
beschikken wij over combinatieregels die deze pen vormen, waardoor wij de bete
kenis 'het door mij aangegeven of aangewezen v o o r w e r p dat een pen is', construe
ren.
Er pleit weinig tegen deze zienswijze, omdat zij o o k verklaart waarom wij
vrijelijk zinnen kunnen vormen. Toch denk ik dat in ons individuele mentale lexicon
bepaalde woordgroepen wel als geheel worden opgeslagen: mijn pen is daarvan een
voorbeeld. O o k al kan ik de woordgroep herleiden t o t kleinere bouwblokken, de
meest plausibele zienswijze is dat in mijn geheugen een aparte naam mijn pen is
opgeslagen met een directe verwijzing naar het ding dat mijn pen is. Z o lijken w e
dus eindelijk een punt bereikt te hebben waarop w e kunnen zeggen: nu is toch
duidelijk dat taal direct verwijst naar een uniek object: mijn pen is de naam van dat
unieke object dat ik in mijn hand heb.
Maar ook hier wijst simpelheid niet de juiste weg. Van een zin als Mijn pen ligt
daar kan men zeggen dat deze optimaal gunstig is ingericht o m naar een uniek voor
w e r p — mijn pen - te verwijzen: o m het nog mooier te maken kunnen w e nog
stipuleren dat het gezegde ligt daar een verwijzing bevat binnen de waarnemingssi-

tuatie. Maar nu loop ik met iemand door de Kalverstraat en ik zie in de etalage van
een vulpennenwinkel mijn rode pen liggen; zo spreek ik al voor mijn beurt, want ik
had moeten zeggen: een pen van hetzelfde type en dezelfde kleur als de mijne.
Zonder enig misverstand kan ik als mijn wijsvinger voldoende onderscheidend de
juiste richting aangeeft, zeggen: 'Kijk, daar ligt mijn pen', zoals ik ook, lopend op
straat, of rijdend in mijn w i t t e Citroen GS van een andere w i t t e Citroen GS kan
zeggen: 'Kijk, daar rijdt mijn auto'.
Mijn hoofdstelling kan na deze beschouwing over het mentale lexicon worden
bijgesteld: taal heeft de eigenschap weg te vluchten naar hogere abstractieniveaus
en vermijdt het eenduidig betrekking te hebben op wat w e waarnemend als onher
haalbare, dus unieke verschijningsvorm ervaren. Deze eigenschap is verbonden met
onze mogelijkheid Boole's te rekenen, waardoor w e kunnen generaliseren over
verschijningsvormen en objecten. O o k de opbouw van het mentale lexicon w o r d t
gekenmerkt door Boole'se operaties op ons kennisbestand, waardoor w e bij de
opbouw van onze begrippen kunnen afzien van niet relevante informatie in nieuwe
waarnemingssituaties.
T o t dusver heb ik het steeds gehad over voorwerpen: pennen, auto's, en der
gelijke. Mijn conclusie is dat het begrip ' v o o r w e r p ' een Boole's begrip is, dat wil
zeggen, een abstractie over de mogelijke verschijningsvormen van dat v o o r w e r p in
situaties. De relatie tussen niveau A en B kan nu op de volgende manier iets precie
zer w o r d e n beschreven. In onze beginsituaties verwijst pen in deze pen naar een
verzameling objecten, zeg P (zo men wil naar het begrip P). P heeft een niet tijd
gebonden status: het staat voor het tijdloze begrip 'pen' dat in mijn mentale lexicon
ligt opgeslagen. D o o r het gebruik van deze is er sprake van een zekere beperking
binnen P, zeg t o t het object p. Maar o o k dit object heeft nog een tijdloze status. Pas
het gezegde schrijft lekker actualiseert mogelijk (maar niet noodzakelijk) p t o t een
verschijningsvorm. In dat geval kan men zeggen dat aan het niet tijdgebonden voor
w e r p p een tijd w o r d t toegevoegd, de tijd van s. Deze visie maakt het mogelijk vast
t e houden aan de stelling dat deze pen altijd op het abstracte objectniveau blijft en
dus niet rechtstreeks betrekking heeft op het ding dat w e in s zagen. Het mentale
lexicon w o r d t in deze zienswijze een tijdloos fonds van namen en ermee correspon
derende begrippen die een sluimerend bestaan leiden.
Het is wellicht wat onwennig op deze manier tegen de dingen aan te kijken, al
zullen filosofen deze zienswijze kunnen inbedden in een zeer oude traditie. Daarom
is het verstandig de aandacht te richten op die dingen die w e niet als concrete
voorwerpen kennen. Onze behandeling van dat soort voorwerpen zal hopelijk met
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terugwerkende kracht enige steun verlenen aan de t o t dusver gevolgde gedachtengang. Ik zal proberen te laten zien dat waarnemingen, zoals die in taal worden ver
w o o r d , ook veel abstracter moeten worden bekeken dan ons 'gezond verstand'gevoel ons vaak ingeeft. En daarmee kom ik o o k terecht op de tweede kwestie die
ik bij de uitwerking van mijn hoofddoelstelling aan de orde w o u stellen: de rol van
het gezegde bij het praten over de dingen die men waarneemt. De vraag is: kan het
gezegde er wellicht voor zorgen dat een woordgroep als deze pen direct verwijst
naar verschijningsvormen? Er zijn immers w e r k w o o r d e n die direct met de waarne
ming verbonden zijn.

5
W a t is het verschil tussen zinnen als Ik hoor dat de Boeing is neergeschoten
weet dat de Boeing is neergeschoten}

en Ik

Er is een vrij eenvoudig hulpmiddel o m te

laten zien dat er een systematisch verschil is tussen horen en weten. In de zin Ik
weet al urenlang dat de Boeing is neergeschoten

is sprake van een kennisinhoud die

ik nu al urenlang t o t mijn beschikking heb. Sinds vanochtend negen uur weet ik dat
de Boeing is neergeschoten

zegt hetzelfde, maar deze zin geeft een tijdstip aan

waarop die kennis is verworven. De zinnen Ik hoor al urenlang dat de Boeing is
neergeschoten

en Sinds negen uur vanochtend hoor ik dat de Boeing is neergescho

ten geven geheel andere informatie: het gaat hier o m de mededeling dat ik al uren
of vanaf negen uur vanochtend telkens hoor dat de Boeing is neergeschoten. Ik kan
bijvoorbeeld de hele ochtend de radio aan hebben staan, of telkens mensen hebben
gesproken die me dat verteld hebben.
Een niet onredelijke verantwoording van het verschil tussen weten en horen is
dat weten verwijst naar een relatie tussen een persoon en een niet-tijdgebonden
kennisinhoud: dat de Boeing is neergeschoten is een abstracte informatie over een
vliegtuigongeluk die ergens in ons hoofd ligt opgeslagen. Bij horen is kennelijk spra
ke van een tijdgebonden vormgeving van die informatie. In beide voorbeeldzinnen
heb ik mededelingen gehoord, dat wil zeggen informatieoverdracht in unieke on
herhaalbare uitingen verpakt en deze uitingen zijn te lokaliseren op de tijdsas.
Er zijn nu t w e e mogelijkheden v o o r analyse van de zin dat de Boeing is neerge
schoten: (i) deze zin is dubbelzinnig: hij verwijst bij weten naar een abstracte kennis
inhoud en bij horen naar een geactualiseerde kennisinhoud; (ii) deze zin is niet dub
belzinnig maar verwijst slechts naar een abstracte kennisinhoud waarop weten en

toren

verschillend 'inhaken'. Er valt veel te zeggen voor de tweede mogelijkheid als

men horen ziet als een actief proces dat vergelijkbaar is met het t o t uitvoering
brengen van een muziekstuk. Bij de uitwerking hiervan w o r d t de t e r m 'inhaken op'
o o k wat verduidelijkt en bovendien krijgen w e iets meer zicht op de rol van het
gezegde bij het verbinden van taal met de waargenomen werkelijkheid. Daarom zal
ik dit punt uitvoeriger bespreken.
W a t betekent het als ik tegen iemand zeg: 'Ik hoorde vanavond de eerste van
Brahms'} Het betekent dat ik vanavond de eerste symfonie van Brahms hoorde spe
len. Maar wat nu is het verschil tussen wat ik hoorde en het ding dat Brahms schreef?
Als ik zeg: 'Ik vind de eerste van Brahms eigenlijk

wel de mooiste

van de vier',

verwijs ik dan naar het geluid dat ik vanavond hoorde? Naar mijn mening niet. Van
avond hoorde ik een uitvoering van een abstract object dat de eerste symfonie van
Brahms heet. D i t abstracte ding heeft een duidelijk toegankelijke structuur: er zijn
vier delen, in het eerste deel is er t o t t w e e keer toe een steeds sterker wordende
paukenroffel, etcetera. Maar het correspondeert o o k op een systematische manier
met alle uitvoeringen ervan. De vergelijkingen liggen voor de hand: de eerste sym
fonie van Brahms als abstract object is vergelijkbaar met het type Saab 99, een uit
voering van deze symfonie met een exemplaar van dat type. Of, de eerste van
Brahms is vergelijkbaar met de Volkskrant die ik al jaren krijg, terwijl een uitvoering
van deze symfonie vergelijkbaar is met een exemplaar van de Volkskrant dat ik op
die en die ochtend in de bus vond. Of, de eerste van Brahms is vergelijkbaar met
een zin, terwijl de uitvoering ervan vergelijkbaar is met een uiting.
Nemen w e nu aan dat de eerste van Brahms net als de bijzin dat de Boeing is
neergeschoten

altijd betrekking blijft hebben op een abstract object, dan worden

w e gedwongen horen te analyseren als 'de uitvoering van X ... ervaren', waarbij ...
nadere informatie geeft over de zintuiglijke modus. In het geval van de neergescho
ten Boeing moet de t e r m 'uitvoering' begrepen worden als de uitvoering van de
(abstracte) zin, dus als 'de gesproken zich in de tijd voltrokken hebbende actualise
ring van een abstracte kennisinhoud'.
De 'tegenhanger' van horen, het w e r k w o o r d spelen, kan op soortgelijke ma
nier worden behandeld: een zin als Marjes speelde die pianosonate

vanavond in De

Kleine Zaal betekent in de hier verdedigde zienswijze 'Marjes actualiseerde die pia
nosonate, zij realiseerde een uniek exemplaar van dat abstracte ding dat ik aanduid
met "die pianosonate",

ofwel: 'zij deed een Volkskrant in mijn muzikale brievenbus',

o m het beeldend te zeggen in termen van eerder behandelde soortgelijke gevallen.
De hier behandelde gevallen wijzen in dezelfde richting: er is kennelijk sprake
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van een soort taakverdeling: de naamwoordelijke groepen zoals de eerste

van

Brahms, die pianosonate verwijzen systematisch naar abstracte objecten, bijzinnen
als dat de Boeing is neergeschoten

doen dat ook, t e r w i j l het gezegde (of liever: het

w e r k w o o r d ) een actualiserende werking heeft of kan hebben. Dragen w e nu dit
inzicht dat betrekking heeft op hoorsituaties, over naar de visuele waarnemingen,
dan kan men zich afvragen of zien en horen eigenlijk wel zo veel verschillen. Als zien
zou betekenen 'de verschijningsvormen van X ... ervaren', dan ligt een generalisatie
over de termen 'uitvoering' en 'verschijningsvorm' wel voor de hand: in beide gevallen is sprake van een actualisering van een bepaald abstract object X in de tijd van
de waarnemingssituatie. Zien heeft nog wel andere betekenissen, maar ik beperk
me hier t o t het w e r k w o o r d dat van toepassing is op onmiddellijke waarneming.
Kenmerkend voor de hier gevolgde zienswijze is dus dat het object corresponderend met de eerste van Brahms in Ik hoorde de eerste van Brahms ook door het
gebruik van horen niet 'concreter' of 'actueler' w o r d t : horen is een w e r k w o o r d dat
bewerkstelligt dat men het kan hebben over een uniek exemplaar van een abstract
object, maar de eerste van Brahms verwijst niet naar dat unieke exemplaar. Daar
w o r d t in feite niet naar verwezen: het w o r d t geïntroduceerd door het w e r k w o o r d ;
er is niet een aparte taalvorm die rechtstreeks verwijst naar die ene uitvoering.
Stel nu dat de werkverdeling niet alleen optreedt bij zinnen met waarnemingsw e r k w o o r d e n (ik gaf al een voorbeeld met spelen dat buiten die groep valt), maar
dat het een systematisch gegeven is. Dan w e r p t dat gegeven een beter licht op de
zin deze pen schrijft

lekker, w e weten nu dat deze pen betrekking heeft op een

abstract object, t e r w i j l het gezegde schrijft lekker een actualiserende rol kan hebben.
Ik kan nu de hoofdstelling van mijn essay samenvattend weergeven in het licht
van het voorafgaande. Mijn standpunt is dat naamwoordelijke groepen als deze pen,
mijn auto, de eerste van Brahms, die cellosonate en bijzinnen als dat de Boeing is
neergeschoten

nooit direct verwijzen naar objecten-als-verschijningsvorm of naar

verschijningsvormen van objecten. H e t hangt van de w e r k w o o r d e n af of men daarover kan praten, gegeven een zeer gunstige context of situatie. In de natuurlijke
taal is er in deze visie dus een werkverdeling tussen taalvormen: naamwoordelijke
groepen (en bijzinnen) verwijzen steeds abstract naar objecten met behulp van begrippen die Boole's zijn opgebouwd, terwijl de w e r k w o o r d e n , o o k zonder directe
verwijzing naar verschijningsvormen, de taal dichter kunnen brengen bij de w e r k e lijkheid die w e zintuiglijk beleven en waarover w e praten.
Wezenlijk verbonden met deze stelling acht ik het gegeven dat niet valt aan te
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tonen dat we op het niveau A kunnen praten, terwijl we wel waarnemend en den
kend op dit niveau van de verschijningsvormen kunnen opereren. Het voorbeeld
Kijk, daar ligt mijn pen toonde naar mijn mening aan dat men altijd kan 'ontsnappen
naar' een hoger niveau. Deze 'vlucht naar het hogere' - ik zeg de dingen maar
beeldend omdat beelden vaak duidelijker zijn dan lange omschrijvingen - onder
steunt naar mijn mening het idee van de hier besproken werkverdeling tussen taal
vormen.
Minder wezenlijk met mijn stellingname is verbonden het idee dat er slechts
drie niveaus zijn, A, B en C. Ik heb al gesuggereerd dat er in principe geen boven
grens is vast te stellen. De sprong van Saab 99 naar Saab is ook een Boole'se sprong,
waarbij men generaliseert over Saab 96, Saab 99, Saab 900, enzovoort. Mogelijk is
dit een sprong van C naar D. Maar dan ligt er weer een sprong in het verschiet, die
van Saab naar auto. Hier begint het mij te duizelen, want het betekent ten eerste
dat de mate van structuur die we al pratend aan de werkelijkheid opleggen bepalend
is voor de hoogte (we zaten al op E met de sprong van Saab naar auto), en ten
tweede dat een eenvoudig woord als auto (net als pen) een zeer ingewikkelde
'Boole'se voorgeschiedenis' kan hebben. Hoe interessant ook (de vaktalen komen
hier in het verschiet), ik moet deze kwestie in de zijlijn laten liggen.

6
In het resterende gedeelte wil ik opnieuw terug naar de wiskundige en logische
grondslagen van de principes die ons taalgebruik beheersen. De thans meest belang
wekkende ontwikkelingen op het gebied van de betekenisleer vinden plaats door
de toepassing van wiskundige en logische methoden en technieken in het onderzoek
naar natuurlijke taal. Ik geloof dat deze moderne formele hulpmiddelen een filosofi
sche herkomst hebben die onderdeel uitmaakt van een rijke traditie. In de vaklitera
tuur komt men meestal nooit tot reflectie op de filosofische inbedding van de for
mele apparatuur, daarom wil ik dat hier wel proberen te doen.
In de recente vakliteratuur van logisch-taalkundige huize kijkt men heel anders
aan tegen individuen dan, zeg dertig jaar geleden. Het begrip 'individu' in de filosofi
sche zin heeft betrekking op dat wat men een zelfstandig bestaan kan toeschrijven.
Een individu is een ding, een entiteit, iets wat men in principe kan tellen als er meer
van zijn. Er zijn problemen met dat begrip. Als iets is, dan bestaat het. Bestaan er
mensen? Ja. Bestaat Wagner? Nou, hij bestond. Bestaat Hamlet? Tja, ook wel, maar

op een andere wijze dan Wagner en weer anders dan mijn uitgever Bert de G r o o t .
Bestaan momenten? Is een gebeuren een individu, een ding dat bestaat (de lengte
van het bestaan doet er niet zo toe)? Maar nu w o r d t het moeilijker: is water een
individu? Is een deel van een t r u i een ding? Ja, de m o u w wel, maar waarom de mouw
wel en een willekeurig ander stuk met evenveel w o l niet? Is een gedachte een ding?
Is een symfonie een ding? K o r t o m , er zijn vragen te over o m aan te geven dat het
begrip 'ding' of 'individu' niet onproblematisch is.
In de praktijk van het dagelijks taalgebruik hebben w e kennelijk weinig moeite
met deze bestaanskwesties. Men kan zelfs zeggen dat de taal erg soepel is. In ons
taalgebruik kennen w e bestaan toe aan dingen waar we, los van dat taalgebruik,
meer moeite mee hebben. Een aardig voorbeeld vond ik in een stukje van Tamar uit
1981 waarin ze klaagde over het verlies van haar portemonnaie tijdens een strand
wandeling. Z e schrijft: '...en tenslotte zijn w e nog gaan zoeken. Maar nee. Het ding
is weg. Toch is het ergens. Er was een moment dat-ie uit de tas gleed. W e hebben
dat niet gezien, maar het moment is er'. Uitdrukkingen met Er was een ... introdu
ceren het bestaan van iets. Het moment was er en het is er!
In de filosofische literatuur en de daaruit afgeleide technische vakliteratuur
duikt bij voortduring de vraag op met wat v o o r soort individuen men het universum
mag bevolken. Er is een sterke traditie waarin men het individubegrip drastisch
inperkt t o t waarneembare, telbare dingen. Momenten, verschijningsvormen van
pennen, truidelen worden daar niet als ding toegelaten. De thans meest dominante
richting in de logische taalkunde heeft dit individubegrip nogal drastisch aangepakt.
Neem een eigennaam als Nell. Men kan Nell zien als een individu, een ondeelbare
teleenheid als het ware, maar men kan de naam Nell ook beschouwen als de aandui
ding van een verzameling van eigenschappen die het individu Nell in zich verenigt. In
de zin Nell speelde de tweede pianosonate van Schumann heek speelde de

tweede

pianosonate van Schumann betrekking op een eigenschap en de zin drukt dus uit dat
deze eigenschap behoort t o t de verzameling eigenschappen van Nell. Het begrip
'eigenschap' is hier ruim genomen: het omvat eigenschappen als min of meer stati
sche gegevens maar ook handelingen, en dergelijke.
Een zin als Nell speelde de tweede pianosonate van Schumann kan derhalve worden
geanalyseerd als: het abstracte tijdloze object Nell w o r d t geactualiseerd d o o r het
spelen van de tweede pianosonate van Schumann. Het is even wennen om zo tegen
een persoon aan te kijken, maar toch is het een juiste karakterisering als men er wat
langer over nadenkt. Men kan heel goed over zichzelf nadenken als over de som van
allerlei meer elementaire dingen, bijvoorbeeld de som van alle ervaringen die men

VERDIEPINGEN IN TAAL 25

26 H.J. VERKUYL

t o t dusver heeft gehad.
W e zien hier op z'n minst een soortgelijke werkverdeling tussen de taalvor
men als die waarop ik al eerder heb gewezen. Daarmee ben ik vanuit een iets ande
re gezichtshoek op hetzelfde punt uitgekomen. Vanaf dit punt kan men direct naar
de allerlaatste paragraaf, waarin ik t o t een samenvattende beschouwing kom. V o o r
degenen die een wat dieper karrespoor door het logisch-filosofisch-taalkundige gedachtengoed niet schuwen, heb ik nog een paragraaf gemaakt waarin ik zojuist be
handelde zaken iets preciezer, en dus ook meer technisch bespreek. W e l komen er
leuke mensen in voor ondanks hun abstracte status, maar zoals gezegd, men mist de
hoofdlijn van mijn betoog niet als men nu naar paragraaf 8 overstapt.

7

Logische gevolgtrekkingen werken 'van boven naar beneden': als het waar is dat alle
Nederlanders er in 1984 economisch op achteruitgaan, dan is o o k waar dat alle A m 
sterdammers, die een deelverzameling vormen van de verzameling van alle Neder
landers, er in 1984 op achteruit gaan. W a t waar is voor alle leden van een verzame
ling geldt ook v o o r willekeurige deelverzamelingen daar uit. Andersom is dat niet
zo: als ambtenaren in Nederland er op achteruitgaan, volgt daar niet uit dat alle
Nederlanders er op achteruitgaan, ledere taalgebruiker hanteert in het taalgebruik
dit 'boven naar beneden'-patroon, bij correcte gevolgtrekkingen.
Bekijken w e nu de zin Alle vrouwen

(in dit huis) slapen onrustig. In dit voor

beeld is sprake van een verzameling van onrustig slapenden. Laten w e die verzame
ling O noemen, en bekijken w e o o k de zin Alle vrouwen (in dit huis) slapen, waarin
sprake is van een verzameling S van slapenden. Het intrigerende van deze voorbeel
den is nu dat de tweede zin logisch volgt uit de eerste: als het waar is dat een v r o u w
onrustig slaapt, dan slaapt zij ook. Omgekeerd is dat niet zo: als een v r o u w slaapt,
dan kan ze o o k rustig slapen. De verzameling O is kleiner dan de verzameling S en
toch mag van O naar S worden besloten, dat wil zeggen tegen de normale richting
in, die van S naar O loopt. Uit Weinig vrouwen slapen onrustig is het niet toegestaan
Weinig vrouwen slapen af te leiden, want gegeven de waarheid van de eerste zin,
kunnen er toch veel vrouwen slapen. Hier loopt de richting dus weer van S naar O,
van 'groter naar kleiner', want uit Weinig vrouwen slapen volgt wel Weinig

vrou

wen slapen onrustig.
De hier beschreven wisseling in concludeerrichting is toe te schrijven aan een

verschil tussen alle vrouwen en weinig vrouwen. D i t verschil is vrij systematisch: de
vrouwen, beide vrouwen, deze pen, de Volkskrant, Ne//gedragen zich als alle vrou
wen. Vanwege de stijging van kleiner naar groter worden ze wel stijgers genoemd.
Z o volgt Deze pen schrijft uit Deze pen schrijft lekker. Niet alle vrouwen, geen van
beide vrouwen, alleen vrouwen behoren t o t de groep taalvormen die zich gedragen
als weinig vrouwen. Vanwege de daling van g r o t e r naar kleiner worden ze wel da
lers genoemd. Het zijn deze t w e e eigenschappen, stijging en daling, die ik hier nader
wil bekijken. Ze zijn namelijk in verband te brengen met de manier waarop w e de
werkelijkheid mogelijk structuur geven bij het praten over die werkelijkheid. Zijn
stijging en daling ordenende principes, dan volgt daaruit dat w e in het taalgebruik
op een heel abstracte manier omgaan met de werkelijkheid en die conclusie onder
steunt mijn hoofdstelling.
In deze v o r m van taalkunde gaat men uit van het idee dat taal een systeem is
waarmee men over de werkelijkheid praat. Hoe 'logisch' dit o o k klinkt, het is een
stellingname waarover getwist kan worden. Ik zal hier niet ingaan op de strijdpun
ten, maar simpelweg aannemen dat taalvormen op een of andere wijze correspon
deren met dingen in de werkelijkheid. In de vaktaal heet een gebied waarin dingen
voorkomen waarover w e praten, een domein. W e richten nu een klein domein D in
met drie personen, te weten Aafje, Hans en Leonoor. Deze personen hebben eigen
schappen waarover w e kunnen praten.
Ik som een aantal uitspraken over D op:

Aafje en Hans hebben een goed karakter
Leonoor heeft een slecht karakter
Aafje en Leonoor eten drop
Aafje en Hans lezen de Volkskrant
Hans en Leonoor zijn geestig
Aafje en Leonoor zingen
Aafje zingt vals
Aafje en Leonoor zijn vrouwen
Aafje, Hans en Leonoor houden van Wagner
Hans houdt van Reine Claude

Deze opsomming is een reeks uitspraken, dat wil zeggen door middel van taal breng
ik enige structuur aan in D, of liever: in mijn kennis van D die deel uitmaakt van mijn
mentale lexicon. Deze structuur is goed zichtbaar te maken met behulp van de
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verzamelingenleer. Dus wat men in gewoon Nederlands kan zeggen met Aafje en
Hans hebben een goed karakter, is iets moeizamer, maar wel preciezer, als volgt te
zeggen: Aafje en Hans vormen een verzameling van die dingen die een goed karak
t e r hebben.
De uitspraak Aafje en Hans hebben een goed karakter

verdeelt D in t w e e

verzamelingen: die waartoe Aafje en Hans behoren, en de verzameling van personen
die niet een goed karakter hebben, waartoe Leonoor als enig lid behoort. Deze
laatste verzameling valt overigens niet noodzakelijk samen met de verzameling van
degenen die een slecht karakter hebben. Over het karakter van Leonoor is een
aparte uitspraak nodig, tenzij men afspreekt dat niet goed dezelfde betekenis heeft
als slecht. W e maken die afspraak echter niet, wat een inzicht verschaft in de logica
die de structurering van D mede bepaalt. Ik kies voor een wat genuanceerde logica,
een keuze die vrij realistisch is: in sommige sporten betekent niet winnen dat men
verliest, in andere dat men verliest of gelijkspeelt en die laatste mogelijkheid heb ik
D verschaft met mijn behandeling van de twee uitspraken over het karakter van de
drie personen in D. Dat wil zeggen, zoals winnen staat tegenover de t w e e onder
scheiden termen niet winnen en verliezen zo staat goed tegenover niet goed en
slecht.
Met deze schets van dit domein geef ik een uiterst belangrijke eigenschap van
taal weer: uitspraken als de bovenstaande structureren de werkelijkheid doordat
met de taalvormen scheidingen worden aangebracht binnen de domeinen waarover
w o r d t gepraat. Daarbij speelt ook de logica die men aanneemt, een belangrijke rol,
zoals ik net liet zien. Deze scheidingen zijn aangebracht in ons mentale lexicon: w e
beschikken over begrippen waarmee w e de werkelijkheid structureren en deze be
grippen hebben namen die w e gebruiken in de uitspraken over de werkelijkheid. Je
zou kunnen zeggen dat met het werkelijke domein D een mentaal domein D' cor
respondeert en dat w e in feite over D' praten, maar die kwestie laat ik hier zoveel
mogelijk in het midden, hoewel ik denk dat de hoofdstelling van mijn betoog uitein
delijk beter in termen van D' is te verdedigen. Gegeven de uitspraken die ik hierbo
ven over D heb gedaan, ontstaat er ook direct de ons zo bekende onzekerheid
over de structuur ervan die bij grotere domeinen dan D aanzet t o t wetenschappe
lijk onderzoek. Is er gezien de uitspraken over Aafje en Hans een verband tussen
het lezen van de Volkskrant en het hebben van een goed karakter? En is er verband
tussen vals zingen en het niet geestig zijn? Er is ook zekerheid in D: er is geen
verband tussen vals zingen en het eten van drop, noch tussen het houden van W a g ner en het hebben van een slecht karakter.
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Het is van belang in te zien dat de structurering van D een heel abstract proces is:
men scheidt niet Hans en Aafje van Leonoor, maar men scheidt de verzameling
Hans + Aafje van de verzameling Leonoor. Als ik spreek over verzamelingen waarin
een of meer van de drie personen uit D voorkomen, zal ik cursieve hoofdletters
gebruiken, heb ik het over de personen zelf, dan gebruik ik gewoon hun namen. HA
betekent dus de verzameling waar Hans en Aafje lid van zijn, en L is de verzameling
met als enig lid Leonoor. We weten nu dat uit de zin Aafje zingt vals volgt dat Aafje
zingt. De taalvorm Aafje is een stijger. Maar Aafje zingt vals verdeelt D in twee
verzamelingen, namelijk A en HL (de niet-valszingenden), zoals ik net liet zien. Met
andere woorden, in een simpele Nederlandse zin als Aafje zingt vals heeft Aafje niet
betrekking op de persoon Aafje, maar op een veel abstracter ding dat kennelijk ook
in D aanwezig is doordat er structuur in D is aangebracht. Dus, hoewel we vastge
steld hebben dat er drie individuen in D zijn, komen we nu tot de constatering dat
er op een abstracter niveau ook dingen zijn te onderscheiden door de structuur die
we aan D opleggen. Verbazing kan dit alles na wat ik hiervoor heb betoogd, niet
meer wekken. Toch zal ik hier iets nader op ingaan om te laten zien hoe de eigen
schap van stijging pas op dit abstracte niveau van verwijzing kan worden begrepen.
Het is erg eenvoudig vast te stellen in hoeveel deelverzamelingen een domein
2

theoretisch uiteen is te leggen. Bij twee dingen in een domein ontstaan er 2 = 4, bij
3

4

drie dingen 2 = 8, bij vier dingen 2 = 16, etc. deelverzamelingen. Ik geef nu voor D
de verzameling P van de acht deelverzamelingen geordend weer:
p = < 0 , A, H, L, AH, AL, HL, A H L >
P bevat acht verzamelingen, inclusief de nulverzameling waarin niemand zit, en D
zelf waar iedereen (dus Aafje, Hans en Leonoor) in zit. De ordening is in aantallen
personen van nul, naar I, naar 2 naar 3: er is een zekere stijging waarneembaar in P
van nul naar D toe. Omgekeerd kun je zeggen dat er vanuit D naar nul sprake is van
een daling. De eigenschap van stijging die we waarnamen in alle vrouwen, deze pen,
Nell is heel duidelijk te verbinden met deze ordening van P. Men kan ten aanzien
van D zeggen Alle vrouwen houden van Wagner, gegeven de uitspraken hierboven,
dus ik zal deze zin nu ook nader bekijken.
We nemen aan dat Alle vrouwen houden van Wagner waar is in D. De zin
klinkt wat vreemd omdat D zo klein is, maar laten we dat kleine ongemak maar
buiten beschouwing laten. Met betrekking tot deze zin zijn er twee verzamelingen
van belang: die van de vrouwen in D, dus AL, en die van degenen die van Wagner

houden, dus AHL. Het grondidee van de hier geschetste benadering is nu dat alle
t w e e dingen doet: ten eerste betekent alle vrouwen al die verzamelingen in D waar
in Aafje en Leonoor voorkomen, dus AL en AHL; ten tweede zorgt alle

vrouwen

ervoor dat deze t w e e verzamelingen worden betrokken op die van Wagnerliefhebbers. Hier w e r k t het Boole'se principe van de Grootste Gemene Deler, ofwel de
doorsnede. Bij het Boole'se optellen zagen w e ( a + b ) + b = a + b, bij het berekenen
van de doorsnede w e r k t het principe ( a + b ) + b = b. Dus AL (alle vrouwen) +

AHL

(degenen die van Wagner houden) = AL, ofwel Alle vrouwen houden van Wagner
is waar o o k al houdt Hans van Wagner.
Waarom is alle vrouwen

nu een stijger? Omdat alle vrouwen

niet alleen ver

wijst naar AL waarin de beide vrouwen zitten, maar ook naar AHL, dus in het alge
meen naar alle verzamelingen waarin Aafje en Leonoor zitten. AL is dus de kleinste
verzameling waarop alle vrouwen van toepassing is, maar alle vrouwen is van toepas
sing op alle verzamelingen waarvan AL deel uitmaakt. Men kan dat nog iets duidelij
ker laten zien als men 'lager' begint. Z o betekent een van de vrouwen al die verza
melingen uit P waarin minstens Aafje of Leonoor zitten, dus A, L, AH, AL, HL, en
AHL.

Met andere woorden een van de vrouwen verwijst naar een groep verzame

lingen waar minstens een v r o u w in zit. Dat geldt ook voor de naam Hans, een
stijger: de eigennaam Hans verwijst dus niet naar de persoon Hans, maar naar al die
verzamelingen waarvan Hans deel uitmaakt. De verzameling H heeft één lid, de
verzamelingen AH en HL hebben er t w e e , en D =AHL

zelf heeft er drie. Bij dalers

als in niet alle vrouwen lezen de Volkskrant geldt hetzelfde, maar hier is de richting
omgekeerd. Niet alle vrouwen

kan niet verwijzen naar AHL noch naar AL, want

daar zitten Aafje en Leonoor beiden in, maar moet verwijzen naar verzamelingen
waarin slechts deelverzamelingen van AL voorkomen.
In de hier gevolgde benaderingswijze zien w e dat w e het bestaan van dingen in
het domein D kunnen erkennen, terwijl w e tegelijkertijd ook abstracte dingen gaan
onderscheiden die er bij het inrichten van D nog niet waren. Misschien is het onder
scheid tussen de drie concrete individuen in D en de abstracte dingen waarnaar w e
verwijzen als w e Aafje en deze pen en alle vrouwen

zeggen, wel het onderscheid

tussen D en de mentale tegenhanger D', dat wil zeggen het beeld dat wij als indivi
dueel taalgebruiker van D hebben. Men zou dan staande kunnen houden dat onze
waarneming meer op D is gericht, terwijl de taal opereert in termen van een menta
le tegenhanger van D waarin veel abstracter w o r d t omgegaan met de dingen.
Hoe dan ook, de taal gebiedt ons in de hier ontwikkelde visie een heel ander
ding-begrip te hebben dan het waarnemingsbegrip 'ding' (dat overigens o o k veel
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gecompliceerder is dan men geneigd is te denken). Het ding-begrip dat in werking
trad bij de betekenistoekenning van bijvoorbeeld alle vrouwen laat zien dat dit be
grip verankerd ligt in de structuur die w e de werkelijkheid opleggen. Ons mentale
lexicon met al zijn kennis over de werkelijkheid die w e t o t onze beschikking heb
ben, legt ons een heel abstract ding-begrip op dat ons in staat stelt te praten over
alle mogelijke domeinen, maar ditzelfde vermogen blokkeert de onmiddellijke t o e 
gang van taal t o t de werkelijkheid die w e waarnemen.

8

Mijn hoofdstelling was dat de afstand van de taal t o t de zintuiglijk ervaren werkelijk
heid veel groter is dan op het eerste gezicht aannemelijk lijkt. Ik heb deze stelling in
een eerste ronde verdedigd door aannemelijk te maken dat er sprake is van een
soort werkverdeling tussen naamwoordelijke groepen en gezegdes. Mijn stelling
k o m t neer op de bewering dat naamwoordelijke groepen nooit direct aantoonbaar
uniek kunnen verwijzen naar een uniek v o o r w e r p of een unieke situatie, maar dat
er altijd redenen zijn o m aan te nemen dat ze op een abstract Boole's niveau blijven.
W e r k w o o r d e n hebben in deze rolverdeling de taak de taal 'dichter bij de concreet
ervaren werkelijkheid te brengen', maar er is geen enkele zekerheid dat dat lukt.
Dit houdt onder meer in dat ons vermogen t o t communiceren eigenlijk erg beperkt
is. Alleen bij een zekere welwillendheid in de situatie kunnen w e de illusie hebben
dat w e met onze zinnen verwijzen naar dezelfde zaken als waarop onze zintuigen
gericht zijn.
In tweede instantie heb ik — iets technischer - mijn hoofdstelling vanuit een
ander gezichtspunt ontwikkeld, met een soortgelijk resultaat: naamwoordelijke
groepen, zoals beide vrouwen, Aafje, deze dropeter

verwijzen naar groepen deel

verzamelingen uit het domein waar w e over praten en niet naar de individuen waar
mee w e dit domein bevolkten. Het w e r k w o o r d verwijst niet naar een groep verza
melingen, maar slechts naar één zo'n verzameling. O o k hier zien w e dus dat de
naamwoordelijke groep op een hoger abstractieniveau verwijst dan het w e r k 
w o o r d . Deze benadering w o r t e l t in een verklaring van verschijnselen die t o t v o o r
k o r t niet op een bevredigende manier konden w o r d e n verklaard.
Terugkerend naar het m o t t o aan het begin van dit essay meen ik dat Russell
gelijk had toen hij wees op de afstand die taal heeft t o t de dingen waarover w e
praten. Hij wees daarmee in een richting met moeilijk begaanbare paden, daar waar

een geplaveide weg vlakbij ligt. Pas als je de problemen durft op te zoeken, word je
beloond met prachtige vergezichten die je dichter bij het doel brengen: te weten
hoe ons taalvermogen in elkaar zit. Het is gemakkelijk om te zeggen dat taal een
instrument is, maar de werking van dit instrument wordt pas echt duidelijk als men
het instrument zelf in al zijn rijkdom, subtiliteit en geschakeerdheid bestudeert, en
vooral niet te dichtbij. Taal is niet functioneel doordat ze ons in staat stelt om over
de dingen te praten die we onmiddellijk ervaren, maar ze is functioneel doordat ze
zo ver weg blijft van de dingen.
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Verantwoording

D i t essay w e r d geschreven op verzoek van Bert de G r o o t , uitgever. Ik ben hem erg
dankbaar dat hij me ertoe bracht een aantal ideeën waar ik al jaren mee rondloop,
op papier te zetten. Het aardige van een essay als dit is dat je eens volop vrijuit kunt
schrijven zonder dat je gedwongen bent voortdurend de vakliteratuur in te voeren
als beoordelende of gezaggevende instantie. Je mag iets meer zonder direct t o t de
orde te worden geroepen.
Allerlei elementen uit mijn betoog zijn te vinden in vroeger werk. Z o w o r d t in
mijn proefschrift uit 1971 veel aandacht besteed aan de relatie tussen verschijnings
vorm en abstract object, maar ik kon geen bevredigende formele apparatuur vinden
binnen het kader waarin ik toen w e r k t e . Pas in 1976 slaagde een Amerikaans taalkun
dige G.N. Carlsson er in een mooi formeel systeem voor te stellen waarin hij de
drie niveaus introduceerde die ik hierboven o o k heb besproken. Ik geloof niet erg
in zijn drie niveaus maar sinds Carlsson kan er goed over deze materie gepraat
worden. Zijn systeem spreekt me vooral aan omdat ik mijn idee over het Boole'se
tellen er mooi in kan bedden. Daarmee kon ik ook weer verder denken over de
organisatie van ons mentale lexicon, waar ik in ettelijke artikelen over schreef.
Een ander thema w e r d aangereikt door de Groningse taalkundige Frans Zwarts
die in een zeer fraai artikel de kwestie van de stijging en daling van woordgroepen
interessant maakte. Zijn artikel inspireerde me t o t het inrichten van het kleine do
mein waarin anders dan bij hem geen gelovigen en bezetenen voorkomen, maar
personen die kritisch de tekst van dit boekje meelazen en die mij stimuleerden t o t
een zo g r o o t mogelijke duidelijkheid.
Verder dank ik nog enkele personen uit mijn omgeving die ertoe bijdroegen
dat ik mij zoveel mogelijk hield aan de opdracht van mijn uitgever: een essay over
taal te schrijven dat voor niet-taalkundigen leesbaar zou moeten zijn. Als ik daarin
niet geslaagd ben, ligt dat niet aan hen.
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Colofon

Verdiepingen in taal werd op verzoek van Veen/Luitingh/Kosmos, uitgevers te
Utrecht geschreven door dr. H.J. Verkuyl, hoogleraar in de taalkunde van het Ne
derlands aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en uitgegeven ter gelegenheid van de
jaarwisseling 1983/1984.
De tekeningen werden speciaal voor deze uitgave gemaakt door Nicolaas
Wijnberg. De vormgeving was in handen van Stephan Saaltink.
De oplaag bedraagt 580 exemplaren: 80 exemplaren werden in linnen gebon
den, genummerd l-LXXX; 500 exemplaren werden gebrocheerd, waarvan 200 ge
nummerd 1-200, de overige 300 ongenummerd.
De romeins genummerde exemplaren zijn gesigneerd door auteur en kunste
naar, de arabisch genummerde exemplaren zijn door de auteur gesigneerd.

