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POPULAZRE WETTEN~SPECIFICATIEVE WETTEN, OFTEWEL

OVER HET ETHISCH EN MAATSCHAPPELIJK BELANG VAN EEN

KORREKTE INTERPRETATIE VAN GENERISCHE UITSPRAKEN

R.T.P. Wiche



POPULAIRE WETTEN~SPECIFICATIEVE WETTEN, OFTEWEL:

OVER fIF.T ETHISCfi EN MAATSCHAPPELIJK BELANG VAN EEN KURREKTE INTERPRETATIE VAN
GFNER7SCHE UITSPRAKENI)

0. Inleiding

In 1971 verscheen De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie

van de hand van E.M. Barth.2) Het centrale thema van dit boek is, dat er met

name van generische volzinnen3) in de traditionele filosofie geen logica voor-

handen is. Deze zinnen zijn volgens Barth in drievoudig opzicht problematisch:

nl. vanuit syntactisch, vanuit semantisch en vanuit inferentieel oogpunt.4)

Dat ze inferentieel problematisch zijn kan aan de hand van de volgende

gevolgtrekking toegelicht worden:

De mens is een rationeel wezen
Hitler is een mens
Dus: Hitler is een rationeel wezen (I)

A1s de eerste premisse geinterpreteerd zou mogen worden als: Alle mensen zijn

rationele wezens zou deze gevolgtrekking geldig, in de betekenis van waarheids-

conserverend, zijn. De waarheid van de premissen zou dan de waarheid van de con-

clusie garanderen. De moeilijkheid met een dergelijke gevolgtrekking is nu ech-

1) Met dank aan E.M. Barth, E.E. Berns en J.C.A.P. Ribberink voor hun kommentaar
op een eerdere versie van dit artikel.

2) In 1974 verscheen hiervan de Engelse vertaling, The loaic of the articles in
traditional philosophy (Dordrecht etc.,~Reidel). De Nederlandse uitgave kwam
uit bij de Universitaire Pers Leiden.

3) Een scherpe definitie van wat een generische volzin is bestaat niet. Wat er
w~l gezegd kan worden is, dat de niet-aanwezigheid van enige kwantor (d.w.z.
van termen als alle of sommige) bepalend is voor het gebruik van de term
"generisch". Verder i.s het zo dat het ontbreken van een kwantor vaak gecom-
penseerd wordt door de aanwezigheid van het lidwoord van bepaaldheid. Een
speciale categorie generische volzinnen vormen die welke een zogeheten massa-
term bevatten (Water kookt bij 100oC, Gras is groen, etc.). Deze voor mijn
doel niet zo interessante volzinnen komen in dit artikel niet aan de orde.

41 Vgl. E.M. Barth, Invoering in de logische grondslagen van wijsgerige syste-
men, collegesyllabus RU Groningen, zonder datum (vermoedelijk 1978), g II-2.1.
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ter dat veel personeri haar als onqeldig beschouwen, maar tegelijkertijd de eer-

ste premisse als een belangrijke en ware uitspraak m.b.t, mensen resp. de mens-

heid, wensen te accepteren.

Om te kunnen bepalen of (I) een geldige gevolgtrekking is, moeten we

eerst weten onder welke voorwaarden we de volzin De mens is een rationeel wezen

als waar. betitelen. Noodzakelijk voorwaarde voor dit laatste is dat we uberhaupt
beqrijpen wat er, door degene die zo'n volzin uitspreekt of neerschrijft, met
c9ie uitspraak bedoeld wordt. En verder moet er een intersubjectieve overeenstem-
ming m.b.t. de interpretatie van De mens -s e~n rationeel wezen mogelijk zijn.5)
Omdat vermoedelijk niet aan al deze voorwaarden voldaan wordt kunnen we spre-
ken van een semantisch probleem. Het is dit semantische probleem dat ik in dit
artikel vooral onder de loupe zal nemen. Het syntactische probleem zal ik niet,
althans in dit artikel niet, onderzoeken.ó)

Nu zal het een aantal lezers wellicht eer-~ zorg zijn wat de korrekte
interpretatie van generische zinnen is. Maar voordat zij dit artikel als niet

,... ~.ctaljué leggen, wil ik wijzen op het grote et isc e en maatsc ap-reYZake dc2~~ `-~--~
pelijke belang van een j uiste interpretatie van die zinnen. En als zo iets als
een "jui.ste interpretatie" ervan niet bestaat, van een goed begrip van herkomst
èn van gebruik van zulke zinnen. Het komt immers maar al te vaak voor dat iemand,
zonder zich om het probleem van een juiste interpretatie te bekommeren, een waar-
deoordeel in een "generische vorm" giet. Vaak gaat het dan bovendien nog om waar-
deoordelen die geuit worden met de kennelijke bedoeling om iets of iemand of
zelfs een hele groep in discrediet te brengen. Het spreekt vanzelf, dat door dit
laatste aspect het ethische belang van een juiste interpretatie nog toeneemt.
De gevaren van polyinterpretabele generische volzinnen moeten niet onderschat
worden. Ze kunnen namelijk al snel overgaan in slecht onderbouwde volks-"wijshe-
den" als De mens is slecht, Politici denken vooral aan het spekken van hun eigen
zakken en De werklozen maken misbruik van de sociale voorzieningen. Ik zal dit
soort uitspraken in het vervolg met de verzamelnaaiT; r~up~iaire wetter aanduiden.

~) Daarbij ga ik er gemakshalve, en tegen beter weten in, van uit dat de term
rationeel een eenduidige interpretatie heeft.

6) Een semantische interpretatie van De mens is een redelijk wezen vooronder-
stelt op haar beurt dat we weten of deze zin een syntactisch welgevormde
bewering is. Bedoeld wordt hier dat De mens is een redelijk wezen een wel-
gevormde volzin is volgens een of andere - nog nader te bepalen - syntaxis.



Generische uitspraken maken vooral deel uit van de omgangstaal en van

de taal die filosofen gebruiken. Daarnaast, zij het in mindere mate, van de

door vakwetenschappers gebeziqde taal. In dit artikel zal ik uitsluitend op de

twee eerstgenoemde soorten van generisch taalgebruik ingaan.

1. Generische uitspraken in de omgangstaal: populaire wetten

Om de gedachten nader te bepalen zal ik een definitie geven van wat ik onder
een populaire wet versta:
Een populaire wet:-~) een volzin of uitspraak

1) waaraan door degene die hem uitspreekt of neerschrijft

de een of andere "algemene" betekenis toegekend wordt,
2) die in de samenleving behoorlijk wat weerklank onder-

vindt,

3) waarvan een eenduidige interpretatie niet voorhanden

is.

Uit deze definitie volgt dat we niet weten waarin het algemene karakter van die
wet bestaat, laat staan dat die algemeenheid op toereikende gronden gebaseerd
zou kunnen worden.

In de rest van deze paragraaf zal ik een aantal populaire wetten on-
derzoeken. Mijn hoop is hierdoor tot een meer bevredigende interpretatie van
deze vermeende wetten, m.a.w. van qenerische uitspraken in de omgangstaal, te
komen.
Beschouwen wij allereerst het gezegde:

Uitzonderingen bevestigen de regel (1)

Evenals vele andere populaire wetten geldt dit spreekwoord als een

volkswijsheid (spreekwoorden zijn dan ook populaire wetten bij uitstek). Ik

start met dit voorbeeld omdat het, vanwege het ontbreken van de ethische compo-

nent, relatief eenvoudig is. Een voor de hand liggende interpretatie van (1)
is:

7) Het symbool :- staat voor: is per definitie.
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Voor elke regel geldt dat er tenminste één uitzondering op
die regel bestaat (la)

Deze interpretatie, tioewel op het eerste gezicht plausibel, heeft het

nadeel dat ze (1) zonder pardon tot een onware uitspraak bombardeert. Vergelijk

bijvoorbeeld de volgende regel8), die - zoals iedereen die een middelbare school-

opleiding heeft. genoten, weet - geen uitzondering toelaat:

, ~
'Voor alle ~e~tall.en a ~~eldt: a~~ f~? a~ (2)

Dat uitzonderingen de regel bevestigen blijkt dus niet zonder uitzondering op te
gaan.

(la) is als interpretatie van (1), vooropgesteld tenminste dat we er

vanuit blijven gaan dat (1) waar is, tE~ stringent en derhalve ongeschikt.

Een andere interpretatie is:

Voor tenminste één regel geldt dat er (op zijn minst) één
uitzondering op die regel bestaat (lb)

A1s ik zelf in de huid van "native speaker"9) kruip, kom ik op grond

van de hierbij behorende kennis van het taalgebruik10) tot de konklusie dat de-

ze interpretatie te ruim is. Volgens mij wordt er met (1) beoogd veel specifie-

ker informatie te leveren dan door (lb) gedaan wordt.

Om de lezer niet al te lang in spanning te laten zal ik tot slot de in-

terpretatie van (1) geven die mij 't meeste aanspreekt, hetgeen natuurlijk niet

inhoudt dat het de beste, laat staan de eniq juiste, interpretatie is:

Voor iedere empirísch toetsbare regel geldt dat uitzonderingen
erop inogelijk zijn (ic)

8) Ik vat de term "regel", zoals blijkt, heel ruim op.

9) Een "native speaker" is een persoon die de taal waarom het gaat - in dit ge-
val het Nederlands - als moedertaal heeft.

10) Voor het onderscheid tussen taalbeheersing (competence) en taalgebruik (per-
formance) verwijs ik naar G.J. de Haan, G.A.T. Koefoed, A.L. des Tombes,
Basiskursus algemene taalwetenschap. Assen 1975.
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Zo oritpopt zich dan een oud gezegde tot voorloper van het falsificatiebeginsel

van Popper.

De behandelde generische zin voldoet in ieder geval aan de twee eerste

voorwaarden van een populaire wet. Of ook aan de derde voorwaarde voldaan wordt

hangt van de interpretatie van (1) af. Als (1) in zijn oorspronkelijke vage be-

tekenis genomen wordt kan met recht gesteld worden dat ook aan voorwaarde drie

voldaan wordt, dit laatste is vermoedelijk niet 't geval als we (lc) als inter-

pretatie van (1) kiezen.
De volgende populaire wet die ik behandel is:

Politici denken vooral aan het spekken van hun eigen zakken (3)

Net als in het vorige geval en om dezelfde redenen geldt dat de sommige-

interpretatie te ruim en de alle-interpretatie te strikt is. Anders dan in het

vorige geval evenwel biedt ook de alle-interpretatie-met-restrictie geen oplos-

sing. Bekijk bijv. de volgende interpretatie:

Alle politici die aan de voorwaarde(n) V1 t~m Vn voldoen (n ~ 0),
denken vooral aan het spekken van hun eigen zakken (3a)

Ik zie niet in, en beroep me hierbij weer op mijn rol als native speaker,

hoe voor V1 t~m Vn waarden ingevuld kunnen worden,. zodanig dat de ontstane zin

equivalent is aan (3).
De moeilijkheid bij het interpreteren van zinnen als (3) is m.i. dat

het instrumentarium van logica's die enkel over de kwantoren alle en sommige be-

schikken te beperkt ís. Daarnaast hebben we volgens mij kwantoren nodig als veel,

de meeste, de overgrote meerderheid, het leeuwendeel etc.

Als een der plausibele interpretaties van (3) geef ik:

Het leeuwendeel der politici denkt vooral aan het spekken van zijn
eigen zakken (3b)

Als we tot een eenduidige interpretatie van een generische volzin gera-

ken, is er al veel bereikt. We weten dan tenminste wat er met die zin bedoeld

wordt en kunnen dan ook iemand die zo'n zin voor zijn rekening neemt dwingen om

zijn stellingname hard te maken. Zn het onderhavige voorbeeld dient bijvoorbeeld
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h,zrd gemaakt, tc worden dat voor tenminste 804; der politici vastgesteld kan wor-
den dat ze erg materialistisch zijn.

Het volgende voorbeeld dat ik bespreek is:

De werklozen maken misbruik van de sociale voorzieningenll) (4)

We hebben hier te maken met een generische volzin met een sterk normatieve com-
ponent.. Als we eenzelfde interpretatie als in het vorige geval aanhouden, ont-
staat de volgende volzin:

Het leeuwendeel der werklozen maakt misbruik van de sociale
voorzieningen (4a)

Het ethisch problE~em m.b.t. (4) is het volgende: Hoewel het allerminst een vast-
staand feit. is dat (4) waar is wordt deze uitspraak toch door velen in de mond
g~no,~,e,-,. Dit geidt niet alleen voor (4) maar tevens voor talloze andere generi-
sche oordelen m.b.t. bepaalde categorieën individuen, zoals bijvoorbeeld studen-
ten, vrouwen, gastarbeiders, dienstweigeraars etc. Kortom, als mensen vooroorde-
len bezigen, gebruiken ze hiervoor gaarne oordelen van het generische type.

Hoe moeten we nu iemand die (4) voor zijn of haar rekening neemt, bena-
deren? De per.soon in kwestie moet in eerste instantie uitgenodiqd worden om (4)
zodanig te preciseren dat een rationele discussie m.b.t. deze uitspraak mogelijk
wordt. In navolging van de in de dialooglogica12) gebruikte terminologie noemen
we degene die de betwiste these verdedigt de proponent (P) en de bestrijder van
deze stelling de opponent (O). Verder spreken we af dat de proponent de discus-
sie verliest indien hij of zij niet in staat is om een interpretatie (herformu-
leri.ng) van de these te geven die voor rationele discussie vatbaar ís en die
"hard gemaakt" kan worden door een beroep op voldoende feitenmateriaal. Verder
verliest de proponent de discussie uiteraard ook indien hij of zij voor een zo-
danige interpretat.ie kiest dat de opponent aantoont dat, uitgaande van deze in-
terpretatie, de these onwaar is.

11) In (4) wordt, nogal vaaq, gesproken over "de sociale voorzieningen". Be-
doeld is natuurlijk de vereniging van alle sociale voorzieningen waarop
door werklozen een beroep gedaan wordt.

12) Door Lorenzen uitgevonden en door Lorenz, Barth en Krabbe en anderen ont-
wikkeld. Zie P. Lorenzen en K. Lorenz, Dialogisché Logik, Darmstadt 1978;
E.M. Barth en E.C.W. Krabbe, From axiom to dialogue. A philoso hical study
of logics and argumentation, Berlijn 1982.
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Op basis van de bovenbedoelde interpretaties van (4) kunnen nu dialoog-
situaties ontstaan zoals in onderstaande dialoogtableaus tot uitdrukking ge-

bracht worden:

O(pponent) P(roponent)

De werklozen maken mísbruik van de so-
ciale voorzieningen.

Kunt u m.b.v. de term "de werklozen"

duidelijker zijn?

Kunt u dat hard maken?

Bc~schikt u over andere interpreta-

t.ies die u we1 hard kunt maken?

Dan hebt u deze discussie verloren.

Ik bedoel: Het leeuwendeel der werklozen
maakt misbruik van de sociale voorzie-
ningen.

Neen.

Neen.

Inderdaad.

De dubbele onderstreping geeft aan dat de dialoog afgesloten is en dat

de discussie door een van beide partijen gewonnen is. Omdat bij dergelijke dia-
logen gebruik gemaakt wordt van inhoudelijke elementen, zal ik ze - in navol-
ging van Barth en Krabbe, die zich voor het eerste met dit soort dialogen be-
zig gehouden hebben13) - materiële dialogen noemen.

In de vorige dialoog was de proponent wel erg meegaand. Een voorbeeld

van een dialoog waarin de proponent zich beter tegen de aanvallen van de oppo-

nent verdedigt, treft u hieronder aan:

13) Vg.l. Fr.om axiom to dialogue.
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O(pponent)

Kunt u m.b.t. de term "de werklozen"
duidelijker zijn?

lloelt u op misbruik in de straf-
rechtelijke zin?

Wat bedoelt u dan?

Hnc??rl i n mv.renl Ot,.'.iCiit~

Waarom moeten werklozen tegenover

hun uitkering een tegenprestatie
stellen? Het is toch niet hun
schuld dat ze werkloos zijn?

P(roponent)

De werklozen maken misbruik van de so-
ciale voorzieningen.

Het leeuwendeel der werklozen maakt mis-
bruik van de sociale voorzieningen.

Neen,14)

Het leeuwendeel der werklozen maakt zich
in moreel opzicht schuldig aan misbruik
van de sociale voorzieningen.

Werklozen, die immers door de maatschap-
pij onderhouden worden; dienen tegenover
hun uitkering een tegenprestatie te stel-
len. Zij dienen nuttig15) en onbetaald
vrijwilligerswerk te verrichten. Het
leeuwendeel der werklozen doet dit niet.

Het is inderdaad niet hun schuld. Maar
niettemin dient tegenover een uitkering
een tegenprestatie gesteld te worden.
Voor wat, hoort wat!

14) De proponent moet hier met "neen" antwoorden. Als hij "ja" antwoordt kan hij
zijn these immer.s sowieso niet hard maken.

15) Om de discussie niet al te gecompliceerd te maken zal ik de vraag welk werk
nuttig is en welk werk niet, buiten beschouwing laten.
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O(pponent)

Kunt u Yrard maken dat er genoeg nut-
ti-q (vrijwilligers) werk voorhanden

is om alle werklozen, of althans

het leeuwendeel der werklozen, aan

de slag te krijgen?

Dus u stelt wel een eis, maar kiint

niet hard maken of deze eis wel ge-

realiseerd kan worden?

Beschikt u over andere interpreta-

ties van uw these die u wel onder-

bouwen kunt?

Dan hebt u deze discussie verloren.

P(roponent)

Neen.

Inderdaad.

Neen.

Dat moet ik toegeven.

Naarmate de dialoog vordert, wordt steeds duidelijker dat de these en

de interpretatie van de proponent een combinatie van een feitelijke en een nor-
matieve uitspraak is. De interpretatie luidt:

Het leeuwendeel der werklozen verricht geen nuttig en onbetaald

(vrijwilligers) werk en dit terwijl alle werklozen deze activi-

teit dienen te verr.ichten (4c)

In verband met "feitelijke" uitspraken kan men natuur.lijk de eis stel-

len dat ze hard gemaakt, in de betekenis van "voldoende onderbouwd", dienen te

worden. De vraag die in verband met de laatste dialoog rijst is of iets derge-

lijks ook voor normatieve uitspraken geldt. Mijns inziens tot op zekere hoogte

wel. Van iemand die een eis als Alle werklozen dienen tegenover hun uitkering

een tegenprestatie te stellen stelt, kan men op zijn minst verwachten dat hij

of zij hard kan maken dat die eis gerealiseerd kan worden. Als dat niet gebeurt,

is de norniatiE~ve uitspraak niet hard gemaakt. Als omgekeerd wel aan de reali-

::~c~rb~i,zrheids-eis valdaan i:;, houdt diY nog niet in dat de normatieve uitspraak
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wel hard gemaakt is. Daar is nog veel meer voor nodig. Ik zal daar in dit arti-

kel niet verder op ingaan.

Wat is nu het nut van de logica met betrekking tot populaire wetten?

in de eerste plaats is degene die zo'n wet voor zijn rekening neemt er vaak niet

in gE~t.raind om deze op een eenduidige wijze te interpreteren. Dit betekent dat

een rationele discussie met zo iemand over de houdbaarheid van de geponeerde wet

in veel gevallen erg moeilijk wordt. We dreigen zodoende, als we alles op zijn

beloop laten, af te glijden tot discussies van bedenkelijk allooi. De taak van

een logicus in deze bestaat dus in het leveren van eenduidige en plausibele in-

terpretaties van populaire wetten en zodoende in het scheppen van een klimaat

waarin rationc,le ciiscussies met betrekking tot dergelijke wetten plaats kunnen

vinden. Maar dat is niet voldoende. Degene die zo'n populaire wet voor zijn re-

kening neemt moet zelf begrijpen wat hij of zij bedoelt. Hij of zij moet dus

tot op zekere hoogte zelf logicus worden. Pas dan gaat de persoon in kwestie

zich zelf afvragen of de door hem of haar verdedigde populaire wet op toerei-

kende gr.onden gebaseerd ís. En naar mijn stellige overtuiging zal pas dan het

verschijnsel der populaire wetten geheel verdwijnen. Een populaire wet zal dan

op onvoldoende, dan wel op voldoende gronden blijken gebaseerd te zijn. In het

eerste geval gaat de populaire wet over in een onware, in het laatste geval in

een ware gener.alisatie, meestal met een complexere syntaktische struktuur dan

de oorspronkelijke woordenrij. Tenslotte zullen er ook populaire wetten-met-een-

duidige-interpr.et.aties zijn waarvan onduidelijk is of ze wel of niet op toerei-

kende gronden gebaseerd kunnen worden. Nader empirisch onderzoek is dan geboden.

In het voorafgaande ben ik er stilzwijgend vanuit gegaan dat de mensen

die vooroordelen beziqen bereid zijn om zich af te vragen of die vooroordelen

op voldoende gronden gebaseerd zijn. De grote moeilijkheid is dat juist derge-

lijke mensen die bereidheid niet vanzelfsprekend hebben. Ik beschouw het dan

ook als een maatschappelijke noodzaak dat die bereidheid waar mogelijk gesti-

muleerd wordt. De logicus heeft in deze een taak, in samenwerking met beoefe-

naren van andere disciplines zoals de sociale psychologie, de geschiedweten-

sc:hap, dc~ socioloq:ie en dc politicologie.

Op grond van het bovenstaande lijken me de volgende conclusies gewet-

tigd:
1) Zoeken naar de correcte interpretatie van populaire wetten is niet lucra-

tief. Uit de onderzocYite voorbeelden blijkt dat geen enkele interpretatie
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voor alle gevallerr geldt. Wel blijkt behoefte te bestaan aan interpretaties

die "zwakker" zijn dan de alle-interpretatie inaar sterker dan de sommige-

interpretatie.

2) Een ].ogica die alleen over de kwantoren alle en sommige beschikt is te be-

perkt om in alle voorkomende gevallen plausibele interpretaties te leveren.

3) Bij het zoeken naar de bovenbedoelde plausibele interpretaties dienen we niet

enkel gebruik te maken van de logica maar ook van wetenschappen betreffende

taal en~of taalgebruikers. (Ik denk hier met name aan de algemene taalweten-

schap, de pscycholinguistiek en de sociolinguistiek.)

4) Ook de achtergrondkennis speelt bij de interpretatie van generische zinnen

een grote rol. Juist omdat er geen standaardinterpretatie voorhanden is, hangt

de interpretatie van de desbetreffende volzin mede af van de kontext waarin

deze voorkomt. Ik vermoed dat ook het omgekeerde geldt: Juist omdat de inter-

pretatie van een generische volzin mede afhangt van de kontext waarin deze

voorkomt, kan zo'n generische volzin geen standaardinterpretatie hebben. Ver-

der onder.zoek is hier gewenst.

2. Een voorbeeld van generische volzinnen in de filosofie: specificatieve wetten

Niet alleen iri de omgangstaal maar ook in het taalgebruik van filosofen komen,

zoals qezegc:l, generische volzinnen (uitspraken) veelvuldig voor. En ook in de

filosofie liggen de gevaren waarop in de vorige paragraaf gewezen is, op de loer.

Het is dan ook geen overbodige luxe om in dit opstel een paragraaf aan generi-

sche volzinnen in de filosofie te wijden.

In de nu volgende alinea's zal ik op een ínteressant soort generische

volzinnen ingaan die door de Franse filosoof Jacques Maritain onderscheiden

wordt: de specificatieve volzinnen, zoals hij ze noemt. Ik zal me daarbij base-

ren op het reeds door Barth verrichte onderzoek (in haar~logica der lidwoorden).

De algemene vorm van specificatieve volzinnen is:.

De M qua M is p (5)

oftwel De M als zodanig is P(p. 116) (5a)

In (5) en (5a) "wordt het subject nogmaals 'gespecificeerd' voordat het het pre-

dicaat 'ontvangt'. Het subject de M'ontvangt' eerst zichzelf als forma of spe-

cies voordat P eraan wordt toegekend" (p. 116).



- 12 -

Als voorbeeld van specificatieve volzinnen geeft Maritain:

De booswicht, voor zover boosaardig, dient gehaat te worden1ó) (6)

Het is niet vreselijk duidelijk hoe (6) geïnterpreteerd dient te wor-

den. "Moet een booswicht nu wel of niet gehaat worden?", zal menig lezer van dit

stuk zich afvragen. Of dient wellicht zelfs een booswicht zowel wel als niet ge-

haat tc~ worden: wel voor zover hij gemeen is en niet voor zover hij niet gemeen

is?

Ik zal eerst de interpretatie van (6) volgens Maritain geven. Wellicht wordt dan

een en ander meer duidelijk.
De juiste bepaling van (6) bestaat volgens Maritain uit de twee volzin-

nen:

De booswicht is gespecificeerd door de bepaling boosaardig}ieid (6a)

en Datgene in de booswicht, wat onder boosaardigheid ~~alt, dient

gehaat te wordenl7) (6b)

Op ba;~is van deze zinnen en op basis van de wetenschap dat Maritain een

Neo-Thomist is kom ik tot de volgende tweeledige hypothese:

]) F:lke booswicht bezit een wezen ("essentie", "kern") waarin de desbetreffende

boosaardi.gheid te localiseren valt.

2) De in dat wezen voorhanden zijnde boosaardigheid dient gehaat te worden. Als

ik dan bovendien de uitdrukking "wat onder boosaardigheid valt" uit (6b) ver-

taal door de meer Platoonse uitdrukking "wat deel heeft aan (participeert in)

het boosaardige" kom ik tot de volgende versie.

16) Voor de oorspronkelijke Franse versie verwijs ik naar Barth, o.c., pag. 117.
Als we ons op (5a) baseren ontstaat bovendien de variant: De booswicht als
zodanig di~nt gehaat te worden (6').

17) Vgl.. Barth, l.c.



- 13 -

Elke booswicht heeft een wezen dat een deel heeft aan (partici-

peert in) het boosaardige en de in dat wezen voorhanden zijnde
boosaardigheid dient gehaat te wordenl8) (6c)

Ook deze interpretatie is niet probleemloos. Zo kan men zich afvragen wat het

betekent dat de van iemands wezen deel uitmakende boosaardigheid gehaat dient

te worden. Dient de booswicht in kwestie dan ook gehaat te worden? Of is er

sprake van een abstracte, onpersoonlijke haat die zich niet richt tegen de boos-

wicht zelf? De vraag of er intersubjectieve wegen zïjn om vast te stellen of

iedere booswicht zo'n wezen heeft, laat ik dan nog maar buiten beschouwing.

Maritain heeft naar mijn mening met zijn interpretatie de mist rond

(6) niet doen optrekken. Dit is een situatie die, naar ik vrees, nogal eens

voorkomt in de filosofie. Te vaak slaagt men er niet in een interpretatie van

generische volzinnen te leveren die, om een term van Descartes te lenen "helder
a

en onderscheiden" is.ll) En dit, terwijl filosofen zaken die zij van groot be-

lang achten heel vaak juist met behulp van generische zinnen onder woorden

trachten te brengen.

Is (6) een populaire wet? Ik denk van niet. Aan het criterium dat de

uitspraak behoorlijk wat weerklank moet ondervinden wordt niet voldaan. Aan de

overige criteria wel. Toch zijn er ook voorbeelden van specificatieve volzinnen

die wél populaire wetten zijn. Denk bijvoorbeeld aan uitdrukkingen als De kapi-

talist als zodanig is een uitbuiter, De vrouw als zodanig ís passief.

Voor wat betreft de herkomst en het gebruik van specificatieve volzin-

rren in de filosofie stel ik de volgende hypothese op. Een specificatieve vol-

zin wordt door een filosoof voor zijn of haar rekening genomen als hij (zij)

deze volzin als een wet(matigheid)20) beschouwt. Zo zou Hobbes waarschijnlijk

18) Deze interpretatie verdraagt zich helaas niet met het gegeven dat voor
Maritaín, als Neo-Thomist, het boosaardige zelf geen wezen is waarin ande-
re wezens kunnen participeren. Het boosaardige (het boze, het kwaad) is
hoogstens een gebrek aan wezen, nl. een gebrek aan goedheíd. Zn het licht
van deze extra informatie verdient de volgende interpretatie de voorkeur:
In elke booswicht manifesteert zich een gebrek aan goedheid en dat gebrek
aan goedheid dient gehaat te worden (6c'). Voor ons doel maakt het evenwel
niet veel uit of we ons op (6c), dan wel op (6c') baseren. .

19) Vgl. hiertoe Barth, o.c.

20) In een groot aantal gevallen zal het daarbij bovendien om vaste en onveran-
derlijke natuurwetten blijken te gaan, die - in tegenstelling tot "gewone"
wetenschappelijke wetten - niet falsifieerbaar zijn.
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Ue mens (als zodanig) is slecht (7) als een wet beschouwen, en Rousseau vermoe-

cielijk De mens (als zodanig) is goed (8). Dit betekent, naar ik aanneem, dat

Hobbes (resp. Rousseau) van mening zouden zijn dat (7) (resp. (8)) geen tegen-

voorbeeld toelaat. Geconfronteerd met een voor het blote oog slecht mens zou

Rousseau dan kunnen antwoorden dat ook dit exemplaar in essentie goed, maar he-

laas door de maatschappij verpest is. Het desbetreffende individu treft dan geen

of weinig blaam.
Nu bestaat tegen het invoeren van wetmatigheden geen enkel bezwaar. A1-

leen zal dan wel duidelijk moeten zijn hoe deze wetmatigheden geinterpreteerd

dienen te worden. Pas dan kan nl. nagegaan worden of ze al dan niet op toerei-

kende gronden gebaseerd zijn.

Op grond van het bovenstaande geef ik de volgende definitie van een

specificatieve wet:

Een specificatieve wet:- een volzin of uitspraak
1) die voornamelijk in de filosofie voorkomt

2j die een van de volgende vormen heeft:

a) De M qua M is P21)

b) De M voor zover M is P

c) De M als zodanig is P

3) die voor degenen die hem uitspreekt of neerschrijft

vermoedelijk als de weergave van een wet(matigheid)

beschouwd wordt

4) waarvan onduidelijk is hoe hij geïnterpreteerd

dient te worden

en derhalve 5) waarvan onduidelijk is of zij al dan niet op toe-

reikende gronden berust.

Keren we voor een laatste maal terug naar (6). A1s we bedenken dat de

iiitdrukkingen "qua (voor zover) M" en "als zodanig" uit (5) en (5a) een maat

(de mate waarin) aangeven en als we bovendien de voorkeur géver. aan een niet-

essentiële interpretatie van (6), komen we tot de volgende redelijk eenduidige

ve.r.sie:

21) Het woordje "is" moet in sommige gevallen geinterpreteerd worden als "dient
te zijn" of "dient te worden". Dit omdat anders (6) niet als specificatieve
wet. kan gelden.
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Iedc~re booswicht dient qehaat te worden in een mate die in over-

eenstemming is met de mate van zijn boosaardigheid~2)

of, als nadere precisering van (6c):

(6c)

Iedere booswicht dient gehaat te worden, van elke twee booswichten

die niet even boosaardig zijn dient de meest boosaardige het meest

gehaat te worden, en elke twee booswichten die even boosaardig zijn

dieneri in geli.jke mate gehaat te worden (6d)

Generische volzinnen van het bovenbehandelde specificatieve type zijn

naar mijn mening erg belangrijk. Zoals gezeg, vermoed ik dat ze geuit worden in

situaties waarin filosofen wetmatigheden trachten te formuleren. Aan de hand

van de onderstaande (gefingeerde) dialoog zal ik laten zien hoe we een filosoof
23)

die bijvoorbeeld de these De mens als zodanig is slecht voor zijn~haar reke-

ning neemt, kunnen trachten te bewegen die these te verduidelijken. Als er op

deze wijze een daadwerkelijke verduidelijking optreedt, is er al veel gewonnen.

22) De essentialistische variant van (6c), waarin dus ook de betekenis van no-
ties als "qua (voor zover) M" en "als zodanig" verdisconteerd is, luidt:
Elke booswicht bezit een wezen dat deel heeft aan (participeert in) het
boosaardige, en de in een wezen voorhanden zijnde boosaardigheid dient ge-
haat te worden in de mate waarin het zich (in dat wezen) voordoet (6c').

23) Om de dialoog niet al te gecompliceerd te maken doe ik net of de term slecht
een eenduidige interpretatie heeft.
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De mens al~ zodanig is slecht23) (these).

Wat bedoelt u daarmee?
Ieder mens is slecht in een mate die over-

eenstemt met de mate van zijn mens-zijn
(vgl. (6c)).

En Piet dan? We weten toch beiden

dat Piet geen greintje kwaad in

zich heeft. Volgens uw these kan

dit niet.
Mijn antwoord is dat Piet wel degelijk

slecht is, maar slechts in zo'n geringe

mate dat niemand het opmerkt.

Tegen deze formulering heb ik grote

bezwaren, al was het alleen maar

omdat dan tevens zou volgen dat

Piet slechts in geringe mate mens

zou zijn. En dat laatste is in

strijd met de feiten. Kunt u niets

beters bedenken?
Welnu dan. Piet is wel degelijk slecht,

maar hij weet dit zo goed te verhullen
dat niemand het opmerkt. Piet verloochent

m.a.w. zijn ware, menselijke, aard.

Maar. hoe kunt u weten dat iemand,

zoals Piet, die geen spoor van
slechtheid vertoont, toch slecht

is? Op welke gegevens baseert u

die kennis?
etc.

23) Om de dialoog niet al te gecompliceerd te maken doe ik net of de term slecht
een eenduidige interpretatie heeft.
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Datgene wat in de vorige paragraaf over de taak van de logicus gezegd

is, geldt ook hier. Ook in de filosofie dient de logicus plausibele en eendui-

clige interpret.ati~s van generische volzinnen te leveren, of op zijn minst de

Yierkomst en het gebruik van deze zinstypen te verdui.delijken. Ook in de filoso-

fie wordt de logicus geacht een bijdrage te leveren tot een klimaat waarin ra-

r.ionele discussies m.b.t. generische uitspraken met vrucht gevoerd kunnen wor-

den.
Samenvattend: het ethisch en maatschappelijk belang van een korrekte

interpretatie van generische uitspraken is groot omdat allerlei uitspraken van
een dubieus ethisch én~of wetenschappelijk gehalte bij voorkeur in de "generi-

sche vorm" gegoten worden. Het is deze "immuniser.ingsstrategie" die een ratio-

nelo di;cussie m.b.t. generische uitspraken bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt

met alle voor de maatschappij kwalijke gevolgen van dien.

R.T.P. Wiche

november 1982
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