Het zwijgen ¥an Ludwig Wittgenstein

Leonard de Jong

127. Het werk van de filosoof
bestaat in het bijeenbrengen
van herinneringen met een
bepaald doel (1).

Ludwig Wittgenstein heeft de Tractatus
geschreven tijdens de
eerste wereldoorlog, terwijl hij als militair betrokken was
bij de gevechtshandelingen aan het oostelijk front. Ik heb
me vaak afgevraagd hoe ik die gegevens met elkaar kan rijmen.
De Tractatus
Is een van de meeste komplexe en abstrakte teksten in de twintigste eeuwse filosofie; de omstandigheden
daarentegen waarin dit boekje geschreven is, zijn zeer chaoties en de verschrikkingen van het heen en weer bewegende
front moeten voor Ludwig Wittgenstein pijnlijk konkreet zijn
geweest.
Bij het lezen en herlezen van de Tractatus
dwaalden mijn
gedachten vele malen af. Hoe is het mogelijk dat Iemand dergelijke zinnen schrijft in een schriftje met het kanongebulder op enkele kilometers afstand? Hoe kan iemand, die zich in
een bijna voortdurend gevaar bevindt om te sneuvelen, zich
koncentreren op een dergelijke thematiek? Hoe is het mogelijk
dat Ludwig Wittgenstein de Tractatus
geschreven heeft en niet
is opgegaan in de zuigkracht van de omstandigneden, die het
bestaan terugbrachten tot de tijdloze immanentie van ieder
moment dat nog geleefd kan worden?
Deze verwondering is aanleiding geworden voor nader onderzoek en het schrijven van dit essay. In het onderstaande maak
ik gebruik van gegevens uit de levensloop van Ludwig Wittgenstein, zonder de pretentie te willen hebben op dat punt volledig te zijn. Daarnaast zal ik vaak verwijzen naar de filosofiese teksten van zijn hand zonder me direkt te mengen in de
vele debatten, die daarover zijn gevoerd. Het essay richt
zich op een aantal raakpunten van leven en werk. Het is een
poging om enig licht te brengen in het schemerduister van deze verwondering. Na een tweetal paragrafen, waarin ik mijn
visie op leven en werk van Wittgenstein Inglobale trekken
weergeef zal ik vervolgens in een chronologiese rekonstruktie
op zoek gaan naar de raakpunten tussen de oorlogsomstandig-

heden en de

Tractatus.
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De jonge

en de oude man

Als er al een onderscheid gemaakt moet worden tussen de jonge en de oude Wittgenstein, dan ligt dat allereerst op het
terrein van zijn levensloop. Tot de oorlog is hij een levenslustige, ambitieuze en rijke man, daarna vooral een sobere
zonderling. Bijna vier jaren aan het front en ruim een jaar
krijgsgevangenschap hebben blijkbaar diepe sporen nagelaten
in zijn leven. In 1919 doet Ludwig Wittgenstein afstand van
zijn aandeel in het enorme familievermogen. Hij trekt zich
terug uit het openbare leven en vindt dat hij als filosoof
niets meer te zeggen heeft (2). Vele jaren heeft hij nodig om
bij te komen van zijn oorlogservaringen. Hij heeft om een
gedacht van Bruno Bettelheim te parafraseren, zoveel energie
moeten gebruiken om te overleven, dat hij vele jaren ten
prooi is aan een volledige uitputting.
Ook filosofies gesproken zijn er verschillen tussen het
vroege werk - de Tractatus
- en het late werk - de
Filosofische Onderzoekingen
-, waarbij men de periode tussen 1929 en
1933 als een soort overgang kan beschouwen. De Tractatus is
een hermeties gesloten tekst in tegenstelling tot de taalspelanalyses in de Filosofische
Onderzoekingen,
die open en
perspektiefrijk zijn. Bovendien zijn de aanspraken van de
Tractatus
zeer omvattend, terwijl het latere werk juist uiterste bescheidenheid uitstraalt. Deze verschillen hangen,
zoals ik verderop zal proberen aan te tonen, voor een belangrijk deel samen met de omstandigheden, waarin Ludwig Wittgenstein de Tractatus
geschreven heeft.
Het meest besproken verschil is de wijze waarop Wittgenstein de kwestie van de waarheid van een taaiuitdrukking behandelt. In de Filosofische
Onderzoekingen
wijst hij erop,
dat de vraag naar de verhouding tussen volzinnen en standen
van zaken, zoals hij die in de Tractatus
stelt, onbeantwoordbaar is. De taalspelanalyses in de Filosofische
Onderzoekingen maken duidelijk dat de betekenissen van woorden en de
waarheid van uitspraken alleen verhelderd kunnen worden door
te laten zien, hoe die in allerlei situaties gebruikt worden.
In de Tractatus
is hij volgens zijn latere opvatting teveel
uitgegaan van een tweedeling tussen volzinnen en feitelijke
toedrachten in de wereld. Betekenissen en uitdrukkingen kunnen niet onderzocht worden door middel van hun verwijzingen
naar de (samenstellingen van de) dingen, maar alleen door de
analyses van hun onderlinge betrekkingen (3). Ludwig Wittgenstein vindt dat hij in de Tractatus
op dit punt niet radikaal
genoeg is geweest en benadert de waarheidskwestie in de Filosofische Onderzoekingen op een strikt binnentalige wijze.
Het is met name het laatst genoemde verschil dat heeft geleid tot de gangbare opvatting dat er een scherp onderscheid
bestaat tussen het vroege en het late werk van Wittgenstein.
Toch doet men daardoor zijn filosofie in zekere mate tekort,
al was het alleen maar omdat noch de filosofie van de Tracta48

tus,

noch die van de Filosofische

Onderzoekingen

enkel en al-

leen betrekking heeft op de waarheidskwestie. Beide teksten
bevatten een enorme rijkdom aan gedachten, die zich moeilijk
tot die kwestie laten reduceren, hoe belangrijk zij ook moge
zijn.
Naast deze verschillen is er ook sprake van een kontinuiteit in de filosofie van Ludwig Wittgenstein. Zowel in de

Tractatus

als in de Filosofische

Onderzoekingen

zijn de taal

en het taalgebruik de uitgangspunten van zijn beschouwingen.
In beide teksten keert hij zich tegen allerlei vormen van wezensfilosofie en wijst hij met kracht het gebruik af van meta-theoretiese noties. Een belangrijke dimensie in het hele
werk van Wittgenstein is - wat ik zou willen noemen - de fllofosie van het zwijgen. Deze wordt met name in het laatste
gedeelte van de Tractatus
gekoncipieerd en is ook in de
Filo-

sofische

Onderzoekingen

duidelijk aanwezig.

De kontinuiteit en diskontinuiteit in het werk van Ludwig
Wittgenstein verdienen meer aandacht dan in dit kader mogelijk is. De aanknopingspunten voor een sterke diskontinuïteitsvisie worden veelal gevonden in de eerste stellingen van
de Tractatus.
In het onderstaande zal ik echter vooral de
laatste stellingen van de Tractatus
centraal stellen. Met na-

me de slotstelling - '7. Waarover men niet
over moet men zwijgen'
dan gebruikelijk is.-

De filosofie

van het

spreken

kan,

daar-

- krijgt in mijn lezing meer gewicht

zwijgen

Aan Ludwig Wittgenstein's filosofie van het zwijgen liggen
twee gedachten ten grondslag. De vraag naar de verhouding
tussen taal en werkelijkheid is zinloos, en, het andere van
de taal is niet de werkelijkheid, maar het zwijgen.
Voor de filosofie heeft dit een tweetal konsekwenties. Uit
de eerste gedachte volgt dat iedere filosofie die zich opvat
als een reflektie op de verhouding tussen taal en werkelijkheid geen betekenis heeft. In Wittgenstein's opvatting is de
werkelijkheid niet een zijn, maar een woord. Daarin ligt de
monistiese kern v.an zijn gedachtengoed. ledere filosoof die
een dualisme hanteert gaat ten onder aan de negatieve gevolgen, die dit volgens Ludwig Wittgenstein noodzakelijk met
zich meebrengt. Dergelijke grensoverschrijdingen leiden ertoe dat er in de filosofiese tekst termen verschijnen, die
ondefinieerbaar blijven. Dit betekent voor hem dat een groot
deel van de filosofiese traditie verworpen moet worden. Hij
legt met andere woorden de filosofie het zwijgen op.
Uit de tweede gedachte volgt dat de filosofie in plaats
van het slaan van bruggen tussen taal en werkelijkheid tot
taak heeft de grenzen tussen taal en zwijgen in kaart te
brengen. Dit betekent allereerst dat de filosoof de zegswijzen aanwijst, die niet gezegd kunnen worden, omdat ze zinloos
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zijn. Bijvoorbeeld omdat ze het dualisme van taal. en werkelijkheid vooronderstellen. De filosoof kan die kritiese arbeid binnen allerlei konteksten verrichten, niet alleen binnen die van de filosofie, maar ook binnen die van de logika,
de wetenschappen, het alledaagse taalgebruik.
Het in kaart brengen van de grenzen tussen taal en zwijgen
behelst echter meer dan voor te stellen zinloze taaluitingen
te schrappen. Als Ludwig Wittgenstein In de Filosofische
Onderzoekingen
een begrip, bijvoorbeeld pijn, behandelt, dan
laat hij zien wat in verschillende konteksten met dat begrip
wel en wat er niet mee gezegd kan worden. Hij tekent op die
manier de kontouren na van het spreken en daarmee tegelijkertijd van het zwijgen rond het begrip pijn. Hij formuleert het
uiterst zegbare op een zodanige wijze, dat daarmee tegelijk
aanduidingen tot stand komen van wat niet gezegd kan worden.
Ludwig Wittgenstein probeert om in zijn onderzoekingen enkele
onvermijdelijke vormen van zwijgen voelbaar te maken. Je zou
dat zo kunnen herformuleren: de filosoof heeft niet alleen
als taak om ons bepaalde manieren van spreken te verbieden,
maar ook en vooral om ons te leren zwijgen. Of nog beter gezegd: de filosoof onderwijst een zich van het zwijgen bewust
spreken. Wijsheid bestaat eruit te weten wanneer Iets niet
gezegd kan worden. Of positief geformuleerd: uit het bewaren
van het evenwicht tussen spreken en zwijgen.

Van ingenieur

tot

logikus

Ludwig Wittgenstein wordt filosoof met het schrijven van de
Tractatus,
waarin hij zijn visie onder woorden brengt ten aanzien van de mogelijkheden en beperkingen van filosofie, taal
en symboliese logika. Voor die tijd is hij vooral logikus en
nog weer eerder studeert hij op enkele ingenieursopleidingen.
De intellektuele ontwikkeling van Ludwig Wittgenstein voor
het uitbreken van de oorlog speelt zich af als een aantal
verplaatsingen, die uitmonden op het Trinity College in Cambridge. Hij was de jongste van vijf broers en drie zusters;
een echte Benjamin dus. De Wittgensteins waren een klassieke
Oostenrijkse familie in de tweede helft van de negentiende
eeuw. De vader een patriarch, die rijk geworden was in de
mijnbouw en erop stond dat zijn zonen ingenieur zouden worden.
De moeder een zeer beschaafde vrouw, die vele kunstenaars
en intellektuelen een gastvrij onthaal bood in huize Wittgenstein. Deze scherpe tegenstelling tussen materiële en kulturele rijkdom drukt vooral op de broers een zwaar stempel. Als
Ludwig Wittgenstein dertien jaar oud is, in 1902, beneemt één
van zijn broers zich van het leven. Hij was voorbestemd zijn
vader op te volgen, maar in zijn persoonlijke ontwikkeling
bleek hij vooral een begaafd musikus te zijn. Twee jaar later pleegt opnieuw een broer zelfmoord als deze bemerkt dat
hij seksueel wordt aangetrokken door mannen. Deze gebeurte-
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nissen leidden tot de eerste verplaatsing van Ludwig Wittgenstein. Hij werd aan de beklemmende sfeer van huize Wittgenstein onttrokken.
Als een beetje wereldvreemde jongeman begint Wittgenstein
zijn Ingenieursstudies, eerst In Berlijn en daarna in Manchester. Hij houdt zich onder andere bezig met aerodynamika
en het ontwerpen van vliegtuigmotoren. Hij breekt met deze
opdracht, die hij van huis uit had meegekregen, als hij besluit om naar Cambridge te gaan, en hij gaat daarheen omdat
hij eindelijk iets ontdekt heeft, dat hem werkelijk interesseert: symbollese logika. Ludwig Wittgenstein heeft echt talent voor wiskunde, maar niet als ingenieur In de mijnbouw,
of vliegtuigbouw, nee als ingenieur in de filosofie.

Principia

Mathematica

Ludwig Wittgenstein is een zeer getalenteerd logikus en hij
bemoeit zich in toenemende mate met het projekt van de Principia
Mathematica,
de drie delen van Russell en Whitehead, die
tussen 1910 en 19 13 verschijnen als standaardwerken op het
terrein van filosofie en logika. Hij stelt zich krities op
ten aanzien van de uitgangspunten van de Principia.
Hij geeft
alle ruimte voor de uitvindingen binnen de symboliese logika,
maar bestrijdt dat het mogelijk zou kunnen zijn om de komplexiteiten van de taal te reduceren tot formele beginselen.
Russell en Whitehead willen de symboliese logika presenteren
als een instrumentarium, dat allerlei betekeniskompiexen uit
kan zuiveren. Zij willen met behulp van axioma's, symbolen
en operatoren komen tot een ideale taal. Ludwig Wittgenstein
bestrijdt dit logicisme; het idee dat de symboliese logika
gezien kan worden als ideale metataal, als zuivere toespitsing van gewone talige aktiviteiten. Dat is zijn eerste stap
in de filosofie van het zwijgen: de ene uitdrukking kan niet
eenvoudigweg boven de andere uitdrukking gesteld worden; alle uitdrukkingen zijn uitdrukkingen. Ludwig Wittgenstein
stelt de binnentalige overschrijdingen onder kritiek, die ten
grondslag liggen aan het projekt van de Principia
Mathematica. Nog meer protesteert hij tegen het idee dat woorden kunnen worden opgevat als afspiegelingen van werkelijkheden. Hij
wijst de empiristiese uitgangspunten af van Russell en Whitehead. Zij vatten uitdrukkingen op als talige afspiegelingen
van de werkelijkheid, als konstrukties, waarin de woorden
voor de echte dingen staan. Maar dat gaat nu eenmaal niet;
uitdrukkingen kunnen alleen verwijzen naar uitdrukkingen.
Alle buitentaligheden vallen onder het zwijgen. Hoe letterlijk Wittgenstein dat neemt wordt duidelijk uit een voorval, dat zich afspeelt In 1911. Hij is al enige tijd student
in Cambridge en bevindt zich in een tweegesprek met Bertrand
Russell, die in deze periode werkt aan de Principia.
Russell
wil Wittgenstein verleiden om de uitspraak te bevestigen, dat
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er In zijn kamer geen rinoceros is, en Wittgenstein weigert
dat.
- "Je zal het toch met me eens zijn dat er in deze kamer geen
rinoceros is?,!.
- "Ik wil die bewering niet bevestigen, omdat daarin gebruik
gemaakt wordt van het idee dat het woord rinoceros staat voor
die enigszins logge verschijning in de dierenwereld, maar' rinoceros kan in dit verband niet meer zijn dan een woord" (4).
Ludwlg Wittgenstein keert zich tegen de empiristiese kern
van de Principia
Mathematica,
tegen het Idee dat de woorden
een representatie kunnen vormen van de dingen. Hij wijst de
eigenaardige gewoonte van de filosofen af om de zijnden vla
de woorden binnen te smokkelen.

Het jaar

voor de

oorlog

In het begin van 1914 neemt Ludwig Wittgenstein als vrijwilliger dienst in hét oostenrijks-hongaarse leger. Drie faktoren spelen daarbij een rol. In de eerste plaats voelt hij
zich een echte Oostenrijker. Net als zijn beide nog in leven
zijnde broers beschouwt hij het als een plicht om de wapens
op te nemen. De bijna 'honderdjarige vrede' is ten einde (5).
De twee kruciale vraagstukken van de oostenrijks-hongaarse
monarchie bestaan in haar interne verscheurdheid, die samenhangt met het streven naar politieke en kulturele onafhankelijkheid van de slaviese volkeren; en extern in de dreiging
die het gevolg is van de imperialistiese politiek buiten
Oostenrijk-Hongarije.
Daar komt bij dat Ludwig Wittgenstein sterk twijfelt aan
zijn loopbaan als logikus. Hij is niet onzeker over zijn talenten en prestaties op dat terrein, maar voelt zich desondanks onbegrepen. De vondsten, die hij naar voren heeft gebracht, hebben nauwelijks weerklank gevonden. En bovendien is
hij niet tevreden over zijn eigen eenzijdige kritiese houding.
Hij heeft de dubbele logika's en de vooronderstellingen die
Frege, Russell en Whitehead hanteerden bij de uitwerking van
de symboliese logika scherp gekritiseerd zonder zichzelf uit
te spreken over de mogelijkheden en beperkingen van axiomatiese konstrukties. Russell typeert die houding met een paar
regels (6):

Mijn lezing verliep
goed. Mijn duitse ex-ingenieur
zoals gewoonlijk
- zijn these staande dat er niets
reld is dan bevestigde
volzinnen,
maar uiteindelijk
hem gezegd dat het thema te ver
voerde.

hield in de weheb ik

Tenslotte is er naast een zeker patriottisme en diepgaande
twijfels over zijn aspiraties op het terrein van de symboliese logika nog een derde faktor, waardoor Ludwig Wittgenstein
in de loopgraven verzeild raakt. Hij is van mening dat de oorlog hem iets zal bijbrengen over het werkelijke leven. Hij
denkt dat deze verplaatsing hem definitief zal bevrijden van
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zijn veel te beschermde leefwereld (7).

De

oorlog
Het Is een mirakel dat Ludwlg Wittgenstein levend uit de oorlog is gekomen. Tot de wapenstilstand, die het Rode Leger afkondigt eind 1917, bevindt hij zich in de chaos van het front
met de tsarïstiese troepen. Het oostenrijks-hongaarse leger
trekt de Karpaten over en marcheert Rusland binnen. Het wordt
teruggeslagen tot in de passen van de Karpaten om vervolgens
na enkele overwinningen weer op te trekken. Op deze wijze beweegt het front enkele malen heen en weer (8).
Ludwig Wittgenstein is diep geschokt door de verschrikkingen en ook door de gedragingen van de manschappen, die zich
laten meezuigen in ieder moment dat nog geleefd kon worden.
Na verloop van tijd wordt hij bestormd door suïcidale gedachten, en in zijn wanhoop bewerkstelligt hij een overplaatsing
van officier bij de artillerie, tot verkenner bij de infanterie. Maar uiteindelijk komt hij zijn krisis te boven, en hervindt hij zijn levenswil (9). In het begin van 19 18 heeft Ludwig Wittgenstein enkele maanden verlof, tijdens de wapenstilstand, die het Rode Leger heeft afgekondigd. Hij hergroepeert
in deze maanden zijn aantekeningen en schrijft de eerste ver-

sie van de logisch-philosophische

Abhandlung

(10). In de zo-

mer van 1918 wordt hij ingezet bij de laatste offensieven van
Oostenrijk-Hongarije aan de monding van de Po. Dit leidt tot
ruim een jaar krijgsgevangenschap in handen van de Italianen
en tot de zelfmoord van de derde broer, die als officier in
de kavalerie de dood verkoos boven de nederlaag. Tijdens
zijn krijgsgevangenschap die duurt tot het einde van de zomer
van 19 39 (!) heeft Ludwig Wittgenstein de beschikking over
de Proto-Tractatus,
die hij bespreekt met enkele medegevangenen. De oorlog heeft zijn eenzaamheid versterkt, maar ook
zijn eigenzinnigheid. De Tractatus
is het overlevingswerk van
een scherpzinnige logikus, die filosoof wordt.

Simplex

sigillum

veri

(11)

Een groot gedeelte van de Tractatus
heeft betrekking op de
symbollese logika. Ludwig Wittgenstein presenteert alle vondsten, die hij op dat terrein vanaf 1911 heeft gedaan (12).
Hij introduceert de waarheidstafels en allerlei symbollese
notaties en hij kritiseert een aantal voorstellen van Russell
en Frege. Het uitgangspunt dat Wittgenstein hanteert is dat
de betekenissen voorafgaan aan de symbolen.

5.47321
Het devies van Occam is natuurlijk
geen
willekeurige
of door zijn succes in de praktijk
gerechtvaardigde
regel:
Het zegt dat onnodige tekeneenheden
niets
betekenen.
Een mooi voorbeeld van Ludwig Wittgenstein's werkwijze zijn
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de passages waarin hij het bevestigingsteken ( h) afwijst.

4,442
Frege's 'bevestigingsteken'
der betekenis;
het wijst bij Frege
dat deze auteurs de zo aangeduide
1
t' behoort daarom net zo weinig
laat ons zeggen het nummer van de
mogelijk over zichzelf
zeggen dat

h is logisch
totaal
zon(en Russell)
alleen
aan,
volzinnen
voor waar houden.
tot de volzinsbouw
als,
volzin.
Een volzin kan onhij waar is.

Bij het gebruik van het bevestigingsteken worden twee soorten
volzinnen verward:

6.1264 De zinvolle
volzin verkondigt
iets en zijn
toont dat het zo is; in de logica is iedere stelling
van een
bewijs.

bewijs
de vorm

De logiese volzinnen onderscheiden zich van de volzinnen, die
betrekking hebben op feitelijke toedrachten, doordat zij tautologieën zijn.

6.111
Theorieën die het
de logica inhoud heeft,
beeld kunnen geloven dat
eigenschappen
aanduiden
zou het een merkwaardig
van deze eigenschappen

doen voorkomen dat een stelling
zijn altijd
onjuist,
Men zou
de woorden 'waar' en 'onwaar'
zoals andere eigenschappen,
en
feit lijken,
dat iedere volzin
bezat.

van
bijvoortwee
dan
een

Er zijn nog enkele zaken die Ludwig Wittgenstein met grote overtuigingskracht afwijst, bijvoorbeeld Russell's gebruik
van de universele kwantor en de afleidingsregels. Altijd
volgt hij daarbij hetzelfde procédé: men moet de symboliese
logika niet méér toedichten dan nodig is. De logika moet voor
zichzelf spreken. Ludwig Wittgenstein maakt aannemelijk dat
het bestaan van de volzinnen alle stellingen van de logika met
zich meebrengt. Een belangrijk punt betreft de generalisaties. Bertrand Russell is zeer gefascineerd door algemene
uitspraken, maar Wittgenstein maakt duidelijk dat de generaliserende operaties van Russell overbodig en ontoelaatbaar
zi jn.

5.47 Het is duidelijk
dat alles wat van meet af aan over de
vorm van alle volzinnen
kan worden gezegd, allemaal
tegelijkertijd
moet kunnen worden gezegd.
Het gaat in de logika niet om algemeen geldende stellingen,
maar om de algemene strukturen van de volzinnen.

Log ieisme

verworpen

Het Is duidelijk dat Wittgenstein het Idee afwijst dat de symboliese logika als metataal kan worden opgevat, waarin de onzuiverheden van de omgangstaal kunnen worden opgeheven.

4.002 De omgangstaal is een deel van het menselijke
organisme en niet minder ingewikkeld
(
) De stilzwijgende
afspraken die nodig zijn om de omgangstaal te begrijpen
zijn enorm
ingewikkeld
(33).
Hij ondergraaft de binnentalige overschrijdingen van de Principia
naar twee kanten. Er kan binnen de logika niets worden
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ingevoerd dat een transcenderende betekenis heeft.
6.123
Het is duidelijk:
de logische
wetten mogen niet
zelf
weer aan logische
wetten ondergeschikt
zijn.
Daarnaast kunnen aan de logiese operaties zelf geen transcenderende eigenschappen worden toegekend.
5.232 Als p uit q volgt,
kan ik uit q de gevolgtrekking
p maken; p uit q afleiden.
De manier waarop de gevolgtrekking
gemaakt wordt, valt alleen
aan beide volzinnen
te ontlenen.
Alleen deze zelf kunnen de gevolgtrekking
rechtvaardigen.
'Afleidingsregels'
, die - zoals bij Frege en Russell
- de conclusies
moeten rechtvaardigen,
zijn zinloos
en
overbodig.
Russell wilde de logika gebruiken om onder andere met afleidingsregels allerlei ware stellingen uit ware stellingen af
te lelden, maar dat gaat niet. De logiese volzinnen gaan echter niet over de wereld, en zelfs niet over de waarheid of
onwaarheid van de volzinnen. De logika spiegelt de wereld alleen daardoor dat zij de algemene vormen van de volzinnen tot
uitdrukking brengt.
6.124
De logische
volzinnen
beschrijven
het staketsel
van de
wereld, of beter,
ze belichamen
dat. Ze 'gaan' over niets.
Ze
vooronderstellen
dat namen betekenis
en elementaire
volzinnen
zin hebben: En dit is hun verbinding
met de wereld.

Empirisme

voorbij?

De Tractatus
gaat niet alleen over symboliese logika en enkele scherpzinnige bijdragen op dat terrein. Ludwig Wittgenstein
maakt tevens duidelijk, waaruit de misverstanden van de logies-filosofen voortkomen: uit een verkeerd begrip van de verhouding van taal en wereld, uit een verkeerd begrip van de
volzinnen. Met de eerste stelling wil hij voor eens en voor
altijd vaststellen, dat de wereld niet kan worden opgevat als
zou die bestaan uit dingen; de wereld wordt enkel en alleen
door de feiten gedefinieerd.
I. De wereld is alles
wat het geval
is.
1.1
De wereld is de totaliteit
van de feiten,
niet van de
dingen.
Het is duidelijk uit de kontekst van de rest van de
Tractatus,
dat Wittgenstein met deze stelling probeert ieder empiristies dualisme buiten de deur te houden. Als zodanig schiet
de stelling echter tekort. Als hij verderop in de tekst van
de Tractatus
de vraag naar de waarheid van de volzin aan de
orde stelt, ziet hij zich door de 'feiten' uit stelling één
gedwongen toch de vraag naar de raakpunten tussen volzinnen
en standen van zaken te stellen. Hij slaagt er nog in om de
dingen zelf buiten boord te houden. Hij zegt namelijk dat de
volzinnen alleen raken aan samenstellingen van dingen. En dat
de dingen alleen in die samenstellingen voorkomen.
2.0121
Zoals we ons ruimtelijke
voorwerpen niet buiten
de
ruimte,
dingen die met de tijd
te maken hebben niet
buiten
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de tijd kunnen denken, zo kunnen we ons geen voorwerp
buiten
de mogelijkheid
van zijn verbinding
met andere
voorwerpen
denken.
Deze oplossing blijft echter onbevredigend. Wittgenstein zal
er in de Filosofische
Onderzoekingen
dan ook zelf op wijzen
dat de hier gebruikte begrippen metafysies van karakter blijven. In de Filosofische
Onderzoekingen
zal hij het probleem
van de waarheid van een volzin op binnentalige wijze oplossen ( 14).

Het minimalisme

van de

stellingen

Ludwig Wittgenstein bijt zich vast in de logies-filosofiese
problematiek, die hij heeft meegenomen - de oorlog in. Men
moet zich voorstellen, dat hij in korte aantekeningen opschrijft wat hij te zeggen heeft. Door te werken aan de logies-f ilosof iese stellingen sluit hij zich af van de maalstroom van de oorlogstaferelen. Op 15 augustus 1914 schrijft
hij: "De Russen zitten
ons op de hielen.
We zijn vlakbij
de
vijand.
Ben in goede stemming, heb weer gewerkt.
Het beste
kan ik nu werken, terwijl
ik aardappels
schil.
Meld me daar
altijd
vrijwillig
voor. Het is voor mij hetzelfde
als het
slijpen
van lenzen voor Spinoza was" (15).
De oorlog is voor Ludwig Wittgenstein geweest wat voor anderen de gevangenis geweest is: er is niets beters te doen
dan de gedachten tot helderheid te brengen. Het verschil tussen de loopgraven en de cel ligt daarin, dat de laatste vaak
iets meer mogelijkheden geeft om rustig te schrijven. Wittgenstein probeert na te denken en noteert het belangrijkste
daarvan in schriften. Nooit meer dan enkele regels per dag
en vaak met grote tussenpozen. Vlak voor zijn dood in 1951
heeft hij deze handschriften laten vernietigen, maar drie van
de zeven of acht zijn later tevoorschijn gekomen uit het bezit van een van zijn zusters.
Uit deze aantekeningen kan niet veel worden afgeleid, behalve dan dat de staccato-stijl van de Tractatus
wel begrijpelijker wordt. In Wittgenstein's aantekeningen staat min of
meer alles door elkaar; het zijn korte aanduidingen van zijn
gedachten. Als hij in 1918 tijdens zijn verlof de
Proto-Tractatus
komponeert dan doet hij dat op basis van zijn handschriften, die uit talloze losse stukjes tekst bestaan. In de Tractatus
presenteert Wittgenstein een selektie en volgorde van
zijn aantekeningen. De vorm van de Tractatus
hangt samen met
de omstandigheden waarin die geschreven is. Ludwig Wittgenstein heeft eenvoudigweg niet de mogelijkheden gehad om zijn
inzichten enigszins uit te schrijven. De zeven stellingen en
hun toelichtingen zijn een zeer sterk gekoncentreerde uitdrukkingswijze van zijn Inzichten, ledere zin is als het ware een
mini-theorie (16). En nu wordt het duidelijk, waarom de Tractatus
zo moeilijk te interpreteren is. In feite worden er in
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zeventig korte pagina *s zoveel, mededelingen gedaan, die hecht
met elkaar verknoopt zijn, dat het bijna ondoenlijk is ze na
te vertellen, zonder de bedoelingen daarvan geweld aan te
doen.
De omstandigheden hebben Wittgenstein gedwongen tot een
uiterste beknoptheid. Tegelijkertijd is die beknoptheid echter niet alleen een effekt van de omstandigheden. Wittgenstein.
maakt van de nood een deugd. Hier is iemand aan het woord,
die de dood bijna dagelijks voor ogen heeft en die dus alleen
het allerbelangrijkste wil opschrijven. Het ordeningsprincipe
van de Tractatus
is dus negatief: het bestaat uit het weglaten van alles dat gemist kan worden. De Tractatus
konstrueert
niet alleen een filosofie van het zwijgen, hij is het ook.
Stijl en inhoud passen bij elkaar.

Van logikus

tot

filosoof

Men zou kunnen denken, dat de Tractatus
een aantal ingedikte
essays bevat over logika en filosofie, die Wittgenstein ook
in Cambridge geschreven zou hebben - zij het in een wat minder beknopte vorm. Maar dat is niet zo. De inzet van de Tractatus
gaat ver uit boven de oorspronkelijke bedoelingen van
Wittgenstein om de logici terecht te wijzen. In de handschriften wordt dit goed zichtbaar. De aantekeningen uit 1914 gaan
vooral over logika, net als in 19 13 en daarvoor, maar op 2
augustus 1916 schrijft hij: "Ja mijn werk heeft
zich van de
fundamenten
van de logika
uitgebreid
naar het wezen van de
wereld"
(17). In de eerste periode heeft Wittgenstein zich
van de oorlogsomstandigheden afgesloten door te werken aan de
logies-filosofiese problematiek. "Welke filosofie
zou er nodig zijn om hier doorheen te komen. Als dit tenminste
anders
dan door zelfmoord
kan gebeuren" (18).
Dat schreef hij na enkele maanden krijgsdienst, maar in
het voorjaar van 1916 wordt zijn innerlijke verscheurdheid
onontkoombaar. Het is opvallend hoe zijn zelfgewilde verplaatsing naar de voorste linies samengaat met het aansnijden van
vele nieuwe thema's in zijn aantekeningen. Hij voorvoelt dit
al net voordat hij frontsoldaat wordt: "Misschien
brengt
de
nabijheid
van de dood me het licht
van het leven"
(19). Hoe
gevaarlijk de omstandigheden geweest moeten zijn blijkt bijvoorbeeld uit de onderscheiding, die hij krijgt voor zijn moedige gedrag op 15 juni 1916, waarbij hij driemaal door een
spervuur van mitrailleurs en artilleriegeschut gaat, enkele
gewonden redt en het kommando van een gesneuvelde officier
overneemt. Op 6 juli 1916 schrijft hij: "Gigantische
toestanden in de afgelopen
maand, Heb over van alles
en nog wat nagedacht.
Maar kan merkwaardig genoeg de verbinding
met mijn
mathematische
ge dachtengang en niet tot stand brengen" (20).
De nieuwe thema's die Ludwig Wittgenstein aansnijdt hebben
betrekking op de relatie van zijn eigen innerlijk tot de we57

reld. Hij denkt na over het subjekt, over het verschil tussen
het wereldbeeld van een gelukkige en een ongelukkige, over
het geweten, over de wil. En als een aankondiging van zijn
oplossing daarvoor in de filosofie van het zwijgen schrijft
hij op 7 juli 1916: "Maar de verbinding zal tot stand worden
gebracht. Wat zich niet onder woorden laat brengen, iaat zich
niet onder woorden brengen" (21).
Vanaf de zomer van 1916 breidt Ludwig Wittgenstein de verheldering van zijn gedachten uit naar zaken, die het terrein
van de symboliese logika ver te buiten gaan. De omstandigheden dwingen hem om een kompleet wereldbeeld tot stand te brengen. Om zijn wanhoop te overwinnen klampt hij zich vast aan
de begeerte naar wijsheid. Dit betekent niet alleen dat hij
vele nieuwe thematieken in zijn stellingen opneemt, maar het
verklaart ook het gesloten karakter van de Tractatus.
De stellingen over logika en filosofie heeft Wittgenstein geschreven
als bijdragen aan een internationaal debat daarover. Zijn
persoonlijke opinies doen daarbij nauwelijk terzake. Maar vanaf het moment waarop hij ook zijn innerlijk als uitgangspunt
neemt van zijn overdenkingen, komt hij in een geheel ander
vaarwater. Met een zekere verbetenheid konstrueert hij een
volledig wereldbeeld. Vanuit een volstrekt intellektueel isolement wil hij alles zeggen dat er gezegd kan worden. Hij
sluit zich om zo te zeggen op in het bolwerk van zijn zeven
stellingen.

Andere

terreinen

In het kader van de konstruktie van een wereldbeeld breidt
Ludwig Wittgenstein zijn Inzichten over'de volzinnen uit naar
andere terreinen. Hij stelt bijvoorbeeld voor om de wiskunde
als tak van de logika op te vatten.
6.1234 De wiskunde is een logische methode.
In latere debatten heeft ook Ludwig Wittgenstein deze gedachte verworpen. Hij breidt zijn kritiek op de metafysika uit.
6.371 De hele moderne wereldbeschouwing berust op de dwaling
dat de zogenaamde natuurwetten de verklaringen van de natuurlijke verschijningen
zijn.
Heel helder is zijn visie op het subjekt, gevolgd door een
leuke retoriese vraag.
5.632 Het subject hoort niet tot de wereld, maar het is een
grens van de wereld.
5.633 Waar in de wereld valt er nu een metafysisch
subject
op te maken?
Zijn opvatting over filosofie verwijst naar zijn manier van
werken.
4.112 Het doel van de wijsbegeerte is de logische
verheldering van de gedachten.
Hij geeft een draai aan zijn visie op de filosofie in een van
de laatste stellingen.
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6.53 De juiste
methode van filosoferen
zou eigenlijk
deze
zijn: Niets uitspreken
dan wat gezegd kan worden, - natuurwetenschappelijke
volzinnen
dus - iets dat dus met
filosofie
niets te maken heeft - en dan steeds,
als een ander iets metafysisch
wilde zeggen, uitleggen,
dat hij bepaalde tekens in
zijn volzinnen
geen betekenis
heeft gegeven. Deze methode zou
voor de ander onbevredigend
zijn - hij zou niet het gevoel
hebben dat we hem filosofie
bijbrachten
- maar het zou de enige strikt
juiste
zijn.
Het effekt van zijn uitbreidingen is echter paradoxaal. Er
komt niets bij. Het enige dat toeneemt is het bereik van de
uitsluitingen, die hij hanteert. Net als bij zijn kritiek op
logicisme en empirisme is ook hier zijn inzet vast te stellen dat bepaalde opvattingen uit de filosofiese traditie niet
gezegd kunnen worden.

6.452 Hoe de wereld is, is voor het hogere
lig. God openbaart zich niet in de wereld.

totaal

onverschil-

Zijn gedachten over de wil komen er op neer dat die niets met
de wereld te maken heeft.

6.373

De wereld

is onafhankelijk

van mijn

wil.

Zijn aforisme over dood en leven is getekend door zijn ervaringen.

6.4311 De dood is geen gebeurtenis
in het leven. De dood beleeft men niet. Als je onder eeuwigheid niet oneindige
tijdsduur, maar ontij del ijkheid
verstaat,
dan leeft
hij eeuwig die
in het heden leeft.
Ons leven is even eindeloos
als ons gezichtsveld
grenzeloos
is.
Het einde

van de

ethiek

In Wittgenstein's visie op de ethiek (22) wordt de filosofie
van het zwijgen heel pregnant. Het gaat in de ethiek om het
onderzoeken van wat goed is. Een dringende vraag in de omstandigheden waarin hij verkeert. In een brief aan zijn zuster
Hermine schrijft hij het volgende over de aard van de oorlog:

"Het gaat hier - geloof ik - om een volledige
overwinning
van
het materialisme
en de ondergang van ieder gevoel voor goed
en kwaad" (23). In zijn overdenkingen zoekt hij intensief naar
funderingen voor het goede (en het schone) maar uiteindelijk
is hij over deze kwestie zeer resoluut:

6.421
Het is duidelijk,
worden.

dat de ethiek

niet

uitgesproken

kan

De wijze waarop hij tot deze stelling komt is tweeledig. De
eerste redenering sluit aan bij zijn opvattingen over mogelijkheden van de volzinnen. Hij is van mening dat er In de
wereld geen waarden voorkomen.

6.41 De zin van de wereld moet buiten haar liggen.
In de wereld is alles zoals het is en gebeurt alles zoals het gebeurt; er is in de wereld geen waarde en als deze er was dan
zou deze geen waarde hebben. Als er waarde is die waarde
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heeft moet zij buiten alles
wat gebeurt en buiten alle
zo-zijn
liggen,
want alle gebeuren en zo-zijn
is toevallig.
Wat het
niet toevallig
maakt kan niet in de wereld liggen,
want anders
zou dat weer toevallig
zijn.
Het moet buiten de wereld
liggen.
Hij kombineert deze visie met zijn uitgangspunt dat alle
volzinnen gelijkwaardig zijn en niets kunnen uitdrukken dat
metafysies of metatheoreties van aard is. Omdat nu de waarden buiten de wereld liggen, iets hoger zijn, kunnen er geen
ethiese volzinnen bestaan, want volzinnen kunnen niet Iets
dergelijks uitdrukken. In een lezing over ethiek aan het einde van de twintiger jaren nuanceert hij dit enigszins. Hij betoogt daar dat sommige relatieve waardeoordelen toelaatbaar
zijn, namelijk voorzover zij kunnen worden omgezet in gewone
volzinnen. "'Deze man is een goede hardloper'
betekent
eenvoudigweg dat hij een bepaald aantal kilometers
in een bepaald
aantal minuten rennend af kan leggen,
enz."
(24). Maar ook
dan blijft hij erbij dat uitdrukkingen, die verwijzen naar
absolute waarden - zoals bijvoorbeeld "U behoort het goede te
willen" - zonder reële betekenis zijn. De tweede redenering
betreft de koppeling van ethiese volzinnen aan het innerlijk.
Ook als daar waarden in absolute zin zouden voorkomen zouden
ze niet onder woorden kunnen worden gebracht. Maar daar komt
nog bij dat de ethiek niet gebaseerd kan worden op het vooruitzicht van straf en beloning. Dat zou immers betekenen dat
uit de gebeurtenissen van straf en beloning tot het bestaan
van innerlijke waarden gekonkludeerd wordt. Dat is een ontoelaatbare omkering.
6.422
(
) Dus moet deze vraag naar de gevolgen van een
handeling
geen belang
hebben.
Beide argumenten leiden tot zijn opvatting dat het ethiese
onuitsprekelijk is. Dat wil echter niet zeggen dat het niet
bestaat. Integendeel Ludwig Wittgenstein is van mening dat
het ethiese zich toont in de handeling zelf.
6.522
Er bestaan stellig
onuitsprekelijke
zaken. Dit
toont
zich,
het is het
mystieke.

De zevende

stelling

Laat ik nog even samenvatten. Ik heb in de eerste plaats getracht duidelijk te maken dat de filosofie van het zwijgen
haar oorsprong vindt in Wittgenstein's bemoeienissen met de
logika. Simplex sigillum veri. In de Tractatus
breidt dit uitgangspunt zich op een paradoxale manier uit tot een komplete
filosofie. Ten tweede heb ik aangegeven waarom de
Tractatus
zo ingedikt is. Omdat Wittgenstein niet veel tijd heeft gehad om zich te koncentreren op het uitschrijven van lange redeneringen is hij genoodzaakt zijn inzichten in een uiterste
beknoptheid tot uitdrukking te brengen. De oorlog heeft hem
niet alleen tot de filosofie van het zwijgen en tot de hektiese konstruktie van genummerde zinnen gebracht, maar ook
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- en dat is het derde punt - tot de alomvattendheid van zijn
aanspraken. Ludwig Wittgenstein bevindt zich door de oorlog
in een volstrekt intellektueel isolement en zegt daarom alles
dat er te zeggen is. Hier ligt ook de reden waarom het zwijgen in de Tractatus
zo'n absoluut karakter heeft, in tegenstelling tot het open karakter daarvan in de Filosofische
On-

derzoekingen.
W.at Wittgenstein wil overbrengen met de
logisch-philosophische
Abhandlung
heeft precies de twee kenmerken van de filosofie van het zwijgen, die ik in het begin heb genoemd. Het
is zinloos om te vragen naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Men kan hooguit de talige uitdrukkingsvormen onderzoeken en beschrijven. En daarnaast kunnen de filosofen niet
meer dan mogelijk is. Hun enige medium is de taal en als het
de bedoeling is om te reflekteren dan kan hun bezigheid alleen
maar daaruit bestaan, dat zij de uiterste grenzen laten zien
vanwaar de woorden overgaan in zwijgen, in zaken die niet gezegd kunnen worden. Wittgenstein loopt langs die grenzen:
Hij brengt de logiese volzinnen tot uitdrukking en wijst de
logici terecht, voorzover zij zaken uitspreken die binnen de
symboliese logika niet toelaatbaar zijn.
Hij wijst de volzinnen aan als de enige mogelijkheid om de wereld te konstrueren en maakt duidelijk dat de namen (van dingen) niet los van de volzinnen gezegd kunnen worden.
Hij onderzoekt de algemene vormen van de volzinnen en laat
zien dat sommige zaken niet in zinvolle volzinnen tot uitdrukking kunnen worden gebracht.
Hij is van mening dat het goede (en het schone) zich buiten
de wereld bevinden en beweert dat het ethiese zich in de handeling toont, maar niet kan worden uitgesproken.
En dan de zevende stelling:

7. Waarover men niet
gen.

spreken

kan,

daarover

moet men

zwij-

Deze stelling is tegelijk het ordeningsprincipe van de tekst
en zijn afsluiting. Wittgenstein heeft alleen het hoogst noodzakelijke opgeschreven; al het overbodige en betekenisloze
is weggelaten. Spreken en zwijgen bevinden zich in een optimaal evenwicht. Met de zevende stelling zeilt Wittgenstein
tussen Skylla en Charibdis door. Hij heeft een perfekte lijn
gevonden en gevolgd tussen de zuigkracht van de omstandigheden en de gevaarlijke vraatzucht van de kategorieën van de
filosofie door. Zo overleeft hij de oorlog. Na de zevende
stelling hoeft niets meer gezegd. Het wereldbeeld is kompleet.
De filosofie van het zwijgen ook. Ludwig Wittgenstein schrijft
in een brief aan een uitgever, die voor de Tractatus
wil in-

teresseren het volgende: "Ik wilde namelijk duidelijk
maken,
dat mijn werk uit twee delen bestaat.
Uit dat wat nu voorhanden is en al datgene wat ik niet geschreven heb. En juist
dit tweede is het belangrijke
deel. Het ethische
wordt namelijk door mijn boek als het ware van binnenuit
begrensd. En
ik ben ervan overtuigd
dat het enkel en alleen zo te begren61

zen is. Kortom ik geloof, dat ik alles,
waarover velen
tegenwoordig zwetsen in mijn boek behandeld heb, doordat ik erover
zwijg. En daarom zal het boek als ik me niet heel erg
vergis
veel tot uitdrukking
brengen, wat uzelf wilt zeggen, maar u
zult misschien niet zien, dat het daarin gezegd is" (25).
Epiloog
Ik zou nog meer kunnen vertellen over de gedachten, die in
mij opkomen, als ik met de Jractatus
in mijn handen voor me
uit zit te staren, om het wit tussen de regels te ordenen.
Maar mijn verwondering is in grote lijnen onder woorden gebracht; ik begrijp beter wat de auteur geschreven en niet geschreven heeft. In wat hieronder volgt zou ik tenslotte een
poging willen doen om de bovenstaande vertelling over de filosofie van Wittgenstein in een breder verband te plaatsen.
Ik wil beginnen met te verwijzen naar drie gemeenplaatsen
uit de kulturele overlevering. De eerste zegt dat er zich in
de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw een
diepe breuk voltrekt; de tweede dat de eerste wereldoorlog
daarin een belangrijke rol heeft gespeeld; de derde dat die
breuk ook in de filosofie kan worden aangewezen. Mijn verhaal
beweegt zich binnen de kontekst van die drie gemeenplaatsen.
Het is een detaillering, die .er misschien toe kan bijdragen
om aan die cliché's hun oorspronkelijke kracht terug te geven
en dat wat zij beschrijven opnieuw voorstelbaar te maken.
Maar er is meer aan de hand. Ik heb willen laten zien, dat er
tussen twee van de breuken - de eerste wereldoorlog en de filosofie - een verband bestaat. Dat verband krijgt in de Tractatus
van Ludwig Wittgenstein op een bepaalde manier gestalte.
De oorlog en de filosofie vinden elkaar daar in het zwijgen.
Ik ben van mening dat die ontmoeting niet toevallig is, maar
een symptoom van een systematiese samenhang. De werkelijkheid
en de ervaring van de eerste wereldoorlog verdragen zich niet
met het negentiende eeuwse wereldbeeld. De Tractatus
brengt
de diskrepantie tussen de traditionele filosofie en de wereldin-oorlog aan het licht. Na die ervaringen laten de waarden
van de beschaving zich alleen nog maar in stilte - door ze te
praktiseren - verdedigen. Het is misschien passend hier ter
illustratie te verwijzen naar Bertrand Russell, die het ironiese lot beschoren was dat zijn hoofdwerk door zijn beste
leerling werd weerlegd. Bertrand Russell laat zijn aanvankelijk optimisme varen over de logiese filosofie en haar mogelijkheden om de waarheid van de wereld tot uitdrukking te
brengen. Hij is niet meer in staat om de wereld-in-oorlog in
een filosofie te verwerken. Zijn reaktie op de verschrikkingen bestaat eruit dat hij als staatsburger, niet als filosoof
protest aantekent. Hij wordt pacifist en helpt mee om de vredesbeweging te organiseren. Het is niet zo vreemd dat de filosofie verstomt. De geïnternationaliseerde oorlog, die gevoerd
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werd volgens oude militaire strategieën, maar met de inzet
van alle middelen, die door de industrialisering ter beschikking waren gekomen, veegt de negentiende eeuwse filosofie van
tafel. De laatste verfijningen van de waarheidsfilosofie in
de werken van Russell en Whitehead enerzijds en Husserl anderzijds breken af, omdat de vooronderstelling, dat het ware en
de wetenschap verknoopt zijn met het goede handelen voor altijd wordt weerlegd. Ware kennis kon ook leiden tot het gebruik van gifgassen om ook dat cliché nog maar eens te noemen.
Het optimisme dat de negentiende eeuwers hadden gelegd in de
verdere ontwikkeling van de wetenschappen, maakte plaats voor
diepgaande twijfel en veel stilte, De diskrepantie van weten
en waarden was werkelijkheid geworden in de woordenloze verslinding van de oorlog. Sindsdien is die diskrepantie alleen
nog maar toegenomen. En nog steeds ontbreekt het aan de praktiese wijsheid om een blijvende vrede te kunnen waarborgen.
Eén ding is zeker: de filosofen spreken verder.

Noten
1 Filosofische Onderzoekingen, Ludwig Wittgenstein. Vertaling H.W. Bakx,
Meppel, 1976, pagina 88.
2 Hermine Wittgenstein herinnert zich hoe haar broer reageerde op haar vraag
waarom hij vlak na de oorlog dorpsonderwijzer wilde worden, terwijl hij
toch over een groot talent beschikte voor de filosofie: "Je doet me denken
aan iemand die achter het gesloten raam naar buiten kijkt en geen verklaring kan vinden voor de merkwaardige bewegingen van een voorbijganger;
hij weet niet wat voor storm daarbuiten woedt en dat die persoon zich misschien slechts met moeite op de been houdt". Toen begreep ik in welke toestand hij zich innerlijk bevond.
Ludwig Wittgenstein, sein Leben in Bildern und Texten, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt, 1983, p. 150.
3 In dit verband wijst Wittgenstein zelf bijvoorbeeld op het begrip 'Gegenstand', zoals hij dat in de Tractatus hanteert. Hetverwijst nog teveel
naar een buitentalige entiteit. Vergelijk passage 46 en 47 in de Filosofische Onderzoekingen.
4 Vergelijk een brief van Russell op 2 november 1911: "Mijn duitse ingenieur
is - denk ik - een waanzinnige. Hij denkt dat niets empirisch kenbaar is.
Ik vroeg hem om toe te geven dat er geen rinoceros in de kamer was, maar hij
weigerde dat". The life of Bertrand Russell, R.W. Clark, Penguin, 1978,
p. 209-210.
5 Hoe de Oostenrijkers zich gevoeld hebben in het jaar voor de oorlog probeert Robert Musil ons te vertellen in Der Mann ohne Eigenschaften: "Dieses
österreichisch-ungarische Staatsgefühl war ein so sonderbar gebautes Wesen,
dass es fast vergebllch erscheinen muss, es einem zu erklaren, der es nicht
selbst erlebt hat". Rowolt, 1983, p. 170. Hij sterft met de pen in de hand
na meer dan tweeduizend pagina's, maar zijn poging om de stemming in het
jaar voor de oorlog In Wenen in kaart te brengen is onvoltooid gebleven.
6 Uit een brief van 13 november 1911. The life of Bertrand Russell, p. 211.
7 Hoe hij hiermee tobt blijkt onder andere uit een brief van 25 december 1913:
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