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SAMENVATTING 

In de zeventiende eeuw werd een groot aantal pogingen ondernomen om een 
universele en fdosofische taal te ontwerpen. Het opheffen van taalbarrières 
was een van de doelen; een ander doel was het creëren van een taal die beter 
dan bestaande talen geschikt is om kennis te representeren. Sommigen geloof
den zelfs dat een nieuw te construeren taal een miraculeus instrument voor 
het denken zou kunnen zijn. Veel van deze plannen werden niet volledig uit
gewerkt, maar in Engeland werden twee complete kunsttalen geconstrueerd: 
in 1661 publiceerde George Dalgarno Ars Signorum en in 1668 verscheen An 
Essay towards a real character and a philosophical language van John Wilkins. In 
dit proefschrift worden beide talen beschreven en becommentarieerd. Boven
dien worden Leibniz's plannen voor een filosofische taal uiteengezet, en wor
den de verbanden tussen diens werk en dat van beide Britten onderzocht. 

Een kort overzicht van de intellectuele achtergrond van de zeventiende-
eeuwse plannen voor een filosofische taal (hoofdstuk 2) concentreert zich op 
invloedrijke opvattingen over de verhouding tussen gesproken taal en geschre
ven taal, en op elementen van de logische en taalkundige tradities. Tevens 
worden enkele plannen voor een universeel schrift geschetst. 

De filosofische taal van Dalgarno ontstond uit een reeks eerdere plan
nen. De ontwikkeling die tot de filosofische taal leidde wordt beschreven, on
der andere op basis van een tot nu toe ongepubliceerd autobiografisch 
manuscript (hoofdstuk 3). In de jaren vijftig werkte de schoolmeester Dal
garno samen met de beroemde en invloedrijke Wilkins aan het project, maar 
al spoedig bleek dat beiden onverenigbare opvattingen hadden over de struc
tuur van een filosofische taal. Dalgarno's benadering was 'analytisch': hij was 
ervan overtuigd dat zo'n taal moet zijn opgebouwd uit een relatief klein aan
tal woorden waarmee basisbegrippen worden aangeduid. Woorden voor alle 
andere begrippen en soorten dingen zouden gevormd moeten worden met be
hulp van het basislexicon. Wilkins stelde hier tegenover dat het lexicon een 
soort encyclopedie moet representeren, en wel zodanig dat ieder woord een 
gedeeltelijke beschrijving bevat van het ding waarnaar het verwijst. Dit lexicon 
zou veel omvangrijker moeten zijn dan Dalgarno voor ogen stond. Nadat de 
samenwerking werd verbroken werkte elk zijn eigen plan uit. Dalgarno's taal 
bestaat uit een compromis tussen de encyclopedische benadering en de ana
lytische, omdat naar zijn zeggen geen van beide methoden op zichzelf tot een 
praktisch bruikbare taal kunnen leiden. 

Wilkins' taal (hoofdstuk 4) is veel bekender dan die van Dalgarno, onder 
andere omdat vaak ten onrechte wordt verondersteld dat Wilkins hetzelfde 
plan uitvoerde als Dalgarno, maar dan beter en vollediger. Evenals Dalgarno 
stelt Wilkins een omvattend classificatieschema op, waarvan de woorden van 
zijn taal worden afgeleid. Terwijl Dalgarno deze methode opzettelijk had 
beperkt om zo veel mogelijk begrippen door middel van samenstellingen te 
kunnen uitdrukken, voert Wilkins deze zeer ver door. Onderzoek van de in
drukwekkende tabellen die hiervan het resultaat zijn leidt onder meer tot de 
conclusie dat het verband tussen de natuurwetenschap en Wilkins' taal gecom
pliceerder is dan meestal wordt aangenomen. Ook wordt benadrukt dat 
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S A M E N V A T T I N G 

Wilkins niet streefde naar een perfecte taal; zijn doelstelling was veel minder 
ambitieus. 

Leibniz daarentegen streefde zijn leven lang naar een taal die de weten
schap met grote sprongen vooruit zou brengen. Hoewel Leibniz net als Dal-
garno en Wilkins uitging van de Aristotelische categorieën, stelde hij een ver
regaande reorganisatie van deze theorie voor, waarbij combinatorische 
principes belangrijker zijn dan classificatorische. Een schets van de logische, 
metafysische en taalfilosofische ideeën die met Leibniz' plannen verbonden 
zijn, wordt gevolgd door een beschrijving van het werk dat Leibniz verrichtte 
om zijn plannen te realiseren (hoofdstuk 5). Leibniz bestudeerde het werk van 
Dalgarno en Wilkins zeer zorgvuldig, en hoewel hij met recht benadrukte dat 
zijn ideaal wezenlijk verschilde van dat van de anderen, maakte hij bij de 
uitvoering van zijn plannen veelvuldig gebruik van hun werk. Er wordt 
aangetoond dat diverse onlangs voor het eerst gepubliceerde fragmenten en 
notities een soort geannoteerde samenvattingen zijn van delen van Dalgarno's 
en Wilkins' werk. Onderzoek naar Leibniz' opvattingen, zo wordt betoogd, 
dient rekening te houden met de dikwijls onduidelijke status van zijn manu
scripten. 
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