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Mijnheer de rector magnifcus,
waarde collega’s,
geachte studenten,
lieve familie en vrienden

De woordrijke titel van mijn oratie bevat niet het woord filosofie, terwijl de leer-
stoel ‘Logica en cognitiewetenschap’ zich toch binnen de Afdeling Wijsbegeerte
bevindt. Wat heeft die daar dan eigenlijk te zoeken? De bondigste definitie van de
relatie tussen filosofie en cognitiewetenschap is afkomstig van Jerry Fodor1:

‘Cognitive science is where philosophy goes when it dies.’

Welnu, leven is leren te sterven, zoals Montaigne al schreef, en ik ben de Afdeling
Wijsbegeerte dankbaar dat zij dit proces op een zo ruimhartige wijze heeft willen
begeleiden.

Wat bracht Fodor echter tot dit negatieve oordeel? Men zou ook kunnen denken
dat cognitiewetenschap een voortzetting van filosofie met andere middelen is, na-
melijk experimentele middelen. Op die manier bekeken zou cognitiewetenschap
de weg gaan zoals de natuurkunde eerder: ontsproten aan de filosofie, ontwikkelde
zij haar eigen methode, die oude filosofische vragen betreffende de laatste bestand-
delen van de materie met oneindig veel meer verfijning kon stellen en beantwoor-
den. Op gelijke wijze zou cognitiewetenschap dan bezig zijn zich aan de filosofie te
ontworstelen; oude vragen als: wat is bewustzijn?, hoe verloopt denken?, gaan zich
nu langzamerhand lenen voor experimenteel onderzoek, bijvoorbeeld door middel
van hersenscans. Is dat niet prachtig, en waarom is Fodor dan toch aan het zieken?

De reden is, dat de problemen ook niet aan de experimentele kant liggen, maar
aan de theoretische kant. Cognitiewetenschap opereert nog steeds met begrippen
die voor een groot deel voorwerp van eeuwenlange studie in de filosofie zijn, be-
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grippen zoals ‘betekenis’, ‘representatie’ of ‘bewustzijn’. Het is niet helemaal zo
dat de filosofie klaar was met haar werk en tegen de cognitiewetenschappers zei:
‘Jongens, nemen jullie het maar over, wij zijn zover!’. Begrippen als de genoemde
zijn nog steeds behoorlijk weerbarstig, terwijl ze wel figureren in theorieën die pre-
tenderen empirische voorspellingen af te leiden.

Dit geeft echter meteen een reden aan waarom filosofie in cognitiewetenschap
nog een belangrijke rol te spelen heeft: wetenschapskritiek. Hoe goed zijn de hypo-
theses, modellen en theorieën die men wil toetsen? Is het zo dat foute modellen wel
door experimenten ontmaskerd zullen worden? In de hypothetisch-deductieve op-
vatting van wetenschap ligt de nadruk op de afleiding van voorspellingen uit de
theorie; die afleiding is in de praktijk vaak boterzacht, wat ontmaskering op experi-
mentele gronden zo goed als uitsluit. Een voorbeeld is hier de zogenaamde ‘mental
models’ theorie van Johnson-Laird2 betreffende logisch redeneren, waar logici al
lang zonder succes tegen te hoop lopen. Wat mij betreft is hiermee ook een ethisch
vraagstuk verbonden: veel onderzoek betreffende cognitie maakt gebruik van
proefdieren; welnu, hoe verantwoord is het levens van proefdieren te offeren, in-
dien de experimenten vanwege een gebrekkige theorie geen informatie kunnen le-
veren?

Ook bij ethisch neutrale experimenten is het van belang om te weten welke in-
formatie een uitkomst nu precies geeft. Nemen we als voorbeeld hersencartografie,
de verzameling technieken die ons in staat stelt hersenactiviteit te correleren met
cognitieve prestaties. Er is bijvoorbeeld door Dan Osherson en collega’s onderzoek
gedaan naar die hersengebieden waarin formeel-logisch, en die waarin kanstheore-
tisch geredeneerd wordt.3 Proefpersonen kregen een redeneertaak van een van bei-
de types op te lossen, en onderwijl werd middels elektroden op hun hoofd gemeten
welke gebieden de meeste activiteit vertoonden. Die gebieden bleken voor beide
types te verschillen. Interessant, zou je zeggen. Maar als je goed kijkt naar het expe-
riment, zie je dat het geen informatie oplevert. Weliswaar geven de auteurs buiten-
gewoon precies aan waar alle elektroden geplaatst waren, maar ze zeggen zo goed
als niets over de redeneringen die de proefpersonen voorgeschoteld kregen. Bij een
logicus gaan dan alle rode lampen branden: gewoon logisch redeneren is al een heel
complexe zaak, – waarover zo dadelijk meer – maar er zijn zoveel interpretaties van
het begrip ‘kans’ dat het al helemaal onduidelijk is wat een kanstheoretische rede-
nering is, en wat een proefpersoon doet tijdens dergelijk redeneren. Kortom, nog
te vaak wordt er binnen cognitiewetenschap gedacht dat de betekenis van woorden,
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zinnen en instructies duidelijk is, terwijl het onderzoeken van betekenis juist deel
van het experiment zou moeten zijn. Dat brengt mij tot mijn eigenlijke onderwerp
van vandaag: de betekenis van natuurlijke taal, hoe die tot uiting komt in experi-
menten, en hoe een verkeerd begrip daarvan de bodem wegslaat onder de nu zeer
populaire ‘evolutionaire psychologie’.

Ik geef eerst een ruwe begripsafbakening. Wat hebben logica en cognitieweten-
schap met elkaar te maken? Enerzijds is er logica in cognitie: taal en communicatie,
planning en probleem-oplossen lijken allemaal vormen van redeneren te veronder-
stellen. De vraag is dan: welke redeneerpatronen liggen daaraan ten grondslag?
Overigens zijn er geleerden die menen dat redeneren in cognitie in het geheel geen
rol speelt, en dat mensen in wezen uit de kluiten gewassen insecten zijn; ik kom
daarop straks nog terug.4

Anderzijds is er ook logica over cognitie: hier wordt de kennis die vergaard is
over logische systemen, wat men zou kunnen noemen de wiskundige kant van logi-
ca, toegepast op wat gevonden is betreffende logica in cognitie; een voorbeeld is
hier de vraag naar de complexiteit van de in de vorige stap gevonden redeneerpa-
tronen.

Ik ga nu uitgebreid een voorbeeld behandelen waarin al deze elementen sa-
menkomen, te weten wetenschapskritiek, logica in cognitie en logica over cognitie.
Ik bespreek wat de zogeheten evolutionaire psychologie over logisch redeneren te
berde gebracht heeft, in het bijzonder betreffende het redeneren met de construc-
tie ‘als ... dan’.5 Dit lijkt een merkwaardig onderwerp voor een oratie: ook voor
wie heel weinig van evolutie en van taalkundige constructies weet, moet het lijken
alsof hier een groot idee, Darwins evolutieleer, verbonden wordt met iets heel
kleins, het nietige woordje ‘als’. Wat kunnen deze zaken nu met elkaar te maken
hebben? Hoe zou er ooit iets zinnigs over evolutie gezegd kunnen worden uitgaande
van taalkundige observaties over dit nietige woordje? Het antwoord is dat evolutio-
nair psychologen zelf dit verband gelegd hebben, en hun analyse van redeneren met
‘als ... dan’ gebruikt hebben om vergaande conclusies over de evolutionaire en ge-
netische bepaaldheid van cultuur te trekken.

Laat ik beginnen met een korte uiteenzetting van de denkbeelden waar de evolutio-
nair psychologen voor staan. De uitgangspositie is dat de mens als geheel een pro-
duct van het evolutionaire proces is, en dat bijgevolg ook de menselijke cognitie
moet bestaan uit een reeks aanpassingen aan de omstandigheden die heersten toen
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de mens nog als jager en verzamelaar leefde, dat wil zeggen, gedurende het grootste
deel van het bestaan van de soort. Een zeer belangrijk bestanddeel van de omgeving
wordt gevormd door soortgenoten, en dit doet vermoeden dat er speciale aanpas-
singen geëvolueerd zijn welke dienen om de omgang met die soortgenoten te ver-
soepelen. Een voorbeeld van zo’n aanpassing is het vermogen om overtredingen
van een regel te kunnen constateren. Het achterliggende idee is dat een groep indi-
viduen bijeengehouden wordt door een sociaal contract, en dat het daarom van le-
vensbelang is om overtreders van dat contract op te kunnen sporen. Zo’n zesde zin-
tuig voor bedrog, in het Engels cheating detector genoemd, is een voorbeeld van een
module, een genetisch bepaald stukje van de hersenen dat slechts één specifieke taak
heeft; in dit geval het opsporen van bedrog. Modulariteit, de opvatting dat de geest
gezien kan worden als een optelsom van dergelijke stukjes, is een belangrijke aanna-
me in de evolutionaire psychologie. In een pakkende formule is dit samengevat als
‘The baby is a Swiss army knife.’ Een kenmerk van modules is dat ze ingekapseld zijn:
de modules zijn ieder gespecialiseerd op een eigen domein, en er is niet of nauwe-
lijks informatie-uitwisseling tussen verschillende modules. De metafoor van het
Swiss army knife is inderdaad een goede: elk van de in het zakmes aanwezige instru-
menten heeft zijn eigen beperkte functie, en er is geen, om zo te zeggen, centraal in-
strument dat de andere aanstuurt. In dit opzicht verschilt het Zwitserse legermes
dus van een boormachine met hulpstukken. En hier komt logica om de hoek kij-
ken.6

Zo ongeveer is logica per definitie niet beperkt tot een specifiek domein. Een argu-
ment als ‘Alle A zijn B; alle B zijn C; dus alle A zijn C’ geldt onafhankelijk van wat
voor interpretaties aan A, B en C toegekend worden (mits ze van de juiste gramma-
ticale categorie zijn). Door voorstanders van het idee van een centrale besturings-
eenheid in de hersenen wordt logica daarom vaak gezien als een geschikte taal voor
zo’n besturingseenheid. Nu hebben voorstanders van de evolutionaire psychologie
grote moeite met het idee van een centrale besturingseenheid, omdat men zich niet
kan voorstellen hoe zo’n besturingseenheid als evolutionaire aanpassing kan zijn
ontstaan. Immers, zo gaat het argument, evolutionaire aanpassingen zijn alleen mo-
gelijk als reactie op concrete problemen waarvoor de soort zich gesteld ziet, zoals
veranderende klimaatomstandigheden, veranderend aanbod van prooidieren en
dergelijke. Concrete problemen leiden tot concrete aanpassingen, zoals verbete-
ring van oog-hand-coördinatie om een spies naar een prooidier te kunnen werpen.
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Een kenmerk van dergelijke aanpassingen is dat ze tot snelle automatische reacties
leiden. De voorstanders van de sterke modularisering van de geest menen dat een
centrale besturingseenheid, waar alle waarnemingsinformatie naar toe gaat om ver-
werkt te worden tot instructies voor handelingen, veel te traag is om evolutionair
voordelig te zijn. Vandaar ook de eerder genoemde metafoor, dat mensen uit de
kluiten gewassen insecten zijn: het informatie verwerkende systeem van insecten
bestaat immers uit snelle reflexen.

Misschien ziet U nog steeds niet waarom men zich over deze kwesties op kan
winden. De evolutionair psychologen hebben dit onderwerp echter sterk gepoliti-
seerd, door hun analyse af te zetten tegen wat ze het ‘Standaard Model van Sociale
Wetenschappen’ noemen. Dit model benadrukt de rol van cultuur ten opzichte van
natuur, en meent dat mensen een algemeen, domein-onafhankelijk, vermogen tot
leren hebben, dat hen, om slechts twee voorbeelden te noemen, in staat stelt zowel
een taal als seksegerelateerde gedragspatronen aan te leren. De optimistische kant
van dit model is vanzelfsprekend dat wat geleerd wordt, misschien ook wel weer af-
geleerd kan worden, indien nodig. De evolutionair psychologen hebben echter niets
op met dit idee, en hebben getracht het standaardmodel onderuit te halen door
twijfel te zaaien aan het bestaan van domein-onafhankelijke mechanismen voor le-
ren, redeneren en geheugen. In het bijzonder vormt de logica hun doelwit; zij pro-
beren aan te tonen dat mensen bij het redeneren in concrete situaties niet formeel-
logisch regels toepassen, zoals bovenstaande regel over ‘alle’, maar regels waarvan
de geldigheid alleen op de specifieke situatie betrekking heeft. De regels waar zij
hun vizier op richten zijn die betreffende de uitdrukking ‘als ... dan’. Lukt het hen
aan te tonen, dat redeneren met ‘als ... dan’ domein-specifiek is, dan bestaat er in
ieder geval geen domein-onafhankelijk vermogen voor redeneren, en is twijfel ge-
zaaid aan het hele idee van een centrale besturingseenheid, en daarmee van het pri-
maat van de cultuur.

Nu heeft U misschien het gevoel dat deze argumentatie een rit op de achtbaan
gelijkt, en dat ik overdrijf. Ik heb U echter zojuist een samenvatting gegeven van de
eerste pagina’s van een hoofdstuk uit het boek ‘The adapted mind: evolutionary
psychology and the generation of culture’, om precies het te zijn het hoofdstuk
‘Cognitive adaptations for social exchange’ van Cosmides en Tooby, de grondleg-
gers van de evolutionaire psychologie. Dezelfde gedachten zijn ook te vinden in de
kassakraker van Steve Pinker met de ingetogen titel ‘How the mind works’.7 Logica
wordt dus in het strijdperk getrokken, en het helpt niet om te wachten tot het over-
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gaat. Ik wil daarom laten zien dat de experimenten betreffende menselijk redeneren
waarop Cosmides en Tooby zich baseren, fundamenteel tekortschieten. Met ‘fun-
damenteel’ bedoel ik hier dat het niet gaat om methodologische kwesties zoals het
gebruik van de juiste statistische technieken, maar om een aantoonbaar verkeerde
opvatting van wat taal en taalbegrip is. Ik begin met enkele algemene overwegingen
over ‘als ... dan’, en zal daarna experimenteel materiaal presenteren.

Neem als voorbeeld voor het gebruik van de ‘als ... dan’-constructie de zin: ‘Als
een idee populair is, dan is het onjuist’. We noemen zo’n zin ook wel een voorwaar-
delijke of conditionele zin; het gedeelte dat volgt na ‘als’ heet antecedens, het gedeel-
te dat volgt op ‘dan’ heet consequens. Wat kan er zo moeilijk zijn aan een voorwaar-
delijke zin? Iedereen weet dat een redenering zoals ‘Als een idee populair is, dan is
het onjuist; idee I is populair; dus idee I is onjuist’ geldig is, terwijl ‘Als een idee po-
pulair is, dan is het onjuist; idee I is onjuist, dus idee I is populair’ ongeldig is.
Anderzijds is ‘Als een idee populair is, dan is het onjuist; idee I is juist, dus idee I is
impopulair’ weer geldig. In alle gevallen wil dit niet zeggen dat de conclusie, de zin
die met ‘dus’ ingeleid wordt, ook waar is; dat hangt af van de waarheid van de pre-
missen.

Wat valt er nog meer te zeggen? Wel, bijvoorbeeld dat kinderen deze construc-
tie relatief laat aanleren, en dat de eerst geleerde betekenis lijkt te zijn die waarin
zowel antecedens als consequens in de toekomst liggen, en waar de spreker ver-
wacht dat het antecedens zeker zal intreden.8

Merk op, dat in het Nederlands als zowel gebruikt kan worden in het geval dat de
spreker meent dat het antecedens zeker is, als in het geval dat de waarheid van het
antecedens alleen hypothetisch aangenomen wordt. In het Engels is dit onderscheid
gelexicaliseerd door middel van if, respectievelijk when. Opvallend is nu dat bij En-
gelstalige kinderen zinnen met when eerder lijken op te treden dan die met if. Op het
moment dat if gebruikt gaat worden is er nog een overlap in betekenis met when;
langzaam komt dan het hypothetisch gebruik van if op, en vierjarigen zijn meestal in
staat ook voorwaardelijke zinnen met een onwaar antecedens (‘Als ik een olifant
was, dan had ik een slurf’) te begrijpen en te gebruiken.

Om de data voor het Nederlands te illustreren wil ik hier twee citaten geven uit
een prachtig boek van Cornelis Verhoeven, de onlangs overleden emeritus hoogle-
raar Wijsbegeerte aan deze universiteit. Het boek heet Een vogeltje in mijn buik,9 en
beschrijft in dagboekvorm de taalontwikkeling van zijn kinderen Neeltje en Daniel.
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Het boek vloeit over van humorvolle liefde voor zijn kinderen, maar heeft ander-
zijds een scherp oog voor de taalkundige constructies die zij gebruiken, of nog net
niet gebruiken, alsmede de betekenis van die gegevens voor de taaltheorie. Het
boek werd in 1975 geschreven, maar vele opmerkingen kunnen zo als illustratie bij
huidige discussies gebruikt worden, zoals deze:

28-7
Ofschoon wij de taal een systeem of een constructie noemen, lijkt de ont-
wikkeling daarvan, zoals ik die bij Neeltje meemaak, niet op bouwactiviteit,
tenzij een manier van bouwen waaraan zeer velen tegelijk en volgens een
plan dat zij niet zelf kennen meewerken. De ontwikkeling lijkt meer op een
groeiproces, bijna een woekering waarvan niemand het plan kent, een pro-
ces dat van allerlei kanten tegelijk doorgaat en waarvan niemand het plan
kent. Taal lijkt op dit moment meer natuur dan cultuur.

Ik geef nu de beloofde twee notities die het gebruik van ‘als ... dan’ illustreren.

23-7
Haar eerste daad was het formuleren van een conditionele bijzin. Zij keek uit
het raam en zij: ‘Het is koud; as de son sijnt, dan is het warm.’ En even later:
‘as mijn beentjes groot zijn, dan kan ik fietsen.’
Er is waarschijnlijk geen samengestelde zin die zij vaker hoort dan een ‘als ...
dan’-constructie met een conditionele of temporele betekenis: als je dit
doet, dan krijg je dat; als dit eerst gebeurd is, zal dat ook gebeuren. Met der-
gelijke constructies gaan we haar onmogelijk ongeduld en onmiddellijkheid
te lijf. Overigens lopen in zulke zinnen de categorieën tijd, causaliteit en
voorwaarde zo dooreen dat zij die voorlopig nog wel niet zal kunnen onder-
scheiden.

1-12
Zij was bezig een constructie van antieke bakstenen, die ik artistiek heb op-
gericht in een hoek van de kamer, te slopen. Om niet al te regelrecht te ver-
bieden, was ik zo dom te zeggen, dat zij daarmee mocht spelen als ze groot
is.
‘Maar ik ben al groot.’
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‘Ja maar, ik zei: groter.’
‘Maar ik ben al groter.’
‘Ja maar, ik bedoel nog groter.’
‘Maar ik ben al nog groter.’

Naarmate zij ‘groter’ werd, praatte zij minder ernstig. Op het eind begon zij te
lachen, een beetje triomfantelijk; zij had, denk ik, ontdekt dat haar argumentatie op
deze manier onuitputtelijk en onweerlegbaar was.

Een logicus zou hier zeggen dat Neeltje zowel de introductie- als de eliminatie-
regels voor ‘als .. dan’ beheerst, dus dat het verder wel goed komt met Neeltje.10 In
beide citaten is duidelijk dat het een voorwaardelijke zin betreft waarvan het ante-
cedens zeker zal intreden.

Deze korte excursie naar kindertaal laat al zien dat ‘als … dan’ een heel scala van
situaties kan beschrijven, al naargelang het antecedens als zeker, als mogelijk of als
onwaar aangenomen wordt, met allerlei gradaties ertussenin. Dit roept al direct de
vraag op, hoe ‘als … dan’ geïnterpreteerd wordt in een psychologisch experiment;
zou uit de instructies altijd duidelijk zijn welke betekenis aan ‘als … dan’ toegekend
moet worden?

Nu, wat ik zojuist voorgedaan heb, toen ik U drie argumentvormen liet zien uit-
gaande van de premisse ‘Als een idee populair is, dan is het onjuist’, is een voor-
beeld van het simpelste psychologische experiment betreffende redeneren: een eva-
luatietaak, waarbij nagegaan moet worden of een conclusie al of niet uit gegeven
premissen volgt. Meestal stemmen de uitkomsten daarvan wel overeen met wat lo-
gici verwachten, hoewel niet altijd. Ik zal daarvan nu twee voorbeelden behandelen.
Het eerste betreft een onderzoek van de Amerikaanse antropologe Susan Scribner
onder de Kpelle-stam in Liberia.11 Het is hier van belang op te merken dat de Kpelle
voor het grootste deel ongeletterd zijn. Scribners proefpersonen kregen de volgen-
de premissen voorgelegd:

Alle Kpelle mannen zijn rijstboeren.
Meneer Jansen is geen rijstboer.

en de vraag was: is meneer Jansen een Kpelle?
Ik geef nu in vertaling een uittreksel uit een karakteristieke dialoog met een

proefpersoon.

12

MICHIEL VAN LAMBALGEN



P. Ik ken die man niet, ik heb hem nog nooit gezien.
E. Denk alleen aan wat die beweringen zeggen.
P. Als ik de man ken, kan ik de vraag beantwoorden, maar aangezien ik hem
niet ken, kan ik geen antwoord geven op de vraag.
E. Antwoord dan als lid van de Kpelle-stam.
P. Wanneer je een persoon kent, en er wordt een vraag over hem gesteld dan
kun je antwoorden. Maar wanneer je een persoon niet kent, is dat heel
moeilijk.

Aan de proefpersoon wordt gevraagd de premissen te accepteren, en de waarheids-
waarde van de conclusie te bepalen. Hij begrijpt deze bedoeling niet, liever gezegd,
het is voor hem niet mogelijk premissen zomaar aan te nemen zonder er een defini-
tieve waarheidswaarde aan toe te kennen. Uit het onderzoek van Scribner blijkt ook
dat enkele jaren scholing vaak voldoende zijn om de opgave wel correct op te los-
sen, dat wil zeggen, om te leren omgaan met een begrip van geldigheid dat niet de
waarheid van de premissen veronderstelt. Er lijken echter diepe redenen te zijn
waarom het voor mensen moeilijk is het begrip ‘geldigheid van een argument’ los te
koppelen van de waarheidswaarde van de premissen van dat argument. Dit werd
duidelijk in een experiment van Deglin en Kinsbourne waarbij in het kader van een
experimentele behandeling tegen depressie, hersenhelften afzonderlijk lichte elek-
troshocks kregen.12 Het effect daarvan is dat de geshockte hersenhelft zo’n twintig
minuten uitgeschakeld is. Deglin en Kinsbourne maakten van de gelegenheid ge-
bruik om de proefpersonen redeneertaken te laten verrichten. Verrassenderwijs
zijn de uitkomsten drastisch verschillend naargelang de rechter dan wel de linker
hersenhelft verdoofd is. Vraagt men aan proefpersoon:

Alle rivieren bevatten vis.
De Neva is een rivier.
Zwemt er vis in de Neva?

bij een verdoofde rechter hersenhelft, dan is het antwoord:

‘Ja natuurlijk.’ [irritatie dat experimentator zo’n domme vraag stelt]

Verdooft men echter de linker hersenhelft, dan gebeurt er heel iets anders:
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‘Vroeger zwom er inderdaad veel vis in de Neva, maar de rivier is nu zo ver-
vuild dat hij helemaal dood is!’ [geëmotioneerd]

Hetzelfde verschijnsel treedt op bij vragen die met geen mogelijkheid als emotio-
neel geladen beschouwd kunnen worden:

Alle landen hebben een eigen vlag.
Quetzal is een land.
Heeft Quetzal een vlag?

Verdooft men de rechter hersenhelft, dan is het antwoord weer:

‘Ja natuurlijk’ [wederom irritatie dat experimentator zo’n domme vraag
stelt]

Bij een verdoofde linker hersenhelft treedt een andere vorm van ergernis op:

‘Hoe moet ik dat weten? Ik ken dat land helemaal niet!’

Een zeer voorlopige conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden, is dat er
wat betreft redeneren een zekere specialisatie van de hersenhelften is, en dat de uit-
komst van ‘logisch’ redeneren afhangt van welke hersenhelft het meest getraind is.
Enkele jaren scholing leidt meestal tot mogelijkheid om van eigen kennis en erva-
ring te abstraheren. Echter, sporen van de oorspronkelijke problemen zijn ook te
vinden bij hoogopgeleiden, soms zelfs gesierd met de hoogleraarstitel.

Een bekend voorbeeld is de moeilijkheid die soms ondervonden wordt bij het
begrijpen van het bewijs uit het ongerijmde: om te bewijzen dat niet-A, neem A aan
en leidt een tegenspraak af. Een vaak gehoorde tegenwerping luidt: als A onwaar
blijkt te zijn, hoe kun je dan eerst aannemen dat A waar is? Tijdschriften voor logica
hebben zodoende regelmatig te maken met mensen die beweren dat enkele funda-
mentele logische resultaten, zoals de onbeslisbaarheid van de predicaatlogica of
Gödels onvolledigheidsstellingen (bewezen uit het ongerijmde) onzin zijn. Voor
een bloemlezing uit dergelijke artikelen verwijs ik U graag naar Wilfrid Hodges’ ar-
tikel met de voor zich sprekende titel ‘An editor recalls some hopeless papers’.13

Laat ik hier alleen opmerken dat dit verschijnsel een pendant heeft in kindertaal, in
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zoverre dat jonge kinderen niet altijd in staat zijn aannames te maken die tegen hun
kennis in gaan:14

Adult: What if your car broke on the way?
Ryan (2 jr. 10 mnd.): Well, but when we drove there, our car didn’t broke
Adult: Well, what happens, what if your car did break?
Ryan: It doesn’t break, I told you!

Het beroemdste voorbeeld in dit genre is de zogenaamde false belief task.15 Een kind
kijkt hierin naar een poppentheater dat een keuken voorstelt waarin een pop bezig
is. De pop zet een doos met chocolaatjes in een kast, en gaat weg. Zichtbaar voor het
kind verschijnt dan de poppenspeler, die de chocolaatjes in een andere kast zegt.
Poppenspeler af, de pop komt terug en men vraagt aan het kind: ‘waar gaat de pop
de chocolaatjes zoeken?’ Kinderen jonger dan plusminus 3,5 jaar wijzen de kast aan
waar de poppenspeler de chocolaatjes heeft verstopt; oudere kinderen zijn daaren-
tegen wel in staat ‘zich in de geest van de pop te verplaatsen’ en kunnen zich voor-
stellen dat de pop iets onwaars denkt. Interessant is dat autisten in deze test hetzelf-
de antwoord geven als de jonge kinderen. De interpretatie van dit resultaat is nog
zeer omstreden.

We hebben zojuist gezien dat een evaluatietaak, waarbij het de bedoeling is na te
gaan of een conclusie uit gegeven premissen volgt, eenvoudig lijkt, meestal wel cor-
rect wordt opgelost, maar toch al een grote diepte verbergt: het correct oplossen
veronderstelt de mogelijkheid de premissen in isolatie te beschouwen, terwijl men-
sen er juist op gericht zijn problemen op te lossen door naar de context te kijken.
Anders gezegd, om zo’n logische taak te kunnen oplossen moet men afzien van wat
men weet, en ook van wat men weet dat men niet weet; voorwaar geen eenvoudige
opgave. En het is daarom geen eenvoudige opgave, omdat communicatie er juist op
berust, zoveel mogelijk te gebruiken van wat men weet, om lacunes in de binnen-
komende gegevens, al of niet van taalkundige aard, op te vullen. Zo’n lacune kan
bijvoorbeeld ontstaan doordat de betekenis van ‘als … dan’ niet volledig bepaald
wordt door de voorwaardelijke zin waarin zij voorkomt; de context moet dan uit-
maken hoe hypothetisch het antecedens genomen moet worden. Zoals we gezien
hebben wordt de waarheidsstatus van het antecedens nog niet door ‘als ... dan’ vast-
gelegd. Kortom, als iemand ogenschijnlijk logische fouten maakt, zoals de man van
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de Kpelle-stam, dan is daar niet uit te concluderen dat hij niet de beschikking heeft
over formeel-logische regels; hooguit dat andere regels het even overgenomen heb-
ben, of dat hem niet duidelijk is welke formeel-logische regels toegepast moeten
worden.

Het wordt nog ingewikkelder indien redeneren verbonden moet worden met een-
voudige handelingen. Een klassiek experiment op dit gebied is de door Peter Wason
in 1968 uitgevoerde ‘vier kaarten proef’.16 De proefpersoon ziet voor zich op een
tafel vier kaarten liggen; van iedere kaart is een zijde dus zichtbaar, de andere on-
zichtbaar. Gegeven is dat iedere kaart aan een zijde een letter heeft, en aan de ande-
re een cijfer. De experimentator geeft nu aan de proefpersoon de volgende ‘als ...
dan’-bewering (ook wel regel genoemd)

Als de ene kant van de kaart een klinker heeft, dan heeft de andere kant een even getal

en hij vraagt welke kaarten omgedraaid moeten worden om te bepalen of die ‘als ...
dan’-bewering voor de vier kaarten geldt. Daarbij wordt de proefpersoon erop ge-
wezen dat het er ook om gaat niet onnodig kaarten om te draaien.

Indien de kaarten met de volgende zijden naar boven liggen:

dan is de ‘logisch correcte’ keuze dat de A- en de 7- kaart omgedraaid moeten wor-
den.

‘Logisch correct’ staat tussen aanhalingstekens: vanwege de eerder opgemerkte
rijkdom aan betekenissen voor ‘als … dan’ is niet onmiddellijk duidelijk aan welke
logica ‘als … dan’ moet beantwoorden. Bij dit experiment werd er echter voet-
stoots van uitgegaan dat de betekenis van ‘als … dan’ gegeven wordt door de mate-
riële implicatie: ‘als p dan q’ is waar indien p onwaar is, of q waar.

Het is intussen hopelijk duidelijk geworden dat dit slechts een van de mogelijke
betekenissen van ‘als ... dan’ is. De door kinderen het eerst geleerde betekenis,
waarbij het antecedens naar verwachting zeker zal intreden, moet bijvoorbeeld op
een geheel andere manier uitgelegd worden. Minimaal is nodig een verwijzing naar
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een tijdsas, waarop ergens in de toekomst het antecedens gesitueerd kan worden,
gevolgd door nog weer later het consequens. Om het helemaal precies te maken
moet dan ook nog verwezen worden naar de verwachtingen van de spreker.

Wanneer we ‘als ... dan’ interpreteren als materiële implicatie, dan betekent
dit, toegepast op deze vier kaarten, dat de enige tegenvoorbeelden tegen de regel
kaarten zijn met een klinker aan de ene kant en een oneven getal aan de andere kant.
Indien er geen tegenvoorbeelden zijn, is de regel waar. Dan volgt dat de kaarten met
K en 4 aan de bovenzijde geen tegenvoorbeelden kunnen leveren; de kaarten met A
en 7 echter wel, en die moeten daarom omgedraaid worden.

Nu bleek bij dit experiment, en bij het grootste deel van de replicaties van dit
experiment, dat meer dan 90% van de proefpersonen deze keus niet maakt. Bij-
voorbeeld kiest zo’n 45% in plaats daarvan de A- en de 4-kaart. Waarom?

Het wordt nog gekker wanneer men een variant van dit experiment be-
schouwt.17 Nu wordt het experiment ingeleid met een verhaal: stel je voor dat je
een inspecteur bent die moet nagaan of de regels voor alcoholgebruik voor minder-
jarigen wel worden nageleefd. Gegeven is dus de regel:

Als je in deze winkel alcoholische dranken wilt kopen, moet je ouder zijn dan 18 jaar.

De proefpersoon krijgt nu kaarten te zien waarvan hem wordt verteld dat aan de
ene kant de naam van een klant staat (samen met zijn aanschaf), en aan de andere
kant de leeftijd van die klant. Indien de kaarten bijvoorbeeld zo gelegd zijn:

dan maken de proefpersonen voor het overgrote deel de correcte keus: zij kiezen de
kaarten die vermelden ‘Jan, Baccardi Breezer’ en ‘12’.

Al voor de evolutionaire psychologie werd dit resultaat beschouwd als evidentie
voor een contrast tussen formeel en inhoudelijk redeneren. Een veelgetrokken con-
clusie is dat logisch redeneren alleen goed gaat indien we vertrouwd zijn met (de in-
houd en) de context van het verbale materiaal in de redenering. Omdat in het eerste
geval de context ontbreekt, zouden proefpersonen maar wat doen, of geleid wor-
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den door een ‘verification bias’: ze zouden op zoek zijn naar ondersteuning van de
regel, niet naar de weerlegging.

De evolutionair psychologe Leda Cosmides heeft varianten op deze experimenten
uitgevoerd18 waarvan de resultaten hetzelfde patroon te zien geven, en deze experi-
menten waren de basis voor haar conclusie dat formeel-logische regels geen rol spe-
len. Evolutionair psychologen noemen een regel als die over alcoholgebruik een
‘sociaal contract’, en stellen dat wij juist vanwege ons zesde zintuig voor bedrog, en
bedrog is hier overtreding van een sociaal contract, in staat zijn snel de goede keuze
te maken. Ter illustratie geef ik hier Cosmides’ variant van de vier-kaarten-taak.

‘You are an anthropologist studying the Kaluame, a Polynesian people who
live in small, warring bands on Maku Island in the Pacific. You are interested
in how Kaluame ‘big men’ – chieftains – yield power.

‘Big Kiku’ is a Kaluame big man who is known for his ruthlessness. As a sign
of loyalty, he makes his own ‘subjects’ put a tattoo on their face. Members of
other Kaluame bands never have facial tattoos. Big Kiku has made so many
enemies in other Kaluame bands, that being caught in another village with a
facial tattoo is, quite literally, the kiss of death.

Four men from different bands stumble in Big Kiku’s village, starving and
desperate. They have been kicked out of their respective villages for various
misdeeds, and have come to Big Kiku because they need food badly. Big
Kiku offers each of them the following deal:

‘If you get a tattoo on your face, then I’ll give you cassava root.’

Cassava root is a very sustaining food which Big Kiku’s people cultivate. The
four men are very hungry, so they agree to Big Kiku’s deal. Big Kiku says the
tattoos must be in place tonight, but that the cassava root will not be availa-
ble until the following morning.

You learn that Big Kiku hates some of these men for betraying them to his
enemies. You suspect he will cheat and betray some of them. Thus, this is
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the perfect opportunity for you to see first hand how Big Kiku wields his
power.

The cards below have information about the fates of the four men. Each card
represents one man. One side of a card tells whether or not the man went
through with the facial tattoo that evening and the other side of the card tells
whether or not Big Kiku gave that man cassava root the next day.

Did Big Kiku get away with cheating these four men? Indicate only those
card(s) you definitely need to turn over to see if Big Kiku has broken his
word to any of these four men.’

De getoonde kaarten zijn dan als volgt:

Ongeveer 75% van de proefpersonen kiest nu de ‘got the tattoo’ en ‘Big Kiku gave
nothing’ kaarten, zoals de interpretatie van ‘als … dan’ als materiële implicatie
voorschrijft.

Omdat het succespercentage in geval we met een abstracte regel zoals de eerste
van doen hebben aanmerkelijk lager is, en alle drie de regels dezelfde logische vorm
hebben, moet dit betekenen dat formeel-logische overwegingen geen rol gespeeld
hebben. Dit is in het kort het argument van de evolutionair psychologen tegen de
cognitieve relevantie van de logica, en uiteindelijk tegen het standaardmodel van de
sociale wetenschappen.

Het is niet mijn bedoeling om een uiteenzetting te geven van de honderden experi-
menten die op Wasons oorspronkelijke ontwerp zijn gebaseerd. Ik wil een stap ach-
teruit doen en het hebben over het achterliggende idee bij dergelijke experimen-
ten, namelijk dat een uitdrukking zoals bijvoorbeeld ‘als ... dan’ een betekenis heeft,
die iedere gebruiker van de uitdrukking weet, en dat experimenten kunnen nagaan
of de gebruiker redeneert conform deze vaste betekenis. Doet hij dat wel, dan heet
de gebruiker, althans in dit opzicht, rationeel; anders irrationeel. Zoals boven uiteen-
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gezet wordt algemeen aangenomen dat voor ‘als ... dan’ die betekenis gegeven
wordt door de materiële implicatie.

Anders gezegd, het beeld is hier dat een proefpersoon, en eigenlijk elk mens, eerst
bepaalt wat de betekenissen van uitdrukkingen en zinnen zijn, en vervolgens rede-
neert op basis van deze betekenis. Als algemeen model voor wat betekenis is, lijkt
dit vanzelfsprekend: hoe zouden wij een zin kunnen begrijpen indien betekenis van
de zin niet ontstaat door het samenstellen van de betekenissen van de componenten
van de zin?

Toch is het niet zo eenvoudig, zelfs niet voor een basale uitdrukking zoals ‘als ..
dan’.

In een artikel uit 1984 stelt de taalkundige Barbara Partee19 dat een dergelijke
zogeheten compositionele toekenning van betekenis aan natuurlijke taal in het alge-
meen niet mogelijk is. Vaak zijn sprekers van een taal maar zeer gedeeltelijk bekend
met de precieze betekenis van een woord; mijn scheikundeleraar weet veel beter
wat het woord ‘benzeen’ betekent dan ik. Dit heeft tot gevolg dat een door mij uit-
gesproken zin waarin het woord ‘benzeen’ voorkomt een onderbepaalde betekenis
heeft. Partee meent echter dat sommige uitdrukkingen een vaste betekenis hebben
en als zodanig een bouwsteen kunnen vormen voor de betekenis van een zin; zij
noemt hier als voorbeeld de woorden ‘en’ of ‘vierkant’. Gewoonlijk wordt ‘als ...
dan’ ook in deze categorie geplaatst.

Ik waag dat te betwijfelen. In het volgende wil ik een aantal van de moeilijkheden il-
lustreren aan de hand van materiaal stammend uit experimenten die de psycholoog
Keith Stenning en ik in Edinburgh uitgevoerd hebben.20 Anders dan de gebruikelijke
experimenten waarbij proefpersonen gevraagd wordt een formulier in te vullen,
hebben wij de proefpersonen ondervraagd en gefilmd terwijl ze bezig waren de
taak op te lossen. Deze techniek levert observaties die niet langs andere weg toe-
gankelijk zijn: zo is te zien dat proefpersonen steeds van mening kunnen veranderen
over wat te doen, misschien zelfs nooit tot een definitief oordeel komen, en ook dat
dezelfde keuze gemaakt kan worden op grond van heel verschillende overwegin-
gen.

Beschouw nogmaals de regel:
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Als de ene kant van de kaart een klinker heeft, dan heeft de andere kant een even getal.

Deze regel bevat onder andere de uitdrukking ‘ene kant ... andere kant’. De be-
doelde interpretatie van die uitdrukking is, dat ‘ene kant’ zowel de voor- als de ach-
terkant van een kaart kan aanduiden, en dat de verwijzing van ‘andere kant’ afhangt
van de verwijzing van ‘ene kant’. Men kan zeggen dat ‘ene kant ... andere kant’ een
symmetrische uitdrukking is, in die zin dat geen van beide kanten van de kaart ge-
privilegieerd wordt. Anderzijds is ‘als ... dan’ asymmetrisch in die zin dat de bewe-
ring niet zomaar omgedraaid kan worden: uit ‘Als een idee populair is, dan is het
onjuist’, volgt logisch gezien niet ‘Als een idee onjuist is, dan is het populair’.

Overigens is niet iedereen daarvan doordrongen, getuige bijvoorbeeld de stic-
ker die ik laatst tegenkwam: ‘If a cluttered desk signifies a cluttered mind, what
does an empty desk signify?’ Men wordt hier uitgenodigd te concluderen ‘an empty
mind’, maar logisch gezien kan er natuurlijk geen enkele conclusie getrokken wor-
den.

Nu blijkt dat proefpersonen grote moeite hebben met het tegelijk voorkomen
van symmetrie en asymmetrie in één zin. Dit hebben we aangetoond door een reeks
experimenten waarin de verwijzing van ‘ene kant’ gemanipuleerd werd.

Wordt ‘ene kant’ asymmetrisch opgevat als ‘voorkant’, zodat de regel luidt:

Als de voorkant van de kaart een klinker heeft, dan heeft de achterkant een even getal

en wordt daarbij gevraagd welke kaart omgedraaid dient te worden om de waarheid
van de regel te bepalen, dan doet iedereen het goed: de A wordt gekozen.

Bij de andere asymmetrische interpretatie, waarbij ‘ene kant’ opgevat wordt als
‘achterkant’, ontstaat de regel:

Als de achterkant van de kaart een klinker heeft, dan heeft de voorkant een even getal.

Vragen we nu welke kaart gekozen moet worden, dan schieten proefpersonen in de
stress. Ik geef enkele voorbeelden van de resulterende dialogen. Ik gebruik de nota-
tie 4/K om aan te geven dat op de voorkant van de kaart een 4 staat, en op de ach-
terkant een K, en analoog voor andere combinaties.
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Voorbeeld: proefpersoon 12.
E. The first rule says that if there is a vowel on the face of the card, so what
we mean by face is the bit you can see, then there is an even number on the
back of the card, so that’s the bit you can’t see. So which cards would you
turn over to check the rule.
S. Well, I just thought 4, but then it doesn’t necessarily say that if there is a 4
that there is a vowel underneath. So the A.
E. For this one it’s the reverse, so it says if there is a vowel on the back, so the
bit you can’t see, there is an even number on the face; so in this sense which
ones would you pick?
S. [Subject ticks 4] This one.
E. So why wouldn’t you pick any of the other cards?
S. Because it says that if there is an even number on the face, then there is a
vowel, so it would have to be one of those [referring to the numbers].
E. [This rule] says that if there is a vowel on one side of the card, either face
or back, then there is an even number on the other side, either face or back.
S. I would pick that one [the A] and that one [the 4].
E. So why?
S. Because it would show me that if I turned that [pointing to the 4] over and
there was an A then the 4 is true, so I would turn it over. Oh, I don’t know.
This is confusing me now because I know it goes only one way. No, I got it
wrong didn’t I, it is one way, so it’s not necessarily that if there is an even
number then there is a vowel.

Hier zagen we dat de richting van de ‘als .. dan’ omgedraaid wordt onder invloed
van het anders verankeren van de ‘ene kant’. Het omgekeerde komt ook voor: door
van ‘als … dan’ een ‘dan en slechts dan als’ te maken wordt ‘ene kant ... andere
kant’ symmetrisch genomen, en door ‘als ... dan’ expliciet als asymmetrisch te pre-
senteren, wordt ‘ene kant ... andere kant’ asymmetrisch gemaakt; namelijk, ‘ene
kant’ wordt geïnterpreteerd als ‘voorkant’, ‘andere kant’ als ‘achterkant’. Hier is
weer een voorbeeld.

Voorbeeld: proefpersoon 23
S. Then for this card [4/K] the statement is not true.
E. Could you give a reason why it is not?
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S. Well, I guess this also assumes that the statement is reversible, and if it be-
comes the reverse, then instead of saying if there is an A on one side, there is
a 4 on the other side, it’s like saying if there was a 4 on one side, then there is
an A on the other.
...
E. Now we’ll discuss the issue of symmetry, you said you took this to be
symmetrical.
S. Well, actually it’s effectively symmetrical because you’ve got this either
exposed or hidden clause, for each part of the statement. So it’s basically
symmetrical.
E. But there are two levels of symmetry involved here. One level is the sym-
metry between visible face and invisible back, and the other aspect of sym-
metry is involved with the direction of the statement ‘if ... then’.
S. Right, o.k.. so I guess in terms of the ‘if ... then it is not symmetrical ... In
that case you do not need that one [4], you just need A.

Kunnen we dan niet zeggen dat de proefpersonen hier een fout maken, en niet goed
begrijpen wat ‘als ... dan’ betekent? Is niet een minimale eis aan elke interpretatie
van ‘als … dan’ dat antecedens en consequens niet verwisselbaar zijn? Zelfs dat kun-
nen we al niet zonder meer zeggen. Beschouw de voorwaardelijke belofte: ‘als je de
auto wast, krijg je een kwartje’. Hier wordt op z’n minst duidelijk gesuggereerd dat
dit kwartje er niet komt als je de auto niet wast; zonder dat verliest de voorwaarde-
lijke belofte zijn pragmatische kracht. De vraag is eerder wat hier het mechanisme is
dat achter het omdraaien ligt. De experimenten geven daarover geen uitsluitsel. Al-
gemeen taalkundige overwegingen leveren het volgende. Het eigenaardige van de
regel:

Als de achterkant van de kaart een klinker heeft, dan heeft de voorkant een even getal

is dat het bekende in het consequens, het gedeelte na ‘dan’ komt, terwijl het onbe-
kende in de voorwaarde, het antecedens, staat.

Een dergelijk gebruik komt wel eens voor, bijvoorbeeld in: ‘Als je honger hebt,
er staat yoghurt in de koelkast.’

Meestal is het omgekeerd: het onbekendere staat in het consequens, en wanneer
dat niet zo is, is dat vaak een indicatie voor een diagnostisch gebruik van ‘als ... dan’,
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waarbij men zoekt naar een oorzaak voor het in het consequens gestelde. De con-
text van het experiment maakt de proefpersonen echter duidelijk dat hier geen dia-
gnostisch gebruik bedoeld kan zijn. Wat er dan gebeurt zou zogenaamde pragmati-
sche normalisering kunnen zijn: de regel wordt omgevormd tot een andere bewering
die wel voldoet aan de vereiste, dat het onbekendere in het consequens staat. Prag-
matische normalisering is op zich een bekend verschijnsel. Hier is een voorbeeld uit
een experiment21 van de psycholinguïst Fillenbaum. Wanneer men proefpersonen
vraagt de volgende zin te parafraseren in termen van ‘als ... dan’:

Schiet op, of je haalt de bus

dan komt daar meestal uit

Als je niet opschiet, haal je de bus niet

in plaats van het logisch correcte

Als je niet opschiet, haal je de bus.

Ook hier zien we weer dat het lastig is af te zien van achtergrondkennis, en alleen te
kijken naar de logische vorm van een zin. Eenzelfde probleem zou zich kunnen
voordoen in de vier-kaarten-taak. De logisch geschoolden onder U zullen al gezien
hebben dat, indien de omkering van de ‘als ... dan’ inderdaad plaatsvindt, de keuze
van de kaarten A en 4 inderdaad de correcte is! Dat kan men als volgt inzien. Neem
aan dat de proefpersoon de uitdrukking ‘ene kant ... andere kant’ opsplitst in ‘voor-
kant ... achterkant’ en ‘achterkant ... voorkant’. Bij ‘voorkant ... achterkant’ is er
geen probleem met de richting van de implicatie; dit leidt tot de keuze van de A-
kaart. Bij ‘achterkant ... voorkant’ is er, zoals we gezien hebben, een neiging de im-
plicatie om te draaien, zodat we krijgen: ‘als er een even getal aan de voorkant staat,
dat staat er een klinker aan de achterkant’. Om deze bewering te kunnen testen
moet echter de 4-kaart gekozen worden. In ieder geval kan men zeggen dat de wis-
selwerking van de uitdrukkingen ‘als ... dan’ en ‘ene kant ... andere kant’ proefper-
sonen voor grote problemen stelt.
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Wat zien we nu als we nog eens goed naar de drie gegeven ‘als ... dan’-beweringen
kijken? De eerste bewering bevat het paar uitdrukkingen ‘de ene kant ... de andere
kant’, terwijl dat niet voor de tweede en derde bewering geldt. Met andere woor-
den: de mentale verwerking kan gemakkelijker gaan omdat er een complicerende
factor minder is. Dit verschil is zuiver formeel, heeft niets met context of inhoud
van doen, en biedt ook geen grond succesvol inhoudelijk redeneren te contrasteren
met deplorabel formeel redeneren.

Er zijn nog meer van dergelijke formele verschillen. Laten we eens kijken naar
de bochten waarin een andere proefpersoon zich wringt.

Voorbeeld: proefpersoon 10.
S. OK so if there is a vowel on this side then there is an even number, so I can
turn A to find out whether there is an even number on the other side or I can
turn the 4 to see if there is a vowel on the other side.
E. So would you turn over the other cards? Do you need to turn over the
other cards?
S. I think it just depends on what you find on the other side of the card. No I
wouldn’t turn them.
...
...
E. If you found a K on the back of the 4?
S. Then it would be false.
...
S. But if that doesn’t disclude [sic] then I have to turn another one.
E. So you are inclined to turn this over [the A] because you wanted to check?
S. Yes, to see if there is an even number.
E. And you want to turn this over [the 4]?
S. Yes, to check if there is a vowel, but if I found an odd number [on the back
of the A], then I don’t need to turn this [the 4].
E. So you don’t want to turn … .
S. Well, I’m confused again because I don’t know what’s on the back, I don’t
know if this one … .
E. We’re only working hypothetically now.
S. Oh well, then only one of course, because if the rule applies to the whole
thing then one would test it.
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...

...
E. What about the 7?
S. Yes the 7 could have a vowel, then that would prove the whole thing
wrong. So that’s what I mean, do you turn one at a time or do you ...?
...
...
E. Well if you needed to know beforehand, without having turned these
over, so you think to yourself I need to check whether the rule holds, so
what cards do I need to turn over? You said you would turn over the A and
the 4.
S. Yes, but if these are right, say if this [the A] has an even number and this
has a vowel [the 4], then I might be wrong in saying ‘Oh it’s fine’, so this
could have an odd number [the K] and this a vowel [the 7] so in that case I
need to turn them all.
E. You’d turn all of them over? Just to be sure?
S. Yes.

Hier is het probleem afhankelijkheid of contingentie: de proefpersoon denkt dat het
kiezen van een kaart afhankelijk is van de uitkomst van het omdraaien van een ande-
re kaart. Wanneer de A bij het omdraaien een oneven getal blijkt te tonen, is het niet
meer nodig een andere kaart om te draaien, want dan is de regel onwaar; indien de
andere kant van de A een even getal vertoont, moet er echter nog naar andere kaar-
ten gekeken worden. Hoe is het dan mogelijk, zo vraagt deze proefpersoon zich af,
om al van te voren aan te geven welke kaarten gekozen moeten worden, zeker als er
gevraagd wordt zo min mogelijk kaarten te selecteren? In arrenmoede opteert zij er
dan voor om alle kaarten te kiezen, een keuze die verschilt van de door de logica op-
gelegde keuze.

Ik moet bekennen dat ik me zo goed in deze proefpersoon kan inleven dat ik
soms niet meer begrijp waarom het logische antwoord correct is. Omdat in deze
taak redeneren en (hypothetisch) handelen met elkaar verbonden worden, is er
sprake van een planningsprobleem: de proefpersoon moet bij zichzelf overwegen
welke reeks handelingen tot het gewenste doel leidt. Nu komt planning in twee va-
rianten voor: absoluut en voorwaardelijk (ook wel reactief genoemd). Bij absolute
planning om een gewenst doel te bereiken, wordt een reeks handelingen berekend
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die zeker naar het doel leiden. Bij voorwaardelijke planning wordt er ruimte over-
gelaten om waarnemingen te doen, en hangt de te kiezen handeling af van de uit-
komst van die waarneming. Menselijk plannen is meestal voorwaardelijk, de zintui-
gen zijn er altijd bij betrokken om waar nodig te corrigeren. De proefpersoon vatte
de taak op als een voorwaardelijk planningsprobleem, en zag niet dat het probleem
ook onvoorwaardelijk opgelost kan worden. De instructies zeiden ook niets over
dit verschil, dus hoe zou de proefpersoon kunnen weten dat het om absolute plan-
nen ging?

Nu wil het geval dat deze overwegingen van afhankelijkheid bij de tweede en
derde regel geen rol kunnen spelen. Er is een groot verschil in logische status tussen
de eerste regel enerzijds, en de tweede en derde regel anderzijds, in zoverre dat de
eerste regel waar of onwaar zijn kan, de tweede en derde echter alleen overtreden
kunnen worden. Wanneer de 12-jarige Jan in de Albert Heijn een Baccardi Breezer
gekocht blijkt te hebben, dan is daarmee het voorschrift:

Als je in deze winkel alcoholische dranken wilt kopen, moet je ouder zijn dan 18 jaar

niet onwaar; het wordt slechts overtreden. Ook na de overtreding blijft het voor-
schrift van kracht. De logica van ‘als ... dan’ in een zin als deze is daarmee een ge-
heel andere dan in de eerste regel. De premisse in het argument van de evolutionair
psychologen, dat alle drie de regels dezelfde logische vorm hebben, vervalt dus. In
het geval van de tweede en derde regel kunnen de vier kaarten als onafhankelijk be-
schouwd worden: de uitkomst van het selecteren en omdraaien van een kaart heeft
geen consequenties voor het al dan niet selecteren van andere kaarten.

Het proces van het selecteren van kaarten ter beoordeling van de tweede en der-
de regel is daarmee computationeel veel eenvoudiger. Alweer, dit is een formeel
verschil, alleen gegeven door het feit dat de tweede en derde regel normatief van
aard zijn; met het specifieke karakter van de norm heeft het niets te maken. Meer in
het algemeen is de moraal van dit alles dat psychologen ernaar neigen een te simpel
beeld van logische vorm te hebben. In dit beeld wordt de logische vorm van een be-
wering alleen bepaald door haar taalkundige structuur, alsof logische vorm verkre-
gen wordt door vertalen in een of andere formele taal. Dit is een misvatting. De lo-
gische vorm van een zin wordt niet alleen bepaald door de zin zelf, maar ook door
de context waarin deze zin voorkomt. We zagen daarvan al een voorbeeld. De voor-
waardelijke belofte ‘als je de auto wast, krijg je een kwartje’ heeft de oppervlakkige
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vorm van een ‘als … dan’-bewering, maar is in het dagelijks taalgebruik een equiva-
lentie: ‘als je de auto wast, krijg je een kwartje, en anders niet’.22 Dergelijke effec-
ten van feitelijk taalgebruik worden ook wel pragmatisch genoemd. De logische
vorm van een zin wordt kort gezegd niet alleen door taalkundige structuur (syn-
taxis en semantiek) bepaald, maar ook door de pragmatiek. Bij de pragmatiek van
een experiment behoren zeker de instructies voor dat experiment, en misschien
nog meer, zoals de wijze waarop een proefpersoon de experimentator ziet (bijvoor-
beeld als figuur met autoriteit, of als knechtje).

In het geval van de eerste regel vragen we naar de waarheid van de regel; klaar-
blijkelijk moet de regel dus waar of onwaar kunnen zijn. Als we daarnaast aannemen
dat ‘niet onwaar’ hetzelfde is als ‘waar’, dan hebben we te maken met klassieke logi-
ca, en daarin wordt ‘als ... dan’ geïnterpreteerd als de materiële implicatie. Het is
echter niet gezegd dat de proefpersonen dezelfde aanname maken, waarmee hun
interpretatie van ‘als ... dan’ anders kan zijn. In feite blijken veel proefpersonen met
deze aanname te worstelen, en in dialogen als bovenstaande komt het geregeld voor
dat de proefpersoon vraagt: ‘zo kan ik laten zien dat de regel niet onwaar is, maar
hoe kan ik laten zien dat hij waar is?’ In het geval van de tweede regel kunnen we al-
leen vragen of de regel wordt nageleefd. Proefpersonen weten uit hun algemene
taalbegrip dat het bij dergelijke conventies geen zin heeft om te vragen naar de
waarheid ervan; en in plaats daarvan brengen ze de geheel andere logica van ‘nale-
ven’ in stelling.

Uitgaande van deze observaties hebben Keith Stenning en ik een serie experi-
menten uitgevoerd, waarbij het verwerken van een regel van het eerste type een-
voudiger gemaakt werd door de opdracht zo te formuleren dat mogelijke misver-
standen als de zojuist genoemde veel minder gemakkelijk kunnen optreden. Om
slechts een voorbeeld te noemen: men kan in de instructie een zin toevoegen die
zegt dat het kiezen van een kaart niet afhankelijk mag zijn van wat er op de achter-
kant van een andere kaart staat: ‘Assume that you have to decide whether to turn
each card before you get any information from any of the turns you choose.’ Tot
onze verbazing bleek dat de frequentie van correcte antwoorden dan met sprongen
omhoog gaat. In een volgende reeks experimenten willen we deze weg in omge-
keerde richting gaan, door het uitvoeren van de opdracht betreffende een regel van
het tweede type moeilijker te maken, bijvoorbeeld door het introduceren van de
uitdrukking ‘ene kant ... andere kant’ in de formulering van de regel.
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Keren wij nu terug naar de evolutionaire psychologie, en algemener naar de rol van
taal en betekenis in de psychologie. We hebben gezien dat de argumentatie tegen
het formele karakter van redeneerregels op twee plaatsen mank gaat: er is veel te
weinig oog voor de echte logische vorm van beweringen, en er wordt verondersteld
dat de betekenis van een uitdrukking iets gegevens is, dat onveranderlijk is geduren-
de verdere cognitieve bewerkingen. Die laatste veronderstelling is fundamenteel
mis. Er is een wat Keith Stenning noemt een ‘furious interaction’ tussen interpreta-
tie en redenatie, die maakt dat de gekozen betekenis voor een uitdrukking ook af-
hangt van de te verrichten taak.

In het bovenstaande hebben we gezien dat het begrijpen van de eerste, abstracte,
regel bemoeilijkt werd doordat allerlei cognitieve processen, niet alleen taalver-
werking, daarbij een rol spelen, wat tot sterke wisselwerking met onvoorspelbare
uitkomsten leidt. De logische vorm van de twee concrete regels is net voldoende
anders om geen destructieve interferentie tussen verschillende cognitieve proces-
sen te laten plaatsvinden. Dit zou een verklaring kunnen vormen voor het feit dat
mensen zoveel gemakkelijker redeneren met de concrete regels.

Evolutionair psychologen betogen echter niet alleen dat ‘logisch redeneren’
slechts mogelijk is betreffende een sociaal contract, niet een willekeurige regel; het
is nog sterker, namelijk dat ‘logisch redeneren’ slechts succesvol is indien er een be-
drieger ontmaskerd dient te worden. Men zou namelijk even kunnen denken dat er
nog een uitweg voor de formalist gelaten wordt: als mensen goed zijn in het redene-
ren met sociale contracten op zich, dan kan dat eventueel nog liggen aan een logi-
sche structuur gemeenschappelijk aan alle sociale contracten, zoals bijvoorbeeld de
boven aangeduide factoren. Cosmides wil de formalisten deze uitweg ontnemen
door te betogen dat succesvol redeneren uitsluitend een gevolg kan zijn van de cheat-
ing detector.23

Daartoe bewandelt zij twee wegen. De eerste weg bestaat daaruit te laten zien,
dat in sommige gevallen de voorspellingen van het redeneren volgens de logica ver-
schillen van die van redeneren volgens een cheating detector. Beschouw het volgende
sociaal contract:

(1) Als je mij je horloge geeft, krijg je van mij 20 euro.

Dit contract is, volgens Cosmides, hetzelfde als het volgende contract:
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(2) Als ik je 20 euro geef, krijg ik jouw horloge,

omdat ze beide uitdrukken: ‘als iemand een voordeel wil, moet hij daarvoor de
kostprijs betalen’.

Cosmides redeneert nu als volgt (echt waar!). Beweringen (1) en (2) drukken
hetzelfde contract uit. ‘Ik’ heb ‘jou’ bedrogen indien ‘ik’ ‘jouw’ horloge accepteer
zonder ‘jou’ de 20 euro te betalen. Echter, in het geval van zin (1) correspondeert
deze situatie met een combinatie van antecedens en ontkenning van het consequens,
terwijl ingeval zin (2) het juist gaat om een combinatie van consequens en ontken-
ning van het antecedens. De logica zou daarentegen voorspellen dat een tegenvoor-
beeld altijd de vorm heeft van een combinatie van antecedens en ontkenning van het
consequens. Zij deed toen een vier-kaarten-experiment op basis van een regel van
de vorm (2) waarbij proefpersonen gevraagd werd na te gaan of er bij een van de
vier transacties bedrog in het spel is. Driekwart van de proefpersonen gaf toen het
antwoord ‘consequens en ontkenning van het antecedens’, dat wil zeggen: ‘jij geeft
me je horloge en ik geef jou geen 20 euro’. Aldus zou cheating detection het winnen
van logica.

Deze conclusie is echter gebaseerd op een verkeerd begrip van logica: in het bij-
zonder op de misvatting dat taalkundige vorm en logische vorm samenvallen.

Zoals eerder opgemerkt wordt de logische vorm echter ook bepaald door de
pragmatische context, in dit geval die van een contract. Al lang geleden is in de taal-
kundige literatuur opgemerkt dat in situaties als die welke hier beschreven zijn,
voorwaardelijke zinnen vaak de kracht van een equivalentie hebben: ‘jij geeft me je
horloge dan en slechts dan als ik jou 20 euro geef’.24 Juist daarom kan Cosmides
zeggen dat zin (1) en (2) hetzelfde sociale contract uitdrukken, omdat hun onderlig-
gende logische vorm gelijk is. Om te zien of het contract geschonden is door een
van de partijen, moeten alle vier de kaarten omgedraaid worden: twee voor de ‘ik’,
en twee voor de ‘jij’. Wat de logische voorspelling is hangt nu af van het perspectief
dat de proefpersoon geacht wordt in te nemen: zoeken naar schending van het con-
tract door de ‘ik’, naar schending door de ‘jij’, of naar schending tout court. De
voorspellingen van cheating detection en logica komen daarmee overeen.

Cosmides’ tweede manier om te laten zien dat goed redeneren met ‘als … dan’-be-
weringen uitsluitend een gevolg is van cheating detection, en niet van de logische
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structuur van sociale contracten, is een voorbeeld te geven van redeneren met con-
tracten waarin mensen bepaald niet excelleren.

Volgens Cosmides en Tooby vereisen evolutionaire modellen niet dat er ‘altru-
isten’ bestaan, dat wil zeggen: individuen die een prijs willen betalen zonder daar
zelf profijt van te hebben; dergelijke individuen leggen het in de strijd om het be-
staan snel af, en komen daarom niet voor. Bijgevolg zouden mensen niet in staat
moeten zijn correct te redeneren over individuen die zich, gemeten aan een gege-
ven sociaal contract, altruïstisch betonen. Hier is al zeer veel over te zeggen, maar
laten we even aannemen dat dit zo is; dan nog zal blijken dat het experiment dat
deze voorspelling moet verifiëren aan alle kanten mank gaat.

Ik geef nu wederom in extenso Cosmides’ instructies voor de variant van de
vier-kaarten-taak waarbij het erom gaat altruïsten op te sporen. Het overgrote deel
van de instructies is identiek aan die voor het detecteren van bedriegers.

‘You are an anthropologist studying the Kaluame, a Polynesian people who
live in small, warring bands on Maku Island in the Pacific. You are interested
in how Kaluame ‘big men’– chieftains – yield power.

‘Big Kiku’ is a Kaluame big man who is known for his ruthlessness. As a sign
of loyalty, he makes his own ‘subjects’ put a tattoo on their face. Members of
other Kaluame bands never have facial tattoos. Big Kiku has made so many
enemies in other Kaluame bands, that being caught in another village with a
facial tattoo is, quite literally, the kiss of death.

Four men from different bands stumble in Big Kiku’s village, starving and
desperate. They have been kicked out of their respective villages for various
misdeeds, and have come to Big Kiku because they need food badly. Big
Kiku offers each of them the following deal:

‘If you get a tattoo on your face, then I’ll give you cassava root.’

Cassava root is a very sustaining food which Big Kiku’s people cultivate. The
four men are very hungry, so they agree to Big Kiku’s deal. Big Kiku says the
tattoos must be in place tonight, but that the cassava root will not be availa-
ble until the following morning.
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You learn that Big Kiku hates some of these men for betraying them to his
enemies. You suspect he will cheat and betray some of them. However, you
have also heard that Big Kiku sometimes, quite unexpectedly, shows great
generosity towards others – that he is sometimes quite altruistic. Thus, this
is the perfect opportunity for you to see first hand how Big Kiku wields his
power.

The cards below have information about the fates of the four men. Each card
represents one man. One side of a card tells whether or not the man went
through with the facial tattoo that evening and the other side of the card tells
whether or not Big Kiku gave that man cassava root the next day.

Did Big Kiku behave altruistically towards any of these four men? Indicate
only those card(s) you definitely need to turn over to see if Big Kiku has be-
haved altruistically to any of these four men.’

Hierna volgen weer dezelfde vier kaarten:

Volgens Cosmides zouden nu de kaarten ‘no tattoo’ en ‘Big Kiku gave cassava’ geko-
zen moeten worden, met de volgende redenering. Altruïsten, aldus Cosmides, zijn
mensen die een prijs willen betalen maar het daarbij behorende voordeel niet wil-
len opeisen; als Big Kiku een altruïst is, dan wil hij de prijs betalen (cassavewortel
geven), en niet het voordeel opeisen (de tatoeage). Dus zou er gekeken moeten
worden of achter de ‘no tattoo’-kaart staat ‘Big Kiku gave cassava’ en of achter de
‘Big Kiku gave cassava’-kaart ‘no tattoo’ staat. Weinig proefpersonen maakten ech-
ter deze keuze, waaruit Cosmides de conclusie trekt dat er geen zesde zintuig voor
altruïsme bestaat.

Let op de vorm van het argument: er wordt een koppeling gelegd tussen ener-
zijds een veronderstelde genetisch bepaalde ‘module’ die kan toetsen of iemand in
de context van een sociaal contract een prijs wil betalen zonder voordeel op te ei-
sen, en anderzijds het lexicale element ‘altruïst’. Het is echter sterk de vraag of er
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zo’n nauwkeurig verband tussen genen en taalkundige uitdrukkingen bestaat. Die
vraag wordt prangend wanneer het gaat om geladen begrippen als ‘agressiviteit’:
wat heeft iemand ontdekt als hij beweert een gen voor agressiviteit ontdekt te heb-
ben?

Kijken we eerst eens naar de betekenis van altruism zoals de OED die geeft: ‘De-
votion to the welfare of others, regard for others, as a principle of action; opposed
to egoism or selfishness.’ Is het mogelijk uit deze begripsomschrijving een voorspel-
ling voor gedrag in een experiment te halen? Is Cosmides’ voorspelling conform
deze betekenis?

Cosmides speelt even met de mogelijkheid dat de studenten van Stanford Uni-
versity die als proefpersonen optraden, het woord altruism niet kennen, en ze doet
daarom nog een experiment met het woord altruistically vervangen door selfless, een
vervanging die tot iets betere scores leidt, hoewel niet significant. Zij concludeert
daaruit dat het probleem niet in de betekenis kan liggen, en dus dat redeneren over
een sociaal contract als het erom gaat altruïsten op te sporen net zo beroerd is als
redeneren over een abstracte regel. Deze conclusie verraadt echter enige ongevoe-
ligheid voor semantiek: zou het werkelijk zo zijn dat een veelvormig begrip als al-
truïsme zich blootgeeft in enkele logische regels?

We zien bijvoorbeeld dat het gehele verhaal over Big Kiku het tegendeel van een
altruïstisch karakter suggereert; een echt altruïstisch persoon zou bijvoorbeeld ge-
woon die cassavewortel geven, zonder voorwaarden. Cosmides heeft weliswaar nog
een experiment gedaan, waarbij Big Kiku in de preambule als edelmoedig afgeschil-
derd wordt (met als resultaat ongeveer dezelfde scores), maar dat ondervangt niet
het probleem dat de voorwaardelijke belofte zoals verwoord in de regel allesbehalve
altruïstisch is, indien bovenstaande (OED) betekenis wordt genomen; onvoorwaar-
delijke beloftes komen daarvoor eerder in aanmerking. Dan hoeft er echter geen
enkele kaart meer omgedraaid te worden! Men komt tot dezelfde conclusie indien
men argumenteert: ‘Aan de uitgestalde kaarten valt te zien dat aan zeker een van de
mannen geen cassave gegeven wordt. Dat is niet altruïstisch; een echt altruïstisch
mens geeft de hongerigen te eten. Dus hoeft er geen kaart meer omgedraaid te
worden.’

Aan de andere kant, wanneer een proefpersoon hier overheen gestapt is, kan zij
ook als volgt redeneren: ‘Er is sprake van een voorwaardelijke belofte. Altruïsme
houdt in dat Big Kiku zich minimaal aan de belofte houdt, en zich daarenboven nog
genereus betoont. Dat betekent echter dat, naast de kaarten ‘no tattoo’ en ‘Big
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Kiku gave casava’ ook de kaarten ‘got the tattoo’ en ‘Big Kiku gave nothing’ omge-
draaid moeten worden, en daarmee dus alle vier de kaarten!’

Dit geeft ons al drie verschillende voorspellingen. Enerzijds betekent dit dat on-
duidelijk is wat uit het veronderstelde bestaan van een altruïsme-detector zou moe-
ten volgen, en wanneer het bestaan van zo’n detector weerlegd is. Anderzijds toont
het bovenstaande argument aan dat proefpersonen in grote verwarring kunnen ra-
ken omdat de betekenis van ‘altruïstisch’ zoveel mogelijkheden voor hun kaartkeu-
ze openlaat. Dit heeft tot gevolg dat het werkgeheugen van de proefpersonen over-
belast raakt, waardoor zij nog meer problemen zullen ondervinden bij eventuele
taalkundige dubbelzinnigheden.

Inderdaad, wanneer we iets dieper kijken duiken er meer problemen op. In Cos-
mides’ eerste experiment werd gevraagd na te gaan of ‘ Big Kiku has broken his
word to any of these four men’, nadat eerst gevraagd is: ‘Did Big Kiku get away with
cheating any of these four men?’

Nu bestaat er een uitgebreide taalkundige literatuur over het woordje ‘any’,25

die het er in ieder geval over eens is dat ‘any’ op twee manieren gebruikt kan wor-
den, zoals blijkt uit de zinnen ‘if there’s anything I can do for you, tell me’ en ‘any-
one with an ongoing flight is requested to go the transferdesk’. In het laatste geval
wordt met ‘anyone’ iedereen aangeduid, in het eerste geval juist ‘iets (wat dan ook)’.
Om het in logische termen te zeggen: ‘any’ kan zowel een universele als een exis-
tentiële quantor aanduiden. Toch is te begrijpen waarom Cosmides ‘any’ gebruikt,
omdat dit woordje er vaak toe dient om het aantal legitieme uitzonderingen te ver-
minderen. Vaak is het zo dat op het oog universele beweringen tegelijkertijd van-
zelfsprekende uitzonderingen hebben; dit maakt dat de volgende zin acceptabel is:
‘Every match I strike lights ... Not any match of course, a wet one doesn’t.’ Het ge-
cursiveerde any geeft aan dat hierop de nadruk valt; juist omdat natte lucifers van-
zelfsprekend buiten beschouwing blijven, is de zin ‘Any match I strike lights’ on-
waar in deze context. Regels zoals door Cosmides gebruikt kunnen ook dergelijke
vanzelfsprekende uitzonderingen hebben. In een belofte als: ‘Als jij je een tatoeage
aanmeet, geef ik je cassave’ kunnen stilzwijgend allerlei ‘ontbindende voorwaar-
den’ zitten, zoals: ‘maar natuurlijk niet als je mijn broer aan de vijand verraden
hebt’. ‘Any’ duidt erop dat ontbindende voorwaarden hier niet tellen. Als een po-
ging om de instructies minder dubbelzinnig te maken valt Cosmides’ formulering
te prijzen, maar we zullen zien dat deze formulering uiteindelijk meer problemen
opwerpt dan oplost. Ik heb Cosmides’ experiment eens uitgevoerd met een groep
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taalkundigen, die door het woordje ‘any’ juist niet meer wisten wat ze moesten
doen.

Beschouw de vraag: ‘Did Big Kiku behave altruistically towards any of these four
men?’ Algemeen wordt aangenomen dat ‘any’ hier de betekenis heeft ‘iemand (wie
dan ook)’, en bovendien dat het geïmpliceerde antwoord op de vraag negatief is, al-
thans wanneer de nadruk op ‘any’ ligt.26 In het experiment is echter geen controle
mogelijk op hoe proefpersonen ‘any’ in hun geest representeren: met of zonder na-
druk.

Beschouwen we nu de uitwerking van deze betekenis op beide experimentele
instructies. Allereerst: ‘Did Big Kiku get away with cheating any of these four men?’
(we zien even af van de zinloze complicatie ten gevolge van de uitdrukking ‘get away
with’). Enerzijds, omdat ‘any’ in deze vraag ‘iemand’ betekent, lijkt het alsof de
eerder genoemde afhankelijkheidsproblemen geïntroduceerd worden: als het im-
mers volstaat om één persoon te vinden die bedrogen is, dan kan men redeneren:
‘eerst moet ik de ‘got the tattoo’-kaart omdraaien, en afhankelijk van de uitkomst
daarvan, de ‘Big Kiku gave nothing’-kaart. Daarmee zou deze taak een moeilijk-
heidsfactor delen met taak betreffende de eerste regel. Echter, als het waar is dat het
verwachte antwoord negatief is, dus dat niemand bedrogen is, dan wordt de proef-
persoon ertoe gebracht zowel de kaarten ‘got the tattoo’ als ‘Big Kiku gave nothing’
om te draaien. Van de andere twee kaarten is onmiddellijk duidelijk dat ze geen
voorbeelden van bedrog kunnen zijn.

Bij de vraag ‘Did Big Kiku behave altruistically towards any of these four men?’
ligt het ingewikkelder. Hier is, alweer volgens de pragmatiek van ‘any’, het ver-
wachte antwoord dat Big Kiku tegenover niemand altruïstisch geweest is. Anders
dan in het vorige geval ontstaat nu echter het probleem dat geen van de kaarten on-
middellijk tot de conclusie ‘Big Kiku was hier niet altruïstisch’ leidt.

De taalkundigen die ik hierover geraadpleegd heb, kwamen dan ook tot de con-
clusie dat de resultaten van deze experimenten niet interpreteerbaar zijn: er zijn te-
veel taalkundige variabelen in het spel. Mogelijkerwijs is meer informatie te ver-
krijgen door een dialoog aan te gaan met de proefpersonen, zoals in de eerder
aangehaalde experimenten.

De conclusie van dit alles is dat betekenis in een psychologisch experiment niet als
basis genomen kan worden, maar onder invloed staat van allerlei andere cognitieve
processen, zodat bij het toetsen van een hypothese nooit alleen die hypothese ge-
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toetst wordt. De grote conclusies die de evolutionair psychologen trekken uitgaan-
de van hun werk over psychologie van het redeneren, zoals het primaat van natuur
boven cultuur, moeten dus in ieder geval deze steun ontberen. Het zal U echter op-
gevallen zijn, zelfs en vooral wanneer U bij deze analyse in slaap gevallen bent, dat
de hier gepropageerde vorm van wetenschap zich niet leent voor soundbites en pak-
kende conclusies. Het grote gebaar van de evolutionair psychologen wordt niet be-
streden met een ander groot gebaar. Het is kijken naar de details van experimenten
en naar de nonsequiturs in het afleiden van voorspellingen; en in die vorm wil ik in
mijn nieuwe functie wetenschapskritiek bedrijven.

Tot slot wil ik mij nogmaals richten tot de leden van de Afdeling Wijsbegeerte, en
haar voorzitter, Frans Jacobs. In het begin van mijn toespraak heb ik U op schertsen-
de wijze bedankt, maar dat schertsende was slechts omdat ik een man ben, en dus
per definitie mijn gevoelens niet kan uiten. Aan het eind gekomen wil ik toch nog
eens een poging wagen. Zo rond mijn 19de wist ik zeker dat ik filosoof wilde wor-
den. Aan het eind van mijn studie filosofie was me echter duidelijk geworden, dat fi-
losoof zijn zonder kennis van vakwetenschappen voor mij niet vruchtbaar zou zijn,
en ik begon aan een reeks omzwervingen. Ik beloofde mezelf echter ooit terug te
komen. Toen Frans Jacobs mij vertelde dat Frank en ik aangenomen waren, overviel
mij een overweldigend gevoel van ‘ik mag naar huis’. Ik dank U daarvoor uit de
grond van mijn hart.

Ik heb gezegd.

36

MICHIEL VAN LAMBALGEN



Noten

1. Fodor (1994)
2. Johnson-Laird (1983)
3. Osherson et al. (1998); zie ook Goel et al. (2000)
4. Brooks (1999)
5. Cosmides (1989); Cosmides en Tooby (1992)
6. Zie voor een andere discussie Karmiloff-Smith (1999)
7. Pinker (1998)
8. Bowerman (1982)
9. Verhoeven (2000)
10. Prawitz (1971)
11. Scribner (1997)
12. Deglin en Kinsbourne (1996)
13. Hodges (1997)
14. Bowerman (1986)
15. Wimmer en Perner (1983)
16. Wason (1968)
17. Wason en Johnson-Laird (1972)
18. Cosmides (1989)
19. Partee (1984)
20. Stenning en Van Lambalgen (2001)
21. Fillenbaum (1974)
22. Geis en Zwicky (1971)
23. Cosmides en Tooby (1992)
24. Geis en Zwicky (1971)
25. Kadmon en Landman (1995)
26. Zie Kadmon en Landman (1995) en de daar geciteerde literatuur.
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