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Bij het voltooien van mijn proefschrift gevoel ik de behoefte, allen die
tot mijn wetenschappelijke vorming hebben bijgedragen, mijn erkentelijkheid te betuigen.
In de eerste plaats U, hooggeleerde Pos ! De bereidwilligheid, waarmee U
zovele uren van Uw kostbare tijd hebt gegeven aan mij, die aan de Universiteit toch Uw leerling niet ben geweest, zal ik steeds in dankbare herinnering houden. Nog duidelijk staat mij de dag voor de geest, waarop ik
met U voor het eerst over mijn promotie-plannen sprak. Toen ik het door
mij gekozen onderwerp noemde, was U verrast: juist op diezelfde dag had
U een college aan de metaphoor gewijd. Deze merkwaardige coïncidentie
heb ik zeer onwetenschappelijk als een gunstig voorteken opgevat,
en nooit heb ik de behoefte gevoeld, deze opvatting te herzien. De talloze
uren, die ik op Uw studeerkamer mocht doorbrengen, waren voor mij vermoeiend maar ook vruchtbaar, en nimmer verliet ik Uw huis, zonder op
bepaalde punten verder te zijn. Naast de schoonheid van het onderwerp
zelf, heeft Uw belangstelling voor mijn persoon en mijn werk, Uw geestdrift
voor al de problemen, welke het begrip „metaphoor" bleek te impliceren,
mij de kracht gegeven, mijn proefschrift te voltooien. Om verschillende
redenen smart het mij diep, dat . U mijn promotor niet kunt zijn.
Hooggeleerde KOHNSTAMM ! U was zo vriendelijk, de taak van Professor
Pos over te nemen. Ik dank U hiervoor en voor al de moeite, die U zich in
deze hebt getroost. Dat ook deze moeite vergeefs is geweest, dat ook U
op mijn promotie niet aanwezig zult zijn, betreur ik meer dan ik zeggen kan.
Hooggeachte Promotor, hooggeleerde DE GROOT ! Dat ik mij, hiermee
van de usance afwijkend, in dit dankwoord niet het eerst tot U heb gericht,
U zult de laatste zijn, om dit niet te begrijpen en dit niet te billijken.
Ten teerste stel ik het op prijs, dat U zich bereid hebt verklaard, als mijn
promotor op te treden. De hulp, die ik in een moeilijke tijd van U heb mogen
ontvangen, zal ik nooit vergeten.
Het is mij een weemoedige gedachte, dat vier der Hoogleraren, die mijn
studie aan de Universiteit hebben geleid, zijn overleden. Het zijn R. C.
BOER, F. A. STOETT, J. J. L. PRINSEN en H. BRUGMANS. Allen ben ik dankbaar voor het vele, dat ik van hen mocht leren. Vooral STOETT is mij door
zijn nauwgezette tekst-interpretatie, zijn streven naar wetenschappelijke
precisie en zijn bewonderenswaardige werk-ijver, bij het schrijven van mijn
proefschrift tot voorbeeld geweest. Niet minder gaan op dit ogenblik mijn
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gedachten uit naar eerstgenoemde. Zijn Edda-colleges zijn voor mij onvergetelijk. Hij wist elk college te maken tot een intiem privatissimum, waar
de student niet slechts zijn weten, doch ook zijn denken voelde groeien.
Men blijft er zijn gehele leven trots op, eens leerling te zijn geweest van
dezen scherpzinnigen geleerde en diepen mens.
Ook aan Uw colleges, hooggeleerde FADDEGON, denk ik met dankbaarheid terug.
Dank ben ik voorts verschuldigd aan directeuren en personeel van vele
openbare bibliotheken in Nederland, met name aan directrice en personeel
van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Tiel. Hun bereidwilligheid deed
mij bijna vergeten, dat ik niet in een wetenschappelijk centrum woon.
Dank voorts aan allen, die mij bij het schrijven van mijn dissertatie op
enige wijze behulpzaam zijn geweest, in het bijzonder wel aan Prof. Dr.
M. J. LANGEVELD te 's-Gravenhage voor de van hem ondervonden steun en
vriendschap, en aan mijn vrouw, die, o.a. door het corrigeren van alle drukproeven, aan het tot stand komen van deze uitgave een groot aandeel heeft
gehad.
En eindelijk om geheel andere, maar zeker niet minder geldige redenen
aan hen, aan wie dit werk is opgedragen.
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ALGEMENE INLEIDING
§ 1 —MOEILIJKHEDEN
Een studie als deze kent vele en velerlei moeilijkheden, die niet in deze
inleiding maar voornamelijk in Deel I en voorts nog waar zij zich in de
descriptie zelf van het begrip „metaphoor" openbaren, genoemd efi besproken zullen worden. Voor twee echter maken wij een uitzondering.
De eerste is van geheel andere aard en daarom ook op geheel andere
wijze aan ons onderwerp inhaerent dan de overige. Zij verhoudt zich tot
deze als stileren tot denken, en doet zich voor overal waar een gedachte
tot uitdrukking moet worden gebracht.
Een eenvoudige gedachte zal volkomen en zonder moeite haar uitdrukkingsvorm vinden. De psyche is zich dan van de wrong tussen Taal en
Denken totaal niet bewust, ja zelfs niet van haar eigen sprong van het
een op de ander; zij bemerkt niet dat zij iets „overdraagt". Onbewust
verloopt dan een ingewikkeld proces, als bij een technisch volmaakt violist,
die met „vingergeheugen" speelt.
Anders wordt het, wanneer het gedachte een groot complex is, welks
momenten ten opzichte van elkaar a.h.w. in verschillende dimensies liggen
en energetisch met elkaar zijn verbonden. Moet nu een dergelijk complex
aan anderen worden meegedeeld (dus in taal weergegeven), dan worden
wij er ons wel zeer pijnlijk van bewust, dat Taal en Denken niet identiek zijn.
Taal is één-dimensioneel, beweegt zich in de ene tijd-dimensie 1 ). Denken
echter is een multi-dimensionele menigvuldigheid, kent een „Schichtung"
in vele richtingen. Begrippen hebben hun prae- en postmissen, waartussen
een logische rangorde, geen temporele volgorde bestaat. Een logische
uiteenzetting, een logische opbouw moet nu in taal gegeven worden. Daardoor wordt het gelijktijdige (liever: het a-temporele) in een temporeel
verband gebracht; zo'n opbouw wordt dus in zekere zin onlogisch. Beschrijven wij de evolutie van een begrip, dan moeten wij op verschillende
punten van die evolutie op andere eerst later te behandelen kwesties anti1) F. de Saussure legt in zijn „Cours de linguistique générale" de nadruk op die ene
dimensie der taal. Vgl. ook H. J. Pos: Impliciete functies der taal. Referaat, verdedigd in de veertiende wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op
4 Juli 1928 (Assen, 1928). Inleiding. Taal en Tijd, pag. 3-7.

ciperen. De practische compositie doorbreekt telkens de theoretische. Om
een enkel voorbeeld te geven: De eenvoudige en wel in elke begripsmonographie aan te treffen opmerking: „Het begrip „M" bij A. en het begrip
„M" bij B. zijn totaal verschillend" 2 ) verwijst naar een woord-terminologisch en zelfs philosophisch probleem, dat zeker niet op de plaats waar
men die begrippen beschrijft, besproken kan worden.
Eigenlijk is de zaak nog minder eenvoudig, dan wij hierboven voorstelden. Wij willen beschrijven onze visie op de bestaande begrippen
(waarin onze visie op het object 3 ) , althans gedeeltelijk, onherroepelijk
ligt geïmpliceerd), d.w.z. wij willen in den lezer dezelfde visie doen ontstaan. Een nauwkeurige adaequate descriptie is om bovenvermelde reden
niet goed mogelijk: wij hebben het gevoel, of wij in een lijn een ruimte
moeten construeren 4 ). Bovendien zou zij ook niet voldoende wezen. Want
wij zijn niet in de omstandigheden van een romancier, die een kamer moet
beschrijven, d.i. zijn visie daarop zo precies mogelijk moet weergeven.
Daar wij het onderwerp wetenschappelijk, philosophisch, beschouwen, kent
onze visie een logisch moment, en langs logische weg moeten wij den lezer
tot haar voeren. Deze weg kan niet dezelfde zijn als die, welke de visie
heeft gevolgd, toen zij zich in ons denken ontwikkelde. Dit rijpingsproces
immers kende de continue evolutie van het discursieve, maar ook de mutatie-sprongen van het intuïtieve denken. Bovendien was er veel toevalligs
en onlogisch' in. Toevallig was de volgorde, waarin wij de begrippen leerden
kennen; toevallig ook waren vaak de associaties, die ons denken op een
gegeven ogenblik bepaalden 5 ) . Dit toevallige en chaotische, hoe belangrijk
2) Hetzelfde geldt voor de opmerkingen: „Zij zijn partieel verschillend" en „Zij

zijn totaal hetzelfde".
3) Zie voor de termen „begrip, begrippen, object" § 4.
4) Of de voorstelling van ons denken als een multi-dimensioneel complex meer is,
dan een toevallige analogie (een homologie dus), zullen wij hier niet onderzoeken.
Over de noodzakelijkheid van onze voorstelling van de tijd als een rechte lijn, zie B.
Petronievics: Warum stellen wir uns die Zeit als eine gerade Linie vor ? (Kantstudien,
VII (Berlin, 1902), pag. 420, vlgg.).
5) Vgl. Th. Ziehen: Leitfaden der physiologischen Psychologie 2 pag. 171: „Wir
kinnen nicht denken, wie wir wollen, sondern wir mussen denken, wie die gerade
vorhandenen Assoziationen bestemmen". Vgl. ook F. Mauthner: Beitrâge, III, pag.
267: „Die jeweilige Situation unseres Bewusztseins trágt in jedem Augenblick den.
Sieg davon über Logik und Grammatik". — Met deze eenzijdige mechanistische
denk-psychologie zijn wij het zeker niet eens: wij denken niet alleen in het „Nadelöhr
unseres Bewusztseins" (Mauthner, Beitráge, I, pag. 97), in „der goden onvoorwaardelijk geschenk" (P. C. Boutens: Oogenblik (Carmina, pag. 71), maar ook in het.
verleden en de toekomst van ons continue Ik. Toch kunnen wij vaak de invloed van.
,,het ogenblik" in ons denken eveneens observeren.
,

-
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ook in het individuele denken, mag nergens door een logische uiteenzetting
heen zijn vormloze tentakels bewegen. De intuïtie, die op verschillende
ogenblikken de dooreenwarrelende elementen der chaos met elkaar verbond
en verstilde tot de eenheid van een kaleidoscopische figuur, laat zich niet
expliceren. Van expliceren in de etymologische zin van het woord, van
„uitwikkelen", kan geen sprake zijn, omdat de visie juist„uitgewikkeld"
in onszelf voorhanden is. Dus op een andere wijze moeten wij het in ons
ontstane complex op anderen overdragen.
Want toch moeten wij beschrijven en toch moeten wij verklaren. Beschrijven (helaas één voor één, want daartoe door de taal gedwongen,
hoewel het „onlogisch" is) : de verschillende begrippen (en daarin de verschillende aspecten van het object) 6), daarbij echter voortdurend gericht
op het geheel in ons, en dit geheel niet alleen uit de momenten na elkaar
opbouwend, maar in elk moment zomogelijk opnieuw suggererend, als een
spinozistische substantia met al haar attributen en modi. Verklaren en
tot een logische noodzakelijkheid maken: de wijze, waarop wij de verschijnselen interpreteren en de begrippen combineren en critiseren.
Bovendien voert nog iets anders ons boven de „eenvoudige" descriptie
uit. Voor den wijsgeer is elk begrip en elk object als een oog van het universum; een oog, dat zijn verwondering en daardoor vele problemen spiegelt.
Of beter: begrip en problemen spiegelen elkaar; in de problemen ziet hij
het begrip, in het begrip de problemen. De metaphoor is een oog met vele
facetten. De problemen, die zij spiegelt en die haar spiegelen, liggen in
verschillende wetenschapsgebieden, maar zijn toch ook met elkaar verbonden, precies als die gebieden zelf. Vaak kunnen die problemen slechts
„autochtoon" gesteld en (misschien !) opgelost worden, vaak echter juist
door de visie op het object „metaphoor", door het begrip „metaphoor"
zelf, waardoor dit laatste zijn bestaansrecht als wetenschappelijk begrip
bewijst. Dit alles maakt het stileren, de compositie, zeer moeilijk.
De tweede moeilijkheid is op een andere en in zekere zin nog directere
wijze aan ons onderwerp inhaerent dan de vorige. Hoewel zij nog meermalen ter sprake zal komen'), noemen wij haar hier toch, omdat zij voor
ons onderwerp zo buitengewoon typerend is en (althans in deze vorm) bij
geen ander voorkomt.
Het woord „metaphoor" is zelf een metaphoor en wordt in metaphoren
beschreven. Zelf kan het ook weer „metaphorisch" gebruikt worden.
Anders gezegd: verschillende begripsphasen staan tot elkaar in een verhouding, die „metaphorisch" kan worden genoemd. Om het begrip te
6) Hiermee willen wij niet zeggen, dat elk verschil in begrip ook een verschil in aspect
reflecteert.
7) Zie voornamelijk Deel I, Hoofdstuk II, § 1.
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leren kennen, hebben wij het object weer nodig. Het kern-probleem van
de metaphoor de vraag naar „gelijkheid", „overeenkomst" of „verschil" (om het nu maar even zeer praegnant te formuleren) doemt reeds
op, zodra wij spreken van het begrip „metaphoor", van verschillende visies
op hetzelfde object.
§ 2 — HET BESTAANSRECHT VAN DEZE STUDIE
De literatuur over de metaphoor is zeer omvangrijk. Enorm is ook het
aantal geschriften, waarin zij min of meer terloops genoemd wordt, zonder
daar nochtans tot een wetenschappelijk begrip te zijn uitgewerkt.
Men zou zich kunnen afvragen: Heeft een studie als deze eigenlijk wel
recht van bestaan na de werken van Brinkmann, Biese, Wundt, Stáhlin,
Werner, Pongs, na al wat er door vele philosophen als Nietzsche, Vaihinger, Mauthner, Grün, Cassirer, philologen als H. Paul, Erdmann, Bruchmann, Bréal, Jespersen, Stern, schrijvers en critici als Goethe, Flaubert,
Kloos, na al wat er in talloze „stijlboeken" van Aristoteles tot heden,
in talloze tij dschrif tartikelen en dissertaties over geschreven is?
Ons inziens zeker. Immers zij schreven over het object, wij schrijven over
het begrip. En al bestaat er ook over dit laatste (zij het ook veel minder)
literatuur 8 ), een samenvattend werk over de wijzen, waarop nu reeds
meer dan vier en twintig eeuwen, d.i. vrijwel de gehele ons bekende beschavingsgeschiedenis der mensheid, over de „metaphoor" is gedacht, ontbreekt nog. Bovendien wij hebben het hierboven reeds in een andere
vorm gezegd is wat er is gedacht, nog op een geheel andere wijze van
betekenis voor onze kennis van het object „metaphoor", dan de denkers
zelf hebben bedoeld. Voorts willen wij streven naar een nieuwe vorm van
terminographie, van begripsbeschrijving (daarvoor hadden wij dus even
goed een willekeurige andere term kunnen kiezen) . En eindelijk is juist
het feit dat ons object van zoveel verschillende zijden bekeken wordt (zoveel
verschillende aspecten heeft) een prachtige gelegenheid om diverse gebieden
en problemen met elkaar te verbinden ook wel eens gebieden waar men
niet over de metaphoor spreekt, problemen die niet in de literatuur over
de metaphoor genoemd worden.
Wat die verschillende beschouwingswijzen betreft: de meeste der genoemde werken beschouwen slechts één of slechts enkele der aspecten van
het object, en dat weer vanuit een bepaalde gezichtshoek (theorie).
De „stijlboeken", die meest het karakter van leerboeken dragen, hebben
alleen oog voor de metaphoor in de poëzie en het kunst-proza; hun methode
is veelal semasiologisch en oppervlakkig-aesthetisch. In het kleine
8) Zie hiervoor Deel I, Hoofdstuk II, § 6.
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bestek van vele tijdschriftartikelen treffen wij wel interessante maar toch
toevallige, subjectieve en op zichzelf staande opmerkingen aan; soms ook
worden grotere werken over deze materie samengevat, besproken en voorzien van marginalia 9 ), of het begrip dient als contrast, als begrenzingsdefinitie voor een ander in dezelfde sfeer gelegen begrip 10 ) . Vele artikelen
en grotere werken, waaronder vooral proefschriften 11 ) , behandelen de
metaphoor bij een of anderen schrijver, waarbij het accent natuurlijk op
dien schrijver, niet op de metaphoor valt; zij veronderstellen het begrip
dan als bekend of nemen genoegen met een pragmatische definitie, die
voor een deel slechts methodisch van belang is en voornamelijk op poëtisch
gebied blijft; de beschouwingswijze is deels van dezelfde soort als die der
stijlboeken, staat echter ongetwijfeld wetenschappelijk hoger. De werken
der algemene taalkunde (waaronder ook dat van Brinkmann) leggen meestal
verband tussen de poëtische en de algemeen „sprachliche" metaphoor, maar
behandelen niet of oppervlakkig en onmethodisch de functie, die zij heeft
in het (philosophisch) denken; de beschouwingswijze is logisch, semasiologisch, etymologisch, ook wel psychologisch en aesthetisch, of een meer of
minder samenhangend conglomeraat van deze. In verschillende wijsgerige werken wordt het begrip (en ook zeer verwante begrippen) herhaaldelijk genoemd in verband met kennis-theoretische problemen, maar niet
voldoende wetenschappelijk gefundeerd; het kent hier, in tegenstelling met
dat der taalkunde, een appreciatief moment, dat van een geheel andere
aard maar zeker niet minder intensief is dan dat van de poëtische metaphoor; men is zich van het .... „metaphorisch" verband tussen het kennistheoretische en het poëtische begrip meestal niet duidelijk meer bewust.
Stâhlin's beschouwingswijze is psychologisch, die van Werner ontwikkelingspsychologisch (hij schrijft speciaal over het ontstaan van het object);
Stâhlin's object ligt in de religieuze literatuur, dat van Werner in de taboetalen der primitieven. Pongs komt eigenlijk niet buiten de poëtische sfeer
9) B.v. C. G. N. de Vooys: Iets over de metaphoor (De Nieuwe Taalgids, IV, pag.
45, vlgg.) .
10) B.v. W. Kramer: De vergelijking (De Nieuwe Taalgids, XXIV, pag. 273, vlgg.).
11) B.v. M. Koffka: Jean Pauls Bildersprache im Hesperus; Senger: Der bildliche
Ausdruck in den Werken Heinrich Kleists; J. Albani: Die Metaphern des Epheserbriefes; Blümner: Der bildliche Ausdruck in den Reden des Fürsten Bismarck; C.
Wunderer: Gleichnisse und Metaphern bei Polybios; D. L. Demorest: L'expression
figurée et symbolique dans 1'oeuvre de Gustave Flaubert; A. Gloth: Der übertragene
Gebrauch von Verwandtschaftsnamen bei Dante; I. Ziemendorff: Die Metapher bei
den weltlichen Lyrikern des deutschen Barock; G. Fricke: Die Bildlichkeit in der
Dichtung des Andreas Gryphius; E. Huguet: Le langage figuré au 16e siècle; E. J.
Gates: The metaphors of Luis de Gongora. Vgl. ook de vele studies over de skaldische kenningar (Mohr, Krause, Den Hoed) . Enz., enz.
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uit (al is deze sfeer bij hem toch wel zeer uitgebreid), omdat hij zich de
„Erf orschung der dichterischen Sprache" tot doel heeft gesteld (Gefühlsmetapher). De monographieën, hoe uitvoerig en belangrijk ook, behandelen
dus evenmin alle aspecten.
Een philosophie speciaal van de metaphoor heeft ons Biese gegeven.
Maar sindsdien is er bijna een halve eeuw verlopen, waarin veel is gebeurd
op taal-theoretisch en philosophisch (glottologisch, taal-critisch) gebied.
Volledig is zijn werk niet; hijzelf noemt het „skizzenhaft" 12 ). Bovendien
kan men de stelling verdedigen, dat de metaphoor niet eens primair is
voor zijn werk, d.w.z. niet de behoefte om dit object zoveel mogelijk objectief te beschrijven drong hem tot dit boek, maar de in veel diepere lagen
van zijn psyche verankerde wil om het materialisme van zijn tijd te bestrijden en met zijn eigen idealisme, met zijn geloof, te overwinnen. Deze
wil is de primaire wortel van zijn visie. Dit subjectieve moment doet aan
de strenge wetenschappelijkheid afbreuk. Maar juist dat hij in wezen niet
een objectieve descriptie van een verschijnsel geeft maar zijn eigen diepste
wezen uitdrukt, dat hij niet een philosophie van de metaphoor opbouwt
maar het philosopheem van Biese, maakt zijn visie zo uitermate interessant
en maakt ook dat wij ons afvragen, of zo niet die ,,wetenschappelijkheid"
dan toch die „objectiviteit" bij de descriptie van objecten als „metaphoor"
(dus b.v. „philosophie", „substantief", „rhythme") niet een fictie is.
Op een wijze als wij ons hier voorstellen dit te doen, zijn alle bovengenoemde aspecten en gezichtshoeken nooit verbonden. Hoe weinig men
voorts tot nu toe de metaphoor als een important philosophisch begrip,
als een important philosophisch probleem, heeft gezien, wordt bewezen

door het feit dat Lalande 13 ) het niet eens noemt, dat Eisler 14 ) het (in vergelijking met andere begrippen) in een zo kort bestek behandelt, dat zelfs
Mauthner 15 ) er geen aparte rubriek aan wijdt, en dat het in het zaakregister van leerboeken der geschiedenis van de wijsbegeerte of van inleidingen tot de kennis-theorie niet voorkomt 16) .
12) Zie zijn Vorwort (opdracht aan zijn vader, F. Biese).
13) A. Lalande: Vocabulaire technique et critique de la Philosophie (Paris, 1932);
ook niets in het supplement. Niets vinden wij ook bij E. Goblot: Le vocabulaire
philosophique 5 (Paris, 1920) .
14) R. Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe 4 , II, pag. 435. Slecht is het
artikeltje bij F. Kirchner-C. Michaëlis: Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe 6 (Philosophische Bibliothek, Band 67. Leipzig, 1911), pag. 568. Dit noemt
nog de vier soorten der Griekse rhetores, maar verwijst toch naar Biese ! Nog minder
geeft H. Schmidt: Philosophisches Wörterbuch 7 (Leipzig, 1922), pag. 192.
15) F. Mauthner: Wörterbuch der Philosophie 2 (Leipzig, 1923) .
16) Zie b.v. de bekende werken van Cassirer en Heymans.
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Om al deze redenen is een nieuwe „philosophie van de metaphoor" en
gewettigd.
vooral dan van het begrip
§ 3 — „PHILOSOPHIE"
Het is niet ongebruikelijk, een onderwerp van verschillende zijden min
of meer uitvoerig te beschouwen, de zo ontstane hoofdstukken in een enigszins toevallige volgorde te plaatsen, en deze rhapsodie tot een „philosophie"
van dat onderwerp te decreteren 17 ) . Het spraakgebruik laat zich (in dit
verband: helaas !) niet dwingen: men spreekt nu eenmaal van de philosophie
van bepaalde objecten, hoewel dit begrip hier niets heeft van de juist in
de wijsbegeerte geëiste strengheid. In een titel belooft het meestal te veel
en zegt het meestal te weinig: wij weten niet wat wij er ons bij moeten
denken, en het werk zelf geeft vaak geen uitsluitsel. Confronteren wij het
begrip met de bestaande definities van „philosophie", dan begint het er
verdacht uit te zien 18 ). Men krijgt de onaangename indruk, dat het hier
optreedt als ancilla vanitatis om de titel tegelijk epatant en mysterieus
te maken. Reeds lang is dit gebruik van het woord geridiculiseerd in de
titel van een hypothetisch, maar voor een bepaalde Duitse geleerdenmentaliteit zo typerend, standaard-werk: „Die Philosophie des Kamels".
Slechts schimmig openbaart zich hier de wijsbegeerte als scientia universalis. Want dat diverse aspecten van een verschijnsel vanuit diverse gezichtshoeken worden bekeken, getuigt toch meer van de universaliteit van
de studie dan van haar wijsgerig karakter. Een alzijdige studie is over elk
object mogelijk, een philosophische niet. Maar al is het dan ook schimmig,
zij openbaart zich toch, wanneer er maar al-ziidigheid is (met de nadruk
op „tijdigheid"), d.w.z. wanneer wij er ons van bewust worden met verschillende zijden van „hetzelfde" te doen te hebben. Overal waar het ladensysteem der wetenschap (dat eigenlijk geen systeem, doch een aggregatie is)
wordt doorbroken, overal waar „verschillende" gebieden met elkaar worden
verbonden, grijpt de philosophie in. Wil men echter in volledige zin spreken
van „de philosophie van een object", dan moet het zeker ook gedemonstreerd worden als spiegel en spiegeling van wijsgerige problemen, d.i. dan
moet het zelf een wijsgerig begrip of probleem zijn.
Als eisen zien wij dus (in tegenstelling met de hierboven bedoelde opvatting):
1. Volledigheid en alzijdigheid: het empirisch materiaal wordt gevormd
door het resultaat van alle wetenschappen, welke zich met het object

hebben beziggehouden;
17) Een typisch voorbeeld is A. Dauzat's „La philosophie du langage".
18) Zie Eisler, II, pag. 435. — Wat betekent b.v. precies het eerste woord van de
titel van een bekend werk van Jespersen: The philosophy of Grammar?
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2. Het samengrijpen in één visie van al die resultaten, visies, aspecten;
3. Methodische compositie, zo streng als het object zelf mogelijk maakt;
4. Objectiviteit tot de uiterste grenzen;
5. Demonstratie van het object als spiegel en spiegeling van philosophische problemen.
Het voldoen aan deze eisen, vooral aan de laatste eis 19 ) , was het ideaal,
dat wij bij het schrijven van deze studie voor ogen hadden.
§ 4 — „BEGRIP"
De term „begrip", zoals hij in de titel en ook in verschillende passages der
vorige paragrafen fungeert, verdient hier nog enige nadere toelichting, daar
ook hij op verschillende wijzen geïnterpreteerd kan worden.
Hier bezit het „begrip" twee constituerende momenten:
1. zijn correlatie, maar vooral ook zijn contrast met het geïntendeerde
object;
2. zijn karakter van totaliteit, niet van abstractie.
Met enige varianten op de definitie van Spicker 20
Der Begriff ist die
Totalitát aller möglichen Urteile, die ich von einem Gegenstand mir bilden
kann"), kunnen wij hier definiëren: Het begrip (metaphoor) is de totaliteit
van alle reële oordelen, die men zich over het object (metaphoor) gevormd
heeft. Daarnaast bestaan nog begrippen „begrip" van een geheel ander
aspect 21 ), maar in de titel verschijnt het in bovenbedoelde betekenis.
Tussen het „begrip” en de „reële oordelen" bestaat dus niet een abstractum concretum-verhouding; was dit wel het geval, wij zouden een woordanalyse, geen terminographie geven 22 ) . Spreken wij over de evolutie van
het begrip, dan wordt die verhouding als die van elk concretum tot zijn
ontwikkelingsphasen. Deze laatste noemen wij „(begrips-)phasen", ook wel
„begrippen" (b.v. „het begrip van Biese") of „visies".
Tevens zij hier vooropgesteld, dat elk „reëel oordeel" in principe zo ruim
mogelijk wordt genomen, wij zeiden reeds als „visie", dus niet als definitie.
Hiervan is b.v. de consequentie: Biese's begrip „das Metaphorische" is ...
) („

19) Deze laatste eis vooral doet ons begrip sterk afwijken van wat Brinkmann (pag. 4)
onder „Philosophie der Metaphern" verstaat.
20) G. Spicker: Kant, Hume und Berkeley, pag. 146 (vgl. Eisler onder „Begriff").
21) Zie o.a. E. Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil: Phânomenologie der Erkenntnis (Berlin, 1929), pag. 365. — Daarnaast „begrip" als semantisch moment van het woord. Voorzover een woord in zijn historische ontwikkeling
wordt beschouwd, heeft dat semantisch moment als „begrip" veel van het door ons
bedoelde (zie Deel I, Hoofdstuk I, § 2).
22) Zie voor het verschil tussen woord-analyse en terminographie: Deel I, Hoofdstuk I. § 6.
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zijn boek, van de eerste tot de laatste letter. De eis echter, die hieruit voor
de descriptie resulteert, is een ideaal, dat door het tegenwerkend ingrijpen
van andere eisen natuurlijk niet verwezenlijkt kan worden.
Het spreekt vanzelf, dat wij het niet eens kunnen zijn met de uitspraak
van Brinkmann 23 Soviel über die Bedeutung der Metapher zu sagen ist,
so wenig über ihren Begriff. Er gehort zu den bekanntesten, die es in sprachlichen Dingen gibt und bietet nicht die geringsten Schwierigkeiten".
Wundt 24 zag ongetwijfeld scherper, toen hij sprak van de „schwankende
und unbestimmte Natur des aus der alten Rhetorik ererbten Begriffs der
Metapher".
Hoeveel, en vooral hoeveel belangrijks, er over en naar aanleiding van
het begrip te zeggen is, moge hieronder blijken. Ons zal dit Schwanken tot
probleem worden. Waarom worden zoveel verschillende begrippen met
dezelfde naam benoemd? Is het eigenlijk wel mogelijk om te spreken van
„de evolutie van een begrip"? Zijn niet die zg. phasen volkomen van elkaar
gescheiden; waarom zouden zij verschillende visies op hetzelfde zijn en
niet visies op iets totaal anders? En zijn zij wèl phasen van één begrip,
waarin verschillen zij dan en waarin komen zij overeen? Allerlei vragen,
die de philosophische verwondering hevig ziet bewegen achter de rustige
uitspraken, die de dogmatische zekerheid poneert, als daar zijn: „Het begrip
evolueert"; „Deze begrippen zijn hetzelfde"; „Het zijn begrippen van een
ander object"; enz.
Zoals gezegd, heeft een monographie van de metaphoor deze vragen (en
ook nog andere) met alle andere begripsmonographieën gemeen. Deze
vragen nu trachten wij in Deel I systematisch te stellen en zo mogelijk op
te lossen. Daar elk begrip behalve dat het „begrip" is 25 ) ook nog
een eigen karakter heeft, valt dit Deel in twee hoofdstukken uiteen: een
algemeen en een speciaal. Om reeds meermalen genoemde redenen (§ 1,
) : „

)

laatste alinea; § 2, derde alinea) is het eerste deel in onze studie op veel

inniger wijze met de twee andere verbonden, dan in andere soortgelijke
mogelijk zou kunnen zijn: wij roeren hier reeds aan allerlei kwesties, die
zich ook tijdens de descriptie zelf van het begrip „metaphoor" zullen openbaren.
23) Brinkmann, pag. 23. — In de tegenstelling „Bedeutung der Metapher— Begriff"
herkennen wij de tegenstelling „object — begrip".
24) W. Wundt: Die Sprache 4 , II, pag. 596.
25) Hier bestaat wel een concretum -- abstractum-verhouding.

DEEL I

PRINCIPIA DER TERMINOGRAPHIE
Soli hier 1 indess irgend etwas Erhebliches
erreicht werden, so müszte sich die Betrachtung der Termini zu eigentlichen
Monographien erweitern.
(R. Eucken: Geschichte der philosophischen Terminologie, pag. 199)
)

HOOFDSTUK I
ALGEMENE PRINCIPIA
§ 1 —TERM
Wanneer Hof ler (Grundlehren der Logik 2 pag. 14) definieert: ,,Wissenschaftliche Termini sind Wörter, deren Bedeutung Begriffe sind", is zijn
definitie niet alleen onvolledig, maar maakt hij ook een woord-terminologische fout. Want de inhouden van vrijwel alle woorden zijn begrippen: het
psychisch moment van het woord „huis" is precies even goed een begrip
als dat van de woorden „element" of „metaphoor". Het begrip is de betekenis van de klank, zogoed als de klank de „betekening" van het begrip is.
Niet wat de woorden betekenen (zij betekenen immers vrijwel altijd een
begrip), maar wat zij noemen (het geïntendeerde object, het object van de
„voorstelling") kan een criterium zijn voor een onderscheiding der woorden,
als hier bedoeld. Natuurlijk bepaalt de soort van geïntendeerd object de
soort van begrip, maar een begrip is het (vrijwel) 2 ) altijd.
Hoewel het hier niet de plaats is voor een uitvoerige discussie over de
structuur van het woord, zij hier toch vooropgesteld, dat het in deze studie
(en in elke terminographische studie) zeer gewenst is, de drie leden van de
trits „klank begrip object" goed uit elkaar te houden, en er ons van
bewust te blijven, dat de gebruikelijke woordterminologie zeer slordig is,
opdat wij niet van die terminologie het (on-)logisch slachtoffer worden 3
,

) .

1) Nl. op het gebied der terminologische historiographie.
2) Met dit „vrijwel" schakelen wij de zg. vormwoorden („dat” als conjunctie) uit.
3) Vgl. o.a. E. Husserl: Logische Untersuchungen, II. Band, I. Teil 4 (Halte a.d. S.,
1928), pag. 32, 46; L. Weisgerber: Vorschláge zur Methode und Terminologie der
Wortforschung (Indogermanische Forschungen, XLVI. Band, 4. Heft, Dec. 1928).

Höfler's definitie voert tot allerlei problemen, welke in verband staan
met de contrast-paren: „subject object", „begrip zaak", „abstract
concreet", „universale res (individuum)". Verschillende van deze problemen zullen nog in dit Deel, maar ook bij de descriptie van het begrip
„metaphoor" aan de orde komen. Hier diene slechts het volgende. In genoemde definitie impliceert „begrip" een contrast met een zintuiglijk waar
te nemen zaak (met het accent op de attributieve bepaling); zo noemt men
wel „deugd" een begrip, „huis" een ding. Met het oog hierop zou men bij
„begrip" als bepaling „wetenschappelijk" verwachten. Daarom is de definitie onvolledig, .... tenzij hij o.i. ten onrechte, omdat hij daardoor
overeenkomstigs essentieel zou scheiden „begrip" een betekenis-vernauwing doet ondergaan en dit woord slechts voor de wetenschap opeist.
„IJzer" voor den leek en „ijzer" voor den chemicus zijn andersoortige begrippen, hoewel zij hetzelfde object bedoelen (beiden hebben er een ander
begrip van). Het laatste is een wetenschappelijk begrip, maar daarmee nog
geen term. Wetenschappelijk is het geworden door een doelbewuste en
nauwkeuriger descriptie, maar voornamelijk wel door zijn ordening in een
gesloten systeem. Het begrip van hogere abstractie „element" is een wetenschappelijke term.
Is het dus de graad van abstractie, die een woord tot een wetenschappelijke term promoveert? Geenszins, en dit is maar gelukkig ook, daar
wij anders zouden moeten aangeven, welke graad van abstractie dan vereist wordt. De doorslag geeft hier slechts, of het geïntendeerde object voor
of eerst door de wetenschap is „waargenomen", dus of het begrip voor of
eerst door de wetenschap een vaste fixeringsvorm heeft verkregen. „IJzer"
was en is nog een voor-wetenschappelijk begrip en woord, „metaphoor"
niet; dit laatste is een zuiver wetenschappelijk woord, d.i. een wetenschappelijke term. Dit heeft, al zullen de begrippen van dergelijke termen ook
meestal van een hogere abstractie-graad zijn, met abstractie niets te maken.

De waarneming heeft zich nu eenmaal om practische redenen eerder gericht op de physische dan op de taal-realiteit. De metaphoor is een concretum 4 ), in zekere zin even eenvoudig, zij het dan ook op een andere wijze
„waar te nemen", als ijzer. En deze bepaalde metaphoor is zeker concreter
dan het ijzer.
Tegenover alle definities van „term", waarin uitdrukkingen fungeren als
„betekenis" en „begrip" stellen wij de definitie:
Wetenschappelijke termini zijn woorden, die (oorspronkelijk) slechts in
de wetenschap voorkomen.
4) Dat ook deze uitspraak een bepaalde houding t.o.v. het probleem „concreet —
abstract" impliceert, is duidelijk; eveneens, dat deze houding hier niet verder verklaard en verdedigd kan worden.
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§ 2 — TERM EN BEGRIP, TERM EN WOORD
Het lijkt enigszins inconsequent om de grondslagen te leggen voor de
beschrijving van een term, terwijl wij toch blijkens de titel niet een term,
doch een begrip willen beschrijven. Er is verschil tussen term en begrip
en het is nuttig, beide met enkele lijnen tegen elkaar af te grenzen.
Een term is een woord, d.w.z. een twee-eenheid van naam en begrip.
Een begrip is slechts één der twee momenten van het woord, ook al kunnen
wij alleen maar door middel van de fixeringsvorm over dat begrip spreken;
het kan ook . moment zijn van verschillende (d.i. in klank verschillende)
woorden. Bij term wordt het phonetisch moment als vaste pool aangenomen; men verwaarloost de etymologische ontwikkeling en beschrijft de
semasiologische. Dit verwaarlozen gaat bij een term zelfs gemakkelijker dan
bij een willekeurig woord uit de omgangstaal: het eerste woord is formeel
veel minder aan veranderingen onderhevig dan het tweede. Maar ondanks
dat, is de betekenis-ontwikkeling van zo'n willekeurig woord veel gemakkelijker te beschrijven dan die van een term, wanneer eenmaal de klankontwikkeling vaststaat. Voor den semasioloog bestaat de vraag: Welke
begrippen zijn aan (etymologisch) dezelfde klank geassocieerd geweest?
Deze vraag bestaat voor den terminograaf ongetwijfeld ook, maar er bestaan er ook nog méér, juist omdat een term zo'n heel speciaal woord is.
Voor den eerste is elke biographie van een woord een volkomen afgeronde
studie; heeft hij eenmaal vastgesteld dat (en waarom) „candidatus" van
„in het wit gekleed" gaat betekenen „dinger naar een ambt", dan verontrust het hem verder niet, dat er ook nog een woord „sollicitant" gebruikt
wordt, dat veel dichter bij die laatste betekenis staat dan de eerste begripsphase van „candidatus". Maar voor den tweede is toch het begrip belangrijker dan het woord (de term) . Om een voorbeeld te geven: Biese 5) citeert.
Herder, als deze spreekt over de „Analogie zum Menschen", en voegt eraan
toe: „Wir nennen es das Metaphorische"; omgekeerd: Vaihinger 6) citeert
Grün en zegt dan: „Was er aber Metaphern heiszt, sind meistenteils unentbehrliche Fiktionen". Moeten wij nu Herder's visie op die analogie, Vaihinger's philosophie der ficties beschouwen als phasen van de metaphoor? ?)
Wij kunnen hier antwoorden: niet als phasen van de term (het woord),
maar wel als phasen van het begrip. Allerlei begrippen worden, ondanks
de verschillende namen, als soortgelijk herkend en met elkaar in verband
5) Biese, pag. 110.
6) H. Vaihinger: Die Philosophie des Als 0b 2 pag. 42.
7) Zo valt wat Biese „das Metaphorische" noemt voor een deel samen met Jerusalem's „fundamentale", Wundt's „personifizierende Apperzeption". In al deze gevallen hebben wij te doen met aequipollente begrippen (om de term van Külpe te
gebruiken) . Zie hiervoor nog § 4.
,
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gebracht. En toch zal ook de schrijver van een begripsmonographie de term
(en daarmee de woord-klank) als vaste pool moeten aannemen, wil hij niet
in de golvende chaos der gegevens willoos wegzinken. Een studie over de
metaphoor zal iets anders zijn dan een studie over de analogie of de fictie 8 ) .
Maar al is die klank hem ook tot steun, in verschillende gevallen zal hij
bewust diens helpende hand weigeren.
Het is ons inderdaad om het begrip te doen, vandaar dit woord in de
titel; bovendien kunnen wij beter het begrip dan de term tegenover het
object plaatsen. Trachten wij echter algemene principia te ontwikkelen, dan
zullen dit toch moeten zijn principia voor de descriptie van een term, daar
het niet-vasthouden aan de klank complicaties invoert, die het stellen en
beheersen der algemene problemen onmogelijk maken, terwijl ook het contrast tussen term en begrip in de meeste gevallen veel minder groot is dan
juist bij de metaphoor, d.w.z. de meeste termini kennen weinig of geen
(totale of partiële) synoniemen in de door ons hierboven aan enige voorbeelden toegelichte zin.
Overigens staat ook de klank weer niet zo sterk alleen, is niet zo onveranderlijk, als wij hierboven aannamen. Nu zinspelen wij niet op het feit,
dat het Griekse gETagopá zich heeft aangepast aan de klanksystemen der
verschillende talen. Wij hebben hier het oog op enige derivata, die wel
achter het hoofdwoord terugtreden, wier betekenissen echter zeker ook in
aanmerking komen als materiaal voor een terminographisch onderzoek. Het
zijn voor onze term b.v. „metaphorisch", „het metaphorische" en „metaphoriek", wier betekenis-relaties tot het grond-woord zich wel enigszins
uit hun formaties laten deduceren, maar die hiermee nochtans niet adaequaat begrepen zijn.
§ 3 — TERMINOGRAPHIE
In Eisler's „Wörterbuch der philosophischen Begrif f e" zal men de term
,,Terminographie" tevergeefs zoeken. Dit weerspiegelt het feit, dat de door
ons bedoelde principiën-wetenschap eigenlijk ontbreekt, dat men t.o.v. de
(historische en systematische) beschrijving van een term nog nooit tot een
vaste probleemstelling is gekomen. In zijn studie „Was ist Philosophie ? " 9 )
tracht Windelband tot een begrip omtrent een object te komen door de
uit de historie bekende begrippen critisch aan dat object te toetsen. Een
zuiver terminographische studie is dit dus niet. Ook missen wij hier de
grondslagen; de zonder twijfel scherp geobserveerde en geformuleerde moei8) Wij bedoelen hier natuurlijk niet het object.
9) W. Windelband: Práludien 9 , Aufsatze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte (Tübingen, 1924), I. Band, pag. 1, vlgg.
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lijkheden worden niet tot enkele fundamentele problemen teruggevoerd.
Het meest geeft ons in dit opzicht nog Eucken in zijn „Geschichte der
philosophischen Terminologie" 10 ), hoewel ook dit o.i. niet voldoende is.
Al kan in dit eerste Deel moeilijk het zwaartepunt liggen van een studie
als deze, toch is het noodzakelijk de in dit verband optredende problemen
nader te beschouwen en een voorlopige en zeer summiere oplossing hiervan
als basis voor de descriptie van het begrip „metaphoor" te gebruiken. Dat
wij hierbij vaak moeten anticiperen op wat eerst later uitvoeriger behandeld
kan worden, spreekt vanzelf (zie Algemene Inleiding, § 1) .
„Terminologie" zou als naam voor de bedoelde principiën-wetenschap
een volledig juiste analogie-formatie zijn (vgl. „sociologie", „anthropologie"); het is echter nu eenmaal de naam voor het inbegrip van alle termini
technici. Ook „terminosophie" komt in aanmerking (vgl. „philosophie") .
Wij geven de voorkeur aan „terminographie", ons echter van de dubbelzinnigheid van deze term bewust blijvend. Het is immers niet alleen de
naam van een (philosophische) wetenschap, die de descriptie van een term
door ponering en oplossing van verschillende problemen mogelijk maakt,
doch ook de naam van die descriptie zelf. In het laatste geval kan men
ook spreken van „begripsmonographie", in het eerste niet.
Een begripsmonographie nu zal uit twee delen moeten bestaan: een historiographisch en een systematisch. Streng gescheiden worden zij alleen in
de practische compositie, in wezen echter is hun innerlijke samenhang voor
een dergelijke scherpe scheiding te groot (de wrong tussen stileren en denken). Want geen historiographie is mogelijk zonder systematiek, terwijl
aan de andere kant deze systematiek althans gedeeltelijk door het historische materiaal wordt gedicteerd. Deze samenhang zal zich openbaren in

een (gedeeltelijk) parallelle compositie der beide delen. Algemene principia
laten zich hier niet ontwikkelen: de indeling b.v. naar verschillende wetenwelke indeling
schappen, die zich met het object hebben beziggehouden
voor ons begrip van zo fundamenteel belang is is slechts bij zeer enkele
begrippen mogelijk; hiervoor verwijzen wij dus naar het „speciale" Hoofdstuk. Het verschil tussen historiographisch en systematisch gedeelte is
precies hetzelfde als het verschil tussen een geschiedenis der wijsbegeerte
en een inleiding tot de wijsbegeerte. De systematische descriptie, de a-temporele ordening der (nu natuurlijk niet meer als „phasen" begrepen) visies
rond enige fundamentele problemen, is zoals gezegd van het empirische
materiaal afhankelijk (en dus ook in de historiographie aanwezig) , maar
wordt toch nog meer bepaald door (eigen visie op) het object.
10) R. Eucken: Geschichte der Philosophischen Terminologie im Umrisz dargestellt
(Leipzig, 1879). Iets geeft ook nog Prantl (I, Einleitung), vooral over samenhang
en volgorde van historiographie en systematiek (pag. 3).
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Om deze redenen spreken wij hier niet afzonderlijk over de grondslagen
voor een systematiek van een begrip. De historiographie kent veel meer
algemene principia en deze zullen wij hier ontwikkelen. Daarom zullen wij
ook de problemen, die historiographie en systematiek gemeen hebben en
die soms op twee wijzen (vanuit de eerste en vanuit de tweede) geformuleerd kunnen worden, zo mogelijk vanuit de eerste formuleren.
Het primaire probleem van de gehele terminographie luidt: „Is terminographie mogelijk?"
§ 4 — IS TERMINOGRAPHIE MOGELIJK?
Een schrijver van een begripsmonographie stelt zich in de eerste plaats
de vraag: Welke begrippen zijn in de loop der eeuwen aan deze bepaalde
klank geassocieerd geweest ? of: Welke begrippen heeft men achtereenvolgens van een bepaald object gehad? 11 ) Deze formuleringen zijn
echter eerst mogelijk nà de oplossing van enige andere vragen, althans na
het aannemen van enige postulaten.
Het lijkt zeer begrijpelijk om te spreken van „de geschiedenis van een
term". Elke term, elk woord immers verandert, evenals ieder mens en elk
ding, in de tijd, en heeft dus een geschiedenis. Toch bestaat hier een moeilijkheid, die de draagwijdte heeft van een philosophisch probleem 12 ) . Het
woord toch (en dus ook de term) is gedefinieerd als een onverbrekelijke eenheid van naam en begrip 13 ) . Het is als een chemische verbinding van twee
elementen: verander een van beide, en de verbinding verandert of komt
niet tot stand.
Wanneer wij aannemen, dat de naam (de klank) hetzelfde is gebleven,
het begrip herhaaldelijk is veranderd, dan zouden wij, een geschiedenis van
b.v. „metaphoor" schrijvend, niet veel anders doen dan een beschrijving
geven van alle mensen, die Paul geheten hebben 14 ). Maar ook de naam
is niet onveranderd gebleven: het Griekse iF-wrapop& heeft zich aangepast
aan het klank-systeem van verschillende talen (metaphoor, Metapher,
metaphor, métaphore), of heeft plaats gemaakt voor een geheel andere
klank, die men dan vertaling noemt (translatio, translato, overdracht) .
Daar dus geen der beide elementen onveranderd gebleven is, is het per
11) Al scheiden wij klank, begrip en object nog zo principieel, in elk concreet geval
moeten wij ze toch met dezelfde naam benoemen: de klank „metaphoor", het begrip
„metaphoor", het object , ,metaphoor".
12) Deze moeilijkheid is reeds door Eucken gesignaleerd (t.a.p., pag. 189).
13) L. Weisgerber: Vorschlige.
14) W. Windelband, t.a.p., pag. 11: „Es geht, scheint es, den Philosophen so, wie
etwa allen den menschlichen Individuen, welche den Namen Paul tragen".
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definitionem onmogelijk om over de geschiedenis van een term te spreken;
er is namelijk niet één term, maar er zijn vele termen.
Juist bij deze kwestie zijn wij geraakt in een eigenaardig werkingsgebied
van de „metaphoor", daar het synthetisch denken door de analytici wel
„metaphorisch" wordt genoemd. Hier diene slechts het volgende.
Om aan de bovengenoemde moeilijkheden te ontkomen, kan men drie
wegen inslaan:
1 e. Men verwerpt de gegeven woord-definitie. Dit kan men doen, omdat
deze in haar starre logiciteit de eenheid der menselijke psyche verbreekt,
en in haar uiterste consequenties de continuïteit opheft en de tijdstroom
verstart tot een bewegingloos naast-elkaar van roerloze tijd-quanta; want
deze definitie is uit de school van hen, die slechts concreet noemen de
psychische prikkels in één tijd-quantum, en van de taal slechts werkelijk
achten het laatste microscopische bestanddeel van de ogenblikkelijke beweging dier spraak-organen 15 ) . Men verwerpt haar dus, omdat men zich
niet kan verenigen met haar kennis-theoretische consequenties. Dit extreme
nominalisme 16 ) maakt niet alleen elke terminographie en ook elke geschiedschrijving (ja, het hele begrip „geschiedenis") onmogelijk, maar vernietigt ook (het synthetisch moment van) ons denken.
2e. Men neemt de definitie aan, b.v. omdat zij het enige geneesmiddel is
(een paardemiddel, veel erger dan de kwaal !) voor alle zogenaamde vaagheid en flodderigheid in de terminologie der cultuur- (geestes-)wetenschappen. Maar al neemt men haar aan, daarom behoeft men nog niet blind te
zijn voor het feit dat deze definitie, hoewel soms theoretisch aangehangen,
practisch altijd verworpen wordt, omdat de mens steeds begrippen, die iets
gemeen hebben, blijft verbinden door ze een zelfde naam te geven, hiermee
de mogelijkheid scheppend ze volkomen te identificeren. Dat verschillende
geleerden dezelfde naam gebruiken, wijst erop, dat zij blijkbaar de overeenkomst tussen hun begrip en de door anderen met dezelfde naam benoemde begrippen groter vinden dan het verschil, waarop zij met zoveel
hartstocht een emphatisch accent leggen. Het is mogelijk om in de definities
van b.v. „metaphoor" slechts te zien nominale definities van dezelfde
woord-klank, homoniemen dus, de definiërenden zelf zagen er toch in:
15) Zie F. Mauthner: Beitráge, I, pag. 97, 186, 200. — Inderdaad moet deze definitie,
althans bij een bepaalde interpretatie (zie beneden), tot dergelijke consequenties
leiden, of misschien beter: die (interpretatie van de) definitie en die consequenties
vloeien beide voort uit een „nominalistische" beschouwingswijze.
16) Het is ook hier de strijd rond het contrast-paar „universale — res (individuum)";
alleen is de res hier een woord, hetgeen de kwestie op sommige punten ingewikkelder
maakt. Vgl. voor de universalia-strijd: Deel II, Hoofdstuk III, § 2, en Deel III, Hoofdstuk III, § 5.
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reële definities van een vast concretum. En daar dit de reden is geweest,
dat die term zich zolang heeft kunnen handhaven, kan men, ook al maakt
men ernst met Weisgerber's woord-opvatting, een (overigens gebrekkige,
refererende) geschiedenis schrijven van de term, in welks existentie men
dan zelf niet gelooft.
3e. Men neemt de definitie aan en verwerpt haar tevens. De onder 1e.
genoemde consequenties zijn consequenties van een bepaalde interpretatie
der definitie, een interpretatie, die Weisgerber zeker zelf zal verwerpen.
Alles hangt hier af van de opvatting van ,,begrip", liever: van de opvatting
van het begrip ,,hetzelfde".
De eerste interpretatie is: „Als twee begrippen iets, al is het ook nog
zo weinig, verschillen, zijn het andere begrippen" 17); de andere (van 3e.):
„Als twee begrippen weinig verschillen, zijn het nuancen van hetzelfde
begrip". Deze interpretaties zijn antagonisten: waar de ene ons denken
redt, vernietigt de ander het, en omgekeerd. Dit kan eerst op een andere
plaats verduidelijkt en verder uitgewerkt worden. Hier kunnen wij slechts
aangeven, welke mogelijkheden en moeilijkheden uit die tweede interpretatie voor de terminographie resulteren.
Wanneer twee (als „verschillend" herkende) begrippen „hetzelfde"
worden genoemd, wordt een wezensgelijkheid gesteld tegenover bijkomstige
verschillen. Men ziet over de verschillen weg en grijpt beide samen onder
dezelfde naam. Voor den nominalist wordt hier oneigenlijk woordgebruik
gepleegd: een soort van hyperbool, een totum pro parte, want eigenlijk zijn
de begrippen toch verschillend. Voor zijn tegenstander echter zijn zij
eigenlijk hetzelfde en hyperboliseert de nominalist hun differentie. Wij zien
hier dus reeds, dat de „eigenlij kheid" wisselt met het theoretisch standpunt, zoals wij in de volgende Delen nog herhaalde malen aan verschillend
materiaal zullen demonstreren. Ook de terminograaf (die qualitate qua
geen nominalist kan zijn) 18 zal wel eens het begrip bij den een „totaal
anders" noemen dan dat bij den ander. Maar ook in dit geval hebben zij
voor hein toch iets en wel iets zeer belangrijks gemeen, nl. het geïntendeerde
object. Dit is in beide gevallen hetzelfde en dit maakt, dat de differente
termen „metaphoor" een veel groter overeenkomst hebben dan een van
die termen en een der termen „element"; dit maakt (ondanks hun „totaal
anders zijn"), dat zij in dezelfde monographie besproken kunnen worden.
)

17) Voor de nominalisten en de taal-critici bestaat er in werkelijkheid geen volkomen
gelijkheid; die gelijkheid is een fictie.
18) D.w.z. geen nominalist, die altijd en overal zich van de consequenties zijner
theorie volledig bewust is. Wij denken hier aan Mauthner, die b.v. de begrippen
„metaphoor" van anderen vergelijkt met het object „metaphoor", hoewel dit toch
volgens zijn eigen theorie volkomen onmogelijk is.
2
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Hiertegenover kan een nominalist aanvoeren: Hoe kan men weten, dat
hetzelfde object bedoeld is? Wat wij vinden, is slechts een verzameling van
verschillende begrippen, om voor ons onnaspeurlijke redenen met dezelfde
taal-klank tot woorden verbonden. Hoe kan er bewezen worden, of zij op
hetzelfde object dan wel op differente objecten doelen? Hoe kan er bewezen
worden, dat er überhaupt een object Is?
Wij zouden hier met een wedervraag willen repliceren: Hoe kan men
bewijzen, dat de Socrates van Plato en de Socrates van Xenophoon denzelfden mens bedoelen? De beide begrippen zijn zeer verschillend. Op de
trieste uiterlijkheid van een klank mogen wij niet tot gelijkheid van object
besluiten, evenmin op de gelijkheid of overeenkomst van enkele momenten
van die begrippen. En toch zijn wij er onwrikbaar van overtuigd, dat
er een object „Socrates" is geweest, wiens wezen, onafhankelijk van Plato's
en Xenophoon's begrip, een eigen structuur heeft gehad, waarnaar wij op
onze beurt zoeken kunnen.
De beide begrippen „Socrates" zijn verschillend en toch hetzelfde. Juist
dit „verschillend en toch hetzelfde" maakt niet alleen de terminographie,
maar ook elke historiographie (en elke wetenschap) mogelijk. Ook een mens
is van ogenblik tot ogenblik een ander, maar juist dat wij dit zeggen kunnen,
bewijst, dat er iets essentieels onveranderd blijft. -- Neen, zegt de nominalist, het is omgekeerd: omdat wij dit laatste aannemen, kunnen wij het
eerste zeggen.
Maar laten wij hier niet verder argumenteren. Zeker is, dat de terminograaf (hier dan met betrekking tot het begrip) Herakleitos moet kunnen
naspreken: „De stroom waarin ik daal, is niet dezelfde als die, waaruit ik
opstijg, en het is wel dezelfde", en dat hij het bestaan van een object moet

postuleren, wil hij niet, nog voor hij het eerste woord van zijn terminographie geschreven heeft, zijn pen voor altijd neerleggen. Wij noemen dus twee verschillende begrippen toch hetzelfde (aequipollent) 19 ) , wanneer zij hetzelfde object intenderen. Als A. definieert
„Hyperbool is een stijlfiguur" en B.: „Hy/erbool is een meetkundige plaats",
weten wij, dat er iets essentieel anders wordt bedoeld, ondanks dezelfde
naam-klank; deze begrippen hebben niets gemeen, ook niet het geïntendeerde object: het zijn disparate begrippen. Dat het soms mogelijk is semasiologisch te verklaren, waarom dergelijke begrippen met dezelfde naam,
benoemd worden, doet niets ter zake. Er is een moment, dat „klassiek"
een ander woord wordt (en daarmee een term) . Wij begrijpen, waarom het
19) Vgl. noot 7). — Meestal worden aequipollente begrippen gedefinieerd als begrippen, die hetzelfde object intenderen doch een andere naam hebben; wij gebruiken
de term hier dus voor begrippen, die hetzelfde object intenderen en ook dezelfde
naam hebben (en toch niet gelijk zijn).
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in de dagen der Renaissance van „tot de beste klasse behorend" gaat betekenen „Grieks en Romeins" 20 ); maar zeggen wij nu, dat een gedicht
klassiek is van vorm maar romantisch van inhoud, dan heeft dit met de
oorspronkelijke betekenis niets meer te maken, er wordt iets totaal anders
bedoeld. Zo is er ook een semasiologische samenhang tussen de beide termen
„hyperbool", maar niemand die een studie schrijft over het rhetorisch
begrip, zal aan het geometrisch ook maar een enkel woord wijden.
Dit echter is een zeer evident geval: de begrippen liggen in twee wel
zeer ver van elkaar verwijderde (totaal andere) wetenschapsgebieden. Maar
er zijn ook minder evidente gevallen: er zijn wetenschapsgebieden, die
dezelfde term kennen en veel dichter bij elkaar liggen dan rhetorica en
geometrie. Als nu het wetenschapsgebied het object bepaalt en dit het
begrip, hoeveel moeten die gebieden dan verschillen om niet meer „hetzelfde" te zijn?
En deze vraag, hier in deze phase van onze analyse, brengt ons tot bezinning. Terwijl wij waanden langs een effen weg in een rechte lijn voort
te schrijden naar de oplossing van een probleem, bewijst deze vraag, dat
wij door een labyrinth dwaalden. Gelukkig hebben wij in dit labyrinth één
teken, waaraan wij ons oriënteren kunnen, .... maar het is helaas weer
dat woord „hetzelfde", zodat het ons duidelijk wordt, dat wij weer bij het
beginpunt zijn aangekomen, d.w.z. bij het stellen van het probleem.
Opzettelijk hebben wij dit probleem langs schijnbaar discursieve weg tot
zichzelf vervolgd en de spiraal van onze cirkel-redeneringen tot één cirkel
platgedrukt. Wanneer wij vragen: hoeveel moeten twee begrippen verschillen om niet meer „dezelfde" te zijn, de vraag wordt niet opgelost
door haar subject te substitueren door „object" of „wetenschapsgebied"; de
vraagtoon blijft. In al die gevallen trachten wij tevergeefs logisch te bepalen, waar wij een grens moeten trekken in een vloeiend continuüm.
Objectieve logica kan dit punt niet bepalen, wel subjectieve willekeur,

een willekeur, die wel in subjectiviteit en intensiteit, maar niet in wezen,
verschilt van die, welke het precieze 1492 als grens stelt tussen Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
Deze willekeur kent twee momenten:
1 e. de verhouding tussen analytisch en synthetisch denken in de individuele psyche;
2e. de individuele visie op het object.
20) Zie voor de ontwikkeling van deze term (typisch Mauthneriaans beschreven)
F. Mauthner: Spinoza. Ein Umrisz seines Lebens und Werkens (Dresden, 1922),
pag. 89, vlg. (noot) . Eén betekenis van „klassiek" noemt hij daar niet; „klassiek"
als contrast van „populair". Zo hebben wij eens een „klassiek concert" gehoord,
waarop men Mendelssohn en Debussy speelde!
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Resumerende komen wij tot het volgende: Terminographie is mogelijk,
of evolutie 21 ) van een term is mogelijk, omdat het begrip verandert maar
het object hetzelfde blijft. De tegenovergestelde mening is niet logisch
onjuist, maar haar consequenties zijn: volledige agnosie, vernietiging van
het eigen Ik-continuum;
Terminographie moet noodzakelijkerwijze in verschillende opzichten subjectief zijn. Die bepaalde subjectiviteit als onder 1 e. bedoeld, welke zich
openbaart in het denken van het individu over vele onderwerpen, wordt
het individu zich wel het meest bewust, als hij terminograaf wordt ...
van de „metaphoor".
§ 5 — DE VERHOUDING TUSSEN ANALYTISCH EN SYNTHETISCH
DENKEN
Voor wij overgaan tot een algemene kenschetsing van het historische
materiaal en de daarmee samenhangende problemen, verdient het in de
vorige paragraaf ingevoerde begrip „subjectiviteit" nadere (zij het uiteraard
korte) toelichting.
Ons denken wordt gestuwd door tweeërlei drang; drang tot analyse en
drang tot synthese. Beide zijn in verschillende individuen verschillend gedoseerd, maar hun doseringsverhouding is, zolang er vanuit diepere bewustzijnslagen geen evenwicht-storende motieven werken, als moment van het
individuele karakter constant. In het individuele denken zijn het synagonisten, daar juist hun samenwerking tot een denkresultaat, tot een mening
voert. Wie zich echter bij voortduring bewust blijft van de toevalligheid
en subjectiviteit hunner verhouding in eigen denken, maakt een proces,

dat eigenlijk als een physiologisch onbewust verlopen moet, pijnlijk bewust,
verlamt hun creatieve kracht, maakt ze tot antagonisten. De van individu
tot individu veranderende verhouding tussen drang tot analyse en drang
tot synthese openbaart zich o.a. ook (en dit is in dit verband voornamelijk van belang) in de verschillende bereidheid der individuen om twee
klanken, twee begrippen, twee objecten tot „hetzelfde" te verklaren, en
(meestal de consequentie) die begrippen of objecten met eenzelfde naam
te benoemen. Deze bereidheid bedoelden wij in de vorige paragraaf met
„subjectiviteit".
Op een andere plaats hebben wij reeds vroeger over die subjectiviteit
geschreven 22) . Wij hebben haar toen genoemd: „individuele houding ten
opzichte van de metaphoor". Het is echter beter, deze term hier niet te
gebruiken, daar wij hiermee op dit moment van ons onderzoek reeds teveel
21) „Evolutie" natuurlijk in absolute zin.
22) Het woord en de woord-soorten (Levende Talen, No. 79 (1934), pag. 86, vlgg.).
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ons eigen begrip „metaphoor" zouden invoeren 23 ) . Maar wel willen wij
aan dit artikel enige toelichtende voorbeelden ontlenen.
Aan het pronomen worden verschillende eigenschappen toegekend: eigenschappen van „betekenis", van „functie" en van „flexie". Vinden wij nu
een woord, dat de voor een pronomen vereiste semantische en functionele
eigenschappen bezit doch niet pronominaal gedeclineerd wordt, dan kan
men zeggen: „Dit woord is een pronomen, dat echter niet pronominaal
wordt gedeclineerd"; men kan ook zeggen: „Dit woord is geen pronomen,
want het bezit één der vereiste eigenschappen niet" 24) . In het eerste geval
wordt ondanks het verschil samengegrepen wegens een overeenkomst
(synthese), in het tweede geval wordt ondanks de overeenkomst gescheiden
wegens een verschil (analyse) 25) .
Zo wordt ook het verbum getypeerd door drie eigenschappen: A, B
cv (resp. betekenis, functie, flexie) . Maar zodra een begrip een complex
van kenmerken tot betekenis-kern heeft, krijgt het onherroepelijk peripherieën 26). Dit kunnen wij op de volgende wijze schematiseren. (Zie schema
op volgende bladz.)
Wanneer Paul nu zegt 27 „Es gibt ferner Verba, die dauernde Zustánde,
Eigenschaften bezeichnen", bedoelt hij: verba naar functie en flexie, uit
de eerste peripherie dus. Zijn formulering („Verba") is slechts mogelijk,
omdat hij twee als verschillend begrepen begrippen V' (A , B, C ) en
V" (A d , B v , C 28) onder dezelfde naam samengrijpt, omdat hij (om
een bekende, met het begrip „metaphoor” in direct verband staande uitdrukking te gebruiken) een naam van het ene begrip op het andere overU,

):

d

U

V)

23) Zie Hoofdstuk II, § 1.
24) Vgl. Pánini's Grammatik. Herausgegeben, ubersetzt, erlutert und mit verschiedenen indices versehen von 0. Böhtlingk (Leipzig, 1887), Einleitung, XV:
,Unser Grammatiker bringt selbstversti ndlich wie wir begrifflich Zusammengehöriges unter eine gemeinsame Benennung. Auch er fasst z.B. alle Pronomina unter
einem gemeinsamen Namen zusammen, unterscheidet sich aber darin von uns, dasz
er, wenn das Pronomen in einem bestimmten Falle nicht pronominal deklinirt wird,
nicht wie wir sagt, dasz in einem solchen Falle die Regel keine Anwendung finde,
sondern, dasz das Pronomen in diesem Falle nicht Pronomen heisze oder sei".
25) Wij bedoelen: Dit zijn gevallen van wat wij resp. „synthese" en „analyse"
noemen.
26) In genoemd artikel spraken wij van „metaphorische peripherieën", doch wij
laten de bepaling hier weg (zie wat wij hierboven zeiden over de term „houding t.o.v.
de metaphoor") .
27) H. Paul: Prinzipien der Sprachgeschichte 5 (Halle a. S., 1920), pag. 352.
28) Aa is de semantische eigenschap van het adjectief.
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draagt. Een „analyticus" zal hierin een geval van oneigenlijk (of onjuist) 29)
woordgebruik zien.
Deze twee voorbeelden zijn voorbeelden van een en hetzelfde eenvoudige
geval. Wij noemen het eenvoudig, omdat wij hier te doen hebben met een
begrip (pronomen of verbum), waarvan de eigenschappen alle als gelijkwaardig en wezenlijk worden beschouwd. Meestal echter zijn de bedoelde
zaken veel ingewikkelder, heeft men zijn houding te bepalen ten opzichte
van een veel onduidelijker complex. Rümke zegt 30) : „Men heeft wel gepoogd, de tijdvaktypen met de rijpingsphasen der nationale typen gelijk
te stellen. Zoo sprak men van een Chineesche, een Indische, een Grieksche,
Gothiek of Rococo. Voorloopig kan men niet anders zeggen, dan dat het
hier gaat om zeer vage analogieën, waarvan de waarde vooral niet al te
hoog moet worden aangeslagen. Terecht zegt m.i. Muller-Freien f els, dat
dergelijk geanalogiseer niet anders is dan een goedkoope sport voor quasi
fijnzinnigen, een spel met halve waarheden, die verblindend werken, doch
in wezen ons niet veel verder brengen. Muller-Freien f els toont een zeer
gezonden afkeer van elk te snel gegeneraliseer". Rümke en Müller-Freienfels
zijn hier analytici. „Gesynthetiseer, gegeneraliseer, geanalogiseer, gemetaphoriseer" zijn de termen, waarmee de analytici het werk van hun antipoden denigreren. Maar deze laatsten menen toch in het door Rümke genoemde geval, ondanks de verschillen, in de beschavingsgeschiedenis van
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29) Bij de descriptie van het begrip „metaphoor" zullen wij nog vaak zien, hoe
„eigenlijk" en „waar" synoniem worden.
30) H. C. Rümke: Inleiding in de karakterkunde. Volksuniversiteitsbibliotheek,
No. 45 (Haarlem, 1929), pag. 238.
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verschillende volkeren wezenlijke overeenkomsten aan te treffen; zij herkennen bepaalde ontwikkelingsphasen als „hetzelfde", nl. als „Gothiek"
resp. „Rococo", en voor hun kan het attribuut („Chinees, Indisch, Grieks")
deze begrippen slechts modificeren, niet wezenlijk veranderen.
Dezelfde strijd tussen synthese en analyse vinden wij bij de indelingen
en onderverdelingen. De voorbeelden zijn voor het grijpen. Wijzen wij er
slechts op, dat de Arabische rhetores ongeveer 140 tropen onderscheiden,
terwijl er voor Biese niet meer dan één troop is, nl. de „metaphoor", terwijl
bovendien nog zijn begrip ver buiten de tropologie uitwijst.
Maar wij kunnen deze kwestie slechts aanroeren. Op de samenhang
tussen philosophische systemen en psychologische typen hebben o.a.
Dilthey en James reeds gewezen 31) . Wij vinden deze samenhang zeker niet
alleen in de philosophie, doch ook in de verschillende speciale wetenschappen. Er zijn ongetwijfeld synthetische en analytische denk-typen 32).
Sommigen grijpen roekeloos over de grootste verschillen heen naar de kleinste
overeenkomsten, versynthetiseren het gehele materiaal tot enige bijna zinledige abstracta, anderen kunnen niet ver genoeg analyseren, houden
halt voor de kleinste details en schamen zich voor elke synthese, waartoe
de drang om „verder te komen" hen toch soms h u ns ondanks dwingt (me t
31) Ibidem, pag. 235, 236.
32) Zoals duidelijk is, drukken wij ons hier zelf synthetisch uit. Volmaakt zuiver
komen de typen, ook door het werken van evenwicht storende motieven, niet voor;
het is altijd een kwestie van meer of minder, zij het dan ook vaak van véél meer of
minder. — Of (en op welke wijze dan) een bepaald denk-type ook een bepaald karaktertype is, zullen wij niet onderzoeken. Iets in deze richting vinden wij bij C. A. J. Hartzfeld: Intuïtieve menschen-kennis (Bussum, 1937), al zijn wij het met zijn opvattingen
zeker niet eens. Vgl. voorts M. J. Langeveld: Inleiding tot de studie der paedagogische
psychologie van de Middelbare-schoolleeftijd (Groningen, 1937), pag. 235, vlg. over
Stern's indeling in analytische en synthetische intelligentie-typen, hoewel hier zeker
niet geheel hetzelfde bedoeld wordt, als wij bedoelen. Dit geldt ook voor H. Leisegang:
Denkformen (Berlin-Leipzig, 1928), die, evenals wij, uit het bestaan van verschillende
denk-typen concludeert tot een „meervoudige wettelijkheid van het denken". Bezwaar tegen deze conclusie bij F. Sassen: Schets eener theorie van de Geschiedschrijving
der wijsbegeerte (Tijdschrift voor Philosophie, I, Nr. 2 (Leuven, Mei 1939), pag. 265,
in welk art. wij lang na de voltooiing van dit Hoofdstuk, Leisegang's werk voor het
eerst genoemd vonden. -- Als wij spreken van „synthetisch denken", drukken wij
ons volgens de analytici reeds „synthetisch" uit, daar immers volgens hen (zie vooral
Deel II, Hoofdstuk III) het z.g. synthetisch denken geen denken is. Het algemene
verschil tussen beide typen openbaart zich hier nog eens speciaal t.o.v. twee psychische functies, die niet resp. wel als „hetzelfde" worden begrepen. Van de analytische houding t.o.v. dezer functies geven wij op deze plaats een enkel voorbeeld.
Shelley zegt (Works (H. B. Forman, 1880) Vol. III, pag. 100): „Reason respects
t he differences, and imagination the similitudes of things".
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de bovengegeven starre interpretatie van Weisgerber's woord-definitie bevinden wij ons op het nul-punt van het synthetisch moment) . En wat voor
de individuele psyche geldt, geldt ook voor het denken der mensheid. Er
zijn perioden, waarin het synthetisch moment, en andere, waarin het
analytisch moment overweegt. De geschiedenis van het begrip „metaphoor"
zal ons zowel van die verschillende perioden als van die verschillende denktypen leerzame voorbeelden leveren; bovendien ook van die „evenwicht
storende motieven".
Dat het zuivere denken vaak vanuit andere bewustzijnslagen wordt vertroebeld, behoeft wel geen betoog: Luther is eens vervolgd voor dezelfde
uitspraken, die men bij Augustinus als heilige waarheid vereerde. Op
dezelfde wijze wordt ook vaak een bepaald denk-type onzuiver gemaakt.
Wij wijzen b.v. op Biese, die als „metaphorist" overwegend analytisch is,
maar juist in zijn begrip „metaphoor" tot een geweldige synthese komt,
welke voor anderen, die toch synthetischer zijn dan hij, niet te aanvaarden is 33) .
Het spreekt vanzelf, dat wij niet naar een „synthese" van beide denktypen zoeken, want die bestaat niet. Het juiste midden is niet te vinden;
een algemene norm is hier niet. Wij kunnen slechts onze plaats tussen beide
minimum- (of maximum-)punten trachten te bepalen, of (misschien beter)
ongemotiveerd innemen. Reeds voor wij het gaan beredeneren, of buiten
alle redenering om, drijft onze aanleg ons dichter naar de ene of naar de
andere pool. De terminograaf is (zoals ' wij in de vorige § aantoonden)
qualitate qua in zekere zin „synthetisch". Zijn subjectiviteit, zijn subjectieve houding t.o.v. van de vraag „hetzelfde niet-hetzelfde", komt voorts

tot uiting:
1 e. bij de heuristiek,
2e. bij de (immanente) critiek,
3e. bij de genetische descriptie,
4e. bij zijn visie op het object, die door zijn descriptie van het begrip
heenschemert; bij zijn verbinden dus ook (d.w.z. zijn als „hetzelfde" herkennen) van „verschillende" verschijnselen.
De eerste drie zullen in de desbetreffende paragrafen ter sprake komen.
§ 6 — DE HEURISTIEK
Wanneer voor ons „geschiedenis van een term (begrip)" niet slechts een
metaphoor is, wanneer wij aannemen, dat ook een term object kan zijn
van een historiographie, kan de methode van geschiedschrijving geen andere
33) Een metaphorist is iemand, die meent dat al ons denken-in-taal door en door
metaphorisch en dus niet adaequaat aan de werkelijkheid is.
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zijn dan van welk object ook. In de eerste plaats dus een heuristiek; deze
levert ons een verzameling van „bronnen", die chronologisch gerangschikt
kunnen worden. In de tweede plaats een critiek. In de derde plaats een
genetische descriptie. Maar al baseren wij ons op de methodiek van de
historiographie in het algemeen, de typische geaardheid van het te beschrij vene (een term, een begrip) , die haar speciale moeilijkheden meebrengt en de methodiek niet onbelangrijk modificeert, dwingt ons de drie
genoemde „methodische momenten" aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
De heuristiek wordt gedefinieerd als een zoeken, onderkennen en beschrijven van bronnen. Zo wordt dan de eerste vraag: Hoe vinden wij de
werken, waarin over „onze" term gesproken wordt? Het verzamelen
van deze werken is niet bijzonder moeilijk. Hebben wij er eenmaal één,
dan volgt de rest vanzelf: A verwijst naar B, C, D B naar C, E, F, G,
enz. 34) . De frequentie bepaalt meestal tevens de graad van belangrijkheid.
Het blijft echter mogelijk, dat bepaalde perioden nog niet onderzocht zijn;
dan kunnen wij slechts, betrekkelijk op goed geluk, uit die perioden die
werken gaan lezen, waarvan wij om de een of andere reden vermoeden,
dat zij over het begrip in kwestie zullen handelen. Men zou hier primaire
(directe) en secundaire (indirecte) bronnen kunnen onderscheiden; de eerste
zijn de begripsphasen zelf, de tweede zijn werken waarin deze worden
genoemd of besproken (woordenboeken, terminographieën, speciale studies
over ons begrip bij een bepaalden geleerde, enz.) . Vaak is een werk tegelij kertijd èn primaire èn secundaire bron.
Kortheidshalve typeerden wij zoeven de primaire bronnen als „de begripsphasen zelf". Het is beter om te zeggen: Het zijn die werken, waarin een
eigen visie op het object wordt gegeven, d.w.z. op een object, dat wij aldoor
als „hetzelfde" herkennen. Wanneer wij die werken (ook met behulp van
de secundaire bronnen) verzameld hebben, hebben wij die visies nog niet;

wij hebben nog niet de „feiten", waaruit wij ons geschiedverhaal kunnen
opbouwen (vgl. ook deze § laatste alinea) .
Hoe is nu zo'n visie ons gegeven? In de eerste plaats als definitie,
als betrekkelijk korte uitspraak, waarin de term als subject fungeert en
waarin zijn wezen is geanalyseerd in andere begrippen. Niet alleen echter
zo'n definitie, maar alles wat over het begrip gezegd wordt (de ,,uitbreiding") moeten wij onderzoeken, dus ook de gevallen die onder dit begrip
begrepen worden (de voorbeelden, de paradigmata), en ook de indelingen
en onderverdelingen met de daarvan gegeven voorbeelden. Er kunnen dan
allerlei incorrelaties blijken, die het moeilijk maken om vast te stellen, hoe
34) Vgl. J. E. Heyde: Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Eine Anleitung,
besonders für Studierende 4 (Berlin, 1933), pag. 50, 51: Stoffbeschaffung.
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nu die visie precies is. Hier treedt dan de (inwendige) critiek op, die wij
in de volgende paragraaf zullen behandelen.
Tot hoever gaat nu de „uitbreiding", waar zijn de grenzen, die wij om
de „bron" trekken? Wij kunnen zeker niet volstaan met alleen maar
die passages aan een onderzoek te onderwerpen, waar uitdrukkelijk over
die term gesproken wordt. Sommige begrippen vertakken zich met veel
fijne adertjes bijna onzichtbaar door vele werken van denzelfden geleerde.
Hoe kan men bepalen, wat een philosoof onder „philosophie" verstaat,
wanneer men slechts kijkt naar wat hij over dit woord speciaal gezegd
heeft? En al zijn de meeste termen preciezer van vorm, minder vormloos
naar verschillende richtingen en diepten uitvloeiend dan „philosophie",
toch voeren vele van hen ons tot een soortgelijk probleem. Een subtiele
analyse is vaak niet te vermijden. De een zal in dergelijke subtiliteiten
krachtens zijn persoonlijke aanleg verder gaan dan de ander 31); moge een
zekere tact hem ervoor bewaren, dat zij niet subtiliteiten blijken te zijn in
figuurlijke, pejoratieve zin 36).
Tot de kenmerken van de visie, van het persoonlijk begrip dat een mens
van een bepaald object heeft gehad, moet zeker ook de „gevoelstoon" gerekend worden. Het materiaal immers dat wij moeten onderzoeken, bestaat
uit levende begrippen in levende mensen, en wij mogen die begrippen voor
dat onderzoek niet gemakshalve dood in een logisch schema spannen. Vele
begrippen kan men maar niet restloos en pijnloos uit de individuele psyche
wegsnijden, en l j kensnij derij leert ons niets of zeer weinig omtrent ziel en
leven. Aan dergelijke begrippen is een irrationeel moment onscheidbaar
verbonden. Dit irrationele moment willen wij aanduiden met de term
„appreciatie". Deze appreciatie kan positief of negatief zijn 37) en bovendien
nog verschillend gericht. Vergelijk b.v. het begrip „goud" in een physicus,
een chemicus, een alchemist, een dichter, een beursman, een vrek en een
asceet. Zeker zal de gevoelsperipherie eerder groeien ten koste van de begripskern, naarmate de begrippen meer van het gebied der wetenschap verwijderd zijn ja deze zelfs vrijwel geheel in zich opnemen --, maar ook
de z.g. wetenschappelijke begrippen bezitten vaak een appreciatief moment,
welks met de individuen variërende waarde en gerichtheid essentieel zijn
35) Hier treedt natuurlijk de in de vorige paragraaf besproken subjectiviteit weer
op. Wij zouden ook kunnen spreken van „discriminatie-aanleg", daarbij aansluitend
bij Bain, Fouillée e.a., die onder „discriminatie" verstaan: „bewustzijn dat er verschil is".
36) Vgl. voor dit „Taktgefi hl" Windelband: Was ist Philosophie? (t.a.p., pag. 9).
37) Ook zijn er natuurlijk verschillende gradaties van positiviteit en negativiteit. —
De appreciatie kan ook nul zijn, maar dan ontbreekt de gevoelstoon in het begrip
(het begrip „goud" bij den physicus en den chemicus).

27
voor de begripsmodificaties in die individuen. Een voorbeeld ter verduidelijking ontlenen wij aan de modificaties van een zuiver wetenschappelijke
term, en wel van die welke ons hier speciaal zal bezighouden: de metaphoor.
In zekere zin, wanneer wij ons maar voldoende één-dimensioneel instellen
in het lijn-land van een logisch schema, kunnen wij zeggen, dat de begrippen „metaphoor" bij Biese, Vaihinger en Mauthner identiek zijn 38).
Maar van wat ze eigenlijk maakt tot producten van deze grote, óók vanuit
hun gemoed creërende, levend-denkende mensen, hebben wij dan niets
begrepen. Hun appreciatie van de metaphoor 39), althans voorzover de
metaphoor zich openbaart in het wetenschappelijk denken, is gelijk, nl.
negatief (ook nu drukken wij ons gemakshalve nog schematisch uit !) . Maar
wij moeten inzien, dat die appreciatie anders gericht is; dat die negatie,
waartoe (zeker ook) het verstand dwingt, op verschillende wijzen affectief
geladen is; dat die negatie óók verankerd ligt in diepere bewustzijnslagen;
dat drieërlei psychen op drieërlei wijzen hetzelfde inzicht dragen.
Biese is de nederige vrome, die de onmogelijkheid voor den mens om te
naderen tot Gods geheim blijmoedig aanvaardt, Vaihinger is de gelovige
in den mens en zijn ontwikkeling, die, de metaphoren als ficties (negatief)
waarderend, juist die ficties doelbewust gebruikt om de werkelijkheid te
verwinnen, Mauthner is de verbitterd-opstandige, die, zich gevangen
wetend in de schijn der zinnen, tenminste nog iets, zijn smart om zijn
hulpeloos verloren-zijn in het raadselige heelal, tot zwarte werkelijkheid
wil maken, door zijn negatie door te denken tot haar somberste grenzen. Biese is de Christen van de philosophie, Vaihinger haar „Fortschritts"-mens,
Mauthner haar desperado. De deemoed van den gelovige, de nuchterheid
van den utilitarist, de wanhoop van den agnosticus, -- zij richten die negatieve appreciatie respectievelijk optimistisch, pragmatisch en pessimistisch.
En de levende, met affect vaak hevig geladen begrippen zijn voor den
levenden mens en de levende wetenschap van oneindig meer belang dan

vele uitgeloogde abstracta.
Daarom moet aan de terminographie ook verre de voorkeur gegeven
worden boven de woord-analyse. Voor de woord-analyse bestaat het
materiaal slechts statisch: een hoeveelheid van aan dezelfde klank geassocieerde begrippen 40) . Dat het materiaal door de eeuwen verspreid ligt,
38) Althans voorzover het ook bij Biese op wetenschappelijk en kennistheoretisch
gebied ligt.
39) Wij zouden ook kunnen zeggen: het appreciatie-moment (de gevoelstoon) van
die verschillende phasen van het begrip, dat de metaphoor tot geïntendeerd object
heeft.
40) Dit „dezelfde" behoeft natuurlijk evenmin zo star geïnterpreteerd te worden
als bij de terminographie (vgl. § 2, § 4) .
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wordt als volkomen onbelangrijk beschouwd; niet wordt dus onderzocht:
hoe het en waarom het juist op deze bepaalde wijze verspreid ligt. Doel
is: te geraken tot een analytische descriptie van het begrip, niet tot de
descriptie van de begripsphasen. De methode is (althans theoretisch)
zeer eenvoudig: men vergelijkt de momenten van de verschillende structuurbegrippen (die dus voor de terminographie de begripsphasen zijn) met
elkaar en proclameert de overeenkomstige momenten tot de kenmerken
van het begrip. Vindt men het volgende materiaal, dan is hier niet de minste
moeilijkheid:
N

N
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(a, b, c)

(a, d, e, f)

(a, d)
(a, g, h)
(Schema II),

(a, b, c, h)

waarin N de naam is van de begrippen (het begrip), P .... T de begrippen
zijn en de ^, de correlatie tussen klank en begrip symboliseert. Natuurlijk
is hier a het kenmerk van het begrip.
Men heeft gezocht naar de „betekenis-wortel" van een klank, .... maar
men vergeet, dat het analytisch gedefinieerde woord nooit bestaan heeft,
en van geen enkel practisch of theoretisch belang is. Vaak is het resultaat
nog geringer: de begrippen hebben geen identiek moment 41 ), of het praedicaat der definitie is zo vaag en vormloos, dat het op geen enkele wijze
of op alle mogelijke wijzen geïnterpreteerd kan worden 42 ) . Het geringe
resultaat van een woord-analyse, die niets meer wil zijn dan dat, is te wijten
aan het feit, dat men het object, waarop het woord doelen moet, uit het
oog heeft verloren. Vrijwel niemand blijft dan ook bij de enkele woordanalyse staan. In een woord-synthese tracht men daarna, althans als er
identieke momenten gevonden zijn, uitgaande van die momenten, het
abstracte praedicaat weer subjectief te concretiseren door het in verband
te brengen met (de eigen visie op) de wezenskenmerken van het object,
op deze wijze een dode en schematische objectiviteit tot persoonlijk leven
bezielend. Was het resultaat der analyse geheel negatief, dan grijpt de
subjectiviteit nog feller en willekeuriger in.
41) Dit is b.v. het geval bij „philosophie" (zie Windelband, t.a.p.).
42) Vgl. b.v. het begrip „modaliteit" (zie hierover ons artikel: Het begrip „modaliteit" (De Nieuwe Taalgids, XXIV, pag. 296, vlgg.)). Vgl. ook de definitie van „wijsbegeerte" in Koenen-Endepols: Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche
taal: „WIJSBEGEERTE. Het streven naar wijsheid". — Die „wijsheid" is even
onduidelijk, heeft net zo'n vlak gezicht als die „wijsbegeerte".
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Het verzamelen van het methodisch te bewerken materiaal geschiedt
op dezelfde wijze en gaat gepaard met dezelfde moeilijkheden als bij de
terminographie. Wat moet tot de „bron" gerekend worden? Zoals gezegd,
juist in hun houding ten opzichte van de „gevoelstoon" komt het verschil tussen woord-analyse en terminographie duidelijk tot uiting. Het
spreekt vanzelf, dat een woord-analyse zich bij voorbaat snel van die
.affecten, die zenuwen en bloedvaten boven en onder het skelet van het
begrip, zal ontdoen. Zij zijn toch zo verschillend. Al het verschillende
moet weggesneden; het skelet wordt hierbij misschien ook wel beschadigd,
maar dat is niet erg, want er moet toch maar weinig van overblijven. De
terminographie daarentegen zal zoveel mogelijk de begrippen laten, zoals
zij eens leefden in een denkend en voelend en willend individu, en zo de
geschiedenis van een woord trachten te maken tot een fascinerend hoofdstuk uit de geschiedenis van den mens.
Maar hier bevinden wij ons reeds buiten het ressort van de heuristiek.
Deze heeft ons een verzameling bronnen geleverd en tevens in het algemeen
vastgesteld, wat tot zo'n bron moet gerekend worden. Maar al hebben
wij die visies verzameld, toch bezitten wij ze nog niet; wij bezitten ze
eigenlijk eerst, wanneer wij ze hebben doordacht. De beschrijving van elke
visie zal zeker veel meer dan een excerpt, zal een logische analyse, een
immanente critiek zijn. Het affectief moment zal onaangetast blijven,
maar het logisch moment zal ook logisch worden ontleed.
§ 7 — DE CRITIEK
Bij de historiographie in het algemeen onderscheidt men uitwendige en
inwendige critiek. De eerste omvat een onderzoek naar de echtheid en naar
de afkomst, en is voor de geschiedschrijving van een term van weinig belang. De bronnen zijn hier altijd „echt"; er zijn geen psychologische gronden
voor een vervalsing mogelijk. De vraag naar de afkomst luidt: „Van wien
is deze visie ?" In verreweg de meeste gevallen zal hier wel geen onderzoek
nodig zijn 43 ). Wij moeten weten van wien een visie is, om de chronologische
volgorde der phasen vast te stellen, en bovendien soms ook om die visie
te verhelderen en te verdiepen door middel van in andere werken van
dien schrijver neergelegde meningen omtrent zaken, die met „ons" object
in verband staan. Fungeert b.v. in de definitie van een begrip A een begrip B en wordt over dit laatste ook in andere samenhangen gesproken,
dan zullen wij dit ook daar moeten onderzoeken. De geschiedenis van de
metaphoor levert weer vele voorbeelden.
43) In de geschiedenis van de metaphoor treden enige anonymi op, die echter van
weinig betekenis zijn en die wij chronologisch wel ongeveer kunnen plaatsen. Overigens hebben wij aan een naam alléén natuurlijk niets.
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Veel belangrijker dan de uitwendige is de inwendige critiek, die met
die der algemene historiographie eigenlijk niets gemeen heeft. Zij staat
ook niet tegenover de uitwendige, maar als immanente critiek tegenover de transcendente 44) .
Een transcendente critiek vergelijkt hetgeen een ander over een bepaalde » werkelijkheid" zegt, met die „werkelijkheid" zelf, d.w.z. met wat
men zelf op een bepaald gebied voor „werkelijkheid" houdt, gebruikt
dus de mening van een ander voornamelijk als repoussoir voor de eigene;
zij „overstijgt" het gegevene, de visie.
Een immanente critiek daarentegen „blijft in" die visie, vergelijkt
deze dus niet met een „werkelijkheid", doch confronteert haar verschillende momenten met elkaar, tracht ze ook in verband met elkaar en met
het gehele complex te interpreteren. Zij onderzoekt de visie dus op haar
wetenschappelijke exactheid, op haar logiciteit, gaat de consequenties van
een bepaalde gedachtegang na, geeft een logische analyse, leest bij uitstek
impliciet. Daarbij laat zij zich voorlopig niet verontrusten door de wrong
tussen het intellect en het gegevene, tussen Denken en Zijn.
„Durch die Gegebenheit wird die Logik von Anfang an alogisch durchsetzt", zegt Driesch 45). Zijn de gevonden illogiciteiten individuele denkfouten, of zijn zij te wijten aan het object, dat nu eenmaal niet volkomen
logisch te beschrijven is? Wanneer men hierop in een bepaald geval antwoord geeft, is de critiek eigenlijk al niet zuiver immanent meer. Maar
er is nog iets anders. Meermalen openbaart zich in het vaststellen van
incorrelaties onze eigen subjectieve houding ten opzichte van „hetzelfde
— niet-hetzelfde". Ook „denk-fout" is niet zo'n objectief begrip, als men
wel meent 46).
Wij zeiden (§ 6), dat een visie ons gegeven is als definitie, uitbreiding,
paradigmata, indelingen, onderverdelingen en voorbeelden van deze
laatste twee, en dat bij vergelijking van deze momenten incorrelaties
kunnen blijken. Dan zijn er verschillende mogelijkheden van interpretatie; b.v.:
Wij zeggen: Door de aangetroffen incorrelaties is het begrip psychisch
gespleten; er lopen eigenlijk verschillende begrippen door elkaar. Of:
Wij zeggen: Die incorrelatie is slechts schijnbaar; zij vervalt, indien wij
44) Tegen dit gebruik van „transcendent" kan men gegronde bezwaren aanvoeren;
wij handhaven de term echter terwille van de formele symmetrie met „immanent".
Het verschil met de gebruikelijke betekenis van deze woorden, en ook de overeenkomst (waarop ons gebruik ervan berust), is vanuit de gegeven definities duidelijk.
45) H. Driesch: Ordnungslehre 2 (Leipzig, 1923), pag. 55.
46) Vgl. ook Deel III, Hoofdstuk III, § 6.
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de definitie anders begrijpen. Juist deze voorbeelden, juist deze uitbreiding
wijzen erop, dat wij de definitie verkeerd begrepen hadden.
Hoewel de lezer in het volgende Deel vele voorbeelden van de door ons
bedoelde immanente critiek zal aantreffen, laten wij er hier enige ter illustratie volgen 47
Van Wijk 41) onderscheidt twee soorten „modaliteit": I. De spreker
deelt een of ander feit mee als in overeenstemming met de werkelijkheid,
en II. De spreker geeft te kennen, dat hij niet weet of iets in overeenstemming is met de werkelijkheid. Als bijzonder geval van II ziet hij, dat
men de wenselijkheid van iets uitspreekt. Hier nu is een incorrelatie.
Want het uitspreken van een wens is niet een speciaal geval van het mededelen van een (door reflexie problematisch geworden) oordeel, al vinden
wij achter deze wens ook de bewustwording van een feit. Dit feit echter
zou behoren tot klasse I, niet tot klasse II. Achter de wenszin „was ik
maar rijk" ligt in de eerste plaats het assertorische oordeel „ik ben niet
rijk", en niet het problematische „ik weet niet, of ik rijk zal worden". Ook
de vraagzinnen worden gerekend tot klasse II, maar het lijkt ons ondoenlijk
om bij een eenvoudige zin als „wie is daar?" het „iets" op te geven, waarvan
de spreker niet zou weten of het in overeenstemming is met de werkelijkheid. Dergelijke overwegingen doen ons inzien, dat de formulering der
twee klassen niet gelukkig is, dat blijkens de gegeven voorbeelden den
schrijver toch andere begrippen voorzweefden dan die, welke in die formuleringen zijn vastgelegd. En wij willen ze reeds verbeteren tot: J. De spreker
poneert een assertorisch oordeel, en II. De spreker poneert geen assertorisch oordeel", als de vraag: „Hoe kunnen deze gevallen als soorten van
hetzelfde (nl. „modaliteit") begrepen worden, wat is modaliteit dan?"
nieuwe complicaties invoert; deze zullen wij hier echter niet meer onderzoeken. Het moge nu wel duidelijk zijn, wat wij bedoelen: Wij stellen de
wetenschappelijke waarde van een bepaalde visie vast, zonder deze met
ons eigen begrip van „modaliteit" te vergelijken; wát „modaliteit" ook
als verschijnsel moge wezen, op de gevonden wijze kan dit verschijnsel
niet wetenschappelijk beschreven worden.
Nog een enkel ingewikkelder voorbeeld, dat wij ontlenen aan de ge) .

47) Vgl. b.v. onze bespreking van Mauthner's taal-critiek, van het realisme in verband met de negatieve theologie, van Wundt's psychologische interpretatie van
taal-verschijnselen, van Stâhlin's „Geistes-Fri hling der Renaissance" als voorbeeld
van zijn begrip „metaphoor", enz., enz.
48) N. van Wijk: De Nederlandsche Taal 6 (Zwolle, 1931), pag. 143. Vgl. over deze
kwestie ons artikel: Het begrip „modaliteit" (De Nieuwe Taalgids, XXIV, pag.
296, vlgg.).
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schiedenis van de term „metaphoor". Brinkmann 49 zegt na zijn definitie van de metaphoor, die hier niet ter zake doet: „Wenngleich mit dieser
Definition das Wesen der Metapher bestimmt bezeichnet ist, so haben
wir doch zur völligen Klarheit des Begrif f s noch ein Wort über das Verháltnis der Metapher zur Allegorie zu sagen" (a) . Hij sluit zich aan bij
de definitie van Vischer: de allegorie is „eine durch mehrere Momente
durchgeführte Metapher, welche in der Art versteckt ist, dass sie den verglichenen Gegenstand verschweigt und ráthselartig errathen lásst", en
vervolgt dan: „Wir mussen aber hierzu noch bemerken, dass die G r e n z e n zwischen der Allegorie und der nicht allegorischen Metapher nicht
immer leicht zu erkennen sind (b) und man wohl zuweilen im Zweifel
sein kann, ob man eine Allegorie oder eine gewöhnliche Metapher vor sick
hat (c). Es kommen daher auch nicht selten Verwechselungen der einen
und der anderen Art vor, selbst bei Mánnern, zu deren eigentlicher Provincia es gehort über diese Begrif f e auf zukláren und sie festzustellen. So
ist unter all den Beispielen, die Carriere bei seiner Besprechung der Metaphern (Aesthetik, Bd. II, S. 471) als Metaphern anführt, nur eine Metapher
im engeren Sinne des Wortes, die übrigen sind Allegorien (d). Er sagt:
Dies führt dann zur Metapher, weiche Sinn und Bild nicht mehr scheidet,
sondern das Bild statt der Sache setzt."
Tot zover Brinkmann. Wat hij hier opmerkt, is om verschillende
redenen merkwaardig en in dit verband instructief. Het bewijst niet alleen
zonneklaar, hoezeer hij ongelijk had met zijn typering van het begrip
„metaphoor" als het eenvoudigste dat de taal-wetenschap kent 50 ), maar
eveneens, hoe moeilijk het is om het begrip, dat elke geleerde van het ob)

ject heeft, zuiver te beschrijven, vooral als het, zoals hier bij Brinkmann,

omsponnen is door logische onjuistheden; bovendien demonstreert het ook
de interpretatie-mogelijkheden, waarvoor een serieuze immanente critiek,
zo nodig tot het nauwkeurig vaststellen van de begripsphasen, zich telkens
selectief ziet gesteld.
Eerst worden metaphoor en allegorie als aparte „ebenburtige" tropen
aan elkaar gecoördineerd (a). Daarna wordt een begrip „niet-allegorische"
metaphoor ingevoerd en gecoördineerd aan de allegorie, dat is dus aan de
„allegorische" metaphoor; beide moeten dus gesubordineerd zijn aan het
begrip „metaphoor" (b). Daarna wordt de niet-allegorische metaphoor tot
de „gewone" metaphoor gedecreteerd (wat is hier „gewoon" ?) en daardoor heimelijk het criterium van het „metaphoor"-zijn verplaatst van het
ruimere naar het engere begrip, de „gewone" metaphoor (c). In zijn critiek
op Carrière eindelijk wordt, hoewel de beperking „im engeren Sinne des
,

49) Brinkmann, pag. 26.
50) Vgl. Algemene Inleiding, § 4.
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Wortes" ons nog steeds het ruimere begrip blijft suggereren, dit ruimere
begrip in wezen geheel losgelaten en de naam „metaphoor" slechts voor
die „im engeren Sinne" opgeëist (d); was dit laatste niet het geval, de
critiek zou niet van kracht zijn ! Ziedaar wat wij hierboven een psychisch
gespleten begrip noemden. Onze houding ten opzichte van Carrière's
voorbeelden is een geheel andere dan die van Brinkmann. Wij zeggen:
Hij had eerst een fout gemaakt, wanneer hij de allegorische metaphoren
(dat is dus: die welke krachtens zijn eigen definitie, en niet krachtens die
van Vischer, Brinkmann of een ander, allegorische metaphoren zijn) nietallegorische had genoemd. Dit doet hij echter niet; hij rekent ze wel tot
de metaphoren-in-het-algemeen, .... net als Brinkmann zelf (soms) ook
doet ! Wij herkennen in Carrière's definitie, in zijn visie, in zijn begrip
„metaphoor" een phase in de evolutie van het begrip. Hoogstens toetsen
wij die definitie aan (o.a.) zijn paradigmata en concluderen uit een eventuele inadaequatie slechts tot zijn foutieve interpretatie in dit ene geval,
daar wij de definitie hoger waarderen dan het voorbeeld; misschien ook
concluderen wij tot het bestaan van een ander begrip, dat hem bij deze
subsumering voorzweefde.
Het verschil tussen Brinkman en ons resulteert uit het verschil in doel,
dat wij ons gesteld hebben. Brinkmann wil het object beschrijven, komt
dus tot een transcendente critiek; wij willen het begrip beschrijven, komen
dus tot een immanente critiek. Maar de critiek van Brinkmann is bovendien
nog logisch onjuist, en rijt zo een scheur in zijn eigen begrip ,,metaphoor". Een immanente critiek dwingt dus tot een nauwkeurig en impliciet
lezen. Definities kunnen formeel volkomen identiek zijn en toch naar de
inhoud zeer verschillen. „De metaphoor berust op een vergelijking" kan
betekenen: „De metaphoor is als vorm 51 ) uit de vergelijking ontstaan",
of,: „Elke metaphoor ontstaat uit een (al dan niet bewust) vergelijken",
,of: „Elke metaphoor is logisch tot een vergelijking terug te brengen",

enz., enz.
De critiek is dus noodzakelijk om elke visie geheel te begrijpen en te
beschrijven, maar wijst, juist omdat zij de wetenschappelijke waarde van
,de visie vaststelt, tevens buiten de terminographie uit. Een terminograaf
zal bij het vaststellen van illogiciteiten ook niet blijven stilstaan. Hij zal
ze zo mogelijk trachten te verklaren. Zo zullen wij b.v. aantonen, dat de
tegenstrijdigheden in Wundt's descriptie van de metaphoor noodzakelijk
inhaerent zijn aan de door hem gevolgde (psychologische) methode, waaruit
,dus tevens volgt, dat deze methode niet geschikt is om „ons" verschijnsel
te interpreter en.
51) „Vorm" hier in de betekenis, welke de ontwikkelingspsychologie eraan geeft.
Het spreekt vanzelf, dat ook „vergelijking" hier als „vorm" bedoeld is.
3
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Vaak openbaart zich in de aangetroffen illogiciteiten een probleem van
het geïntendeerde object. Van methodisch belang voor de terminographie
is het hier, om bewuste en onbewuste problemen te onderscheiden. Bij de
bestudering van sommige visies valt het ons op, dat een bepaald moment
van het object, voor hem die deze visie heeft, tot een probleem is geworden.
Hij wordt zich er b.v. van bewust, dat het begrip „overeenkomst" of het
begrip „sfeer" in de definitie van „metaphoor" in de bestaande literatuur
eigenlijk een vóór-wetenschappelij k begrip is gebleven, welks wetenschappelij ke fundering ons nader tot het wezen van de „metaphoor" zelf zal voeren.
Of hij komt tot de conclusie, dat voor een juiste behandeling van het verschijnsel een woord-theorie noodzakelijk is. Of hij onderwerpt de begrippen
„eigenlijk'', „gebruikelijk", „oorspronkelijk" (alsbepalingenb**„betekenis")
aan een nadere beschouwing. Enz. De met het object in verband staande
problemen, van welker bestaan men zich bewust is, noemen wij met een
indirect gebruik van het adjectief
bewuste Problemen (wij zouden ze
Maar ook al worden dergelijke proook expliciete kunnen noemen) .
blemer door den schrijver zelf niet gereleveerd, in zijn visie kunnen zij
toch wel zichtbaar worden. Zij kunnen zich dan plotseling openbaren b.v.
in een enkel voorbeeld van een onderverdeling 52) . In dit geval spreken
wij van onbewuste (impliciete) Problemen. Wij zeiden, dat zij zich plotseling
openbaren, maar zij openbaren zich slechts voor een immanente critiek,
die niet alleen illogiciteiten wil refereren, maar ze ook te verklaren tracht.
Hebben wij nu de door de heuristiek verkregen „bronnen" immanentcritisch bewerkt en zo de verschillende visies in hun innerlijke structuur
begrepen en beschreven, dan hebben wij nog slechts de „feiten", waaruit
wij ons geschiedverhaal moeten opbouwen. De visies staan nog los van
elkaar, zij zijn nog niet begrepen als phasen van een evoluerend begrip.
Tot begripsphasen worden zij eerst in de genetische descriptie.
§ 8 — DE GENETISCHE DESCRIPTIE
Het vaststellen der „feiten" moge moeilijk zijn, moeilijker is het te
geraken tot een verbinding der bronnen, tot een, aan dezelfde problemen
maar daaraan op gecompliceerdere wijze gebonden, genetische descriptie.
Een term behoeft natuurlijk niet te evolueren: zowel klank als begrip
kunnen in de eeuwen onveranderd blijven; er is dan maar één bron, de genetische descriptie, de historiographie vervalt 53 een systematiek blijft
)

(

Een typisch voorbeeld vindt men in de interpretatie van een metaphorische
uitdrukking, welke als type dient voor een bepaalde soort van metaphoor, bij Georgios
Choiroboskos (zie Deel II, Hoofdstuk I, § 3).
53) B.v. de term „logarithme". De verschillende logarithmische systemen kunnen
natuurlijk wel systematisch beschreven worden.
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dan nog altijd mogelijk) . Maar zodra er een evolutie, een geschiedenis is,
zoeken wij onmiddellijk naar een (causaal) verband, willen wij grote groepen
onderscheiden, perioden, die zich onder invloed van welke factoren ook
uit elkaar hebben ontwikkeld. De mogelijkheden, die zich hier voordoen,

zijn:
I . Het begrip kent geen evolutie, alle definities 54) zijn gelijk;
II. De verschillen tussen de definities zijn te groot om ze in groepen
samen te vatten;
III. De definities kan men, eventueel kleine verschillen verwaarlozend,
in enige groepen onderbrengen;
IV. Een dergelijke statische (schematische, classificatorische) indeling valt
met een dynamische (chronologische, genetische) samen.
Het beeld van de te behandelen materie is:
I a

a

of II a
of III

.^ b
P
-+
(a, b, f, g)
P
(a, b, c, d)

of I V

a

a

-^ c
Q
(c, i)
Q
(e, f, g)

-^ d
-}
R
(d, h, j)
--} R
(h, i)

a

-e
S
(a, d, f)
S
(j, k, 1)

-

f

(Schema III)
Het eerste beeld maakt, zoals gezegd, de historiographie onmogelijk;
het aantal termen, dat niet verandert in de loop der tijden, is zeer gering ) .
Het tweede is niet waarschijnlijk, gezien de continuïteit en het epigonisme
in de wetenschap. Het derde is apriori het waarschijnlijkst, daar, wanneer
er eenmaal verschillende opvattingen bestaan (P, Q), de ene geleerde op
P, de andere op Q teruggrijpt. Hoewel de overtuigingen (en ook de weten-

schappelijke overtuigingen) van een individu stellig vaak ook bepaald
worden door de periode waarin hij leeft, zal het vierde beeld practisch
toch maar weinig voorkomen; het zou de historiographie eenvoudiger
maken dan het derde.
Wij beroeren hier het probleem van de compositie, van de ordening.
De genetische descriptie moet het materiaal van een „aggregatie van waarnemingen" 56), van een „verzameling curiositeiten" 57), opheffen tot een
54) „Definitie" hier in ruime zin (dus ook als uitbreiding, enz.).
55) Zie over de variabiliteits-scala der termini: R. Eucken, t.a.p., pag. 194.
56) De bekende uitdrukking van Kant: Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten kinnen, § 26.
57) Zie R. Eucken, t.a.p. , pag. 7.
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gelede eenheid. Hier moet weer verbonden worden naar overeenkomsten
en gescheiden naar verschillen en grijpt dus het bovenbesproken subj ectieve moment in; bovendien openbaart zich ook de systematiek van het
tweede deel der terminographie. Daarnaast bestaan er natuurlijk ook specifieke historische ordeningsprincipes. Van te voren zijn de bronnen reeds
geschift naar hun belangrijkheid, hoewel zo min mogelijk werd verwaarloosd. Zo kan een clair-obscur ontstaan, waarin op verschillende plans
het begrip soms voor lange tijd tot roerloosheid verstart, dan weer hevig
begint te leven en zich vervormt met mutatiesprongen en atavistische
terugslagen.
De primaire ordeningsprincipes zijn natuurlijk: de tijd en (de naam
van) de persoon, in wie het begrip heeft geleefd. Maar het refereren van
al de visies op een bepaald object in een chronologische volgorde, zoals
wij ze respectievelijk uit de geschriften en hun jaar van uitgave leerden
kennen, leidt zeker niet tot het suggereren van één entiteit-in-wording;
bovendien zou het ons, wanneer de verschillen tussen de visies in een
bepaalde periode gering zijn, dwingen tot talloze herhalingen. Dan moet
de voorkeur gegeven worden aan een „thematische" behandeling: achtereenvolgens worden de definities, de indelingen, de voorbeelden, enz. bij
verschillende geleerden onderzocht, al staan die natuurlijk met elkaar in
verband en al moet dit verband ook tot uiting worden gebracht ) . De
secundaire ordeningsprincipes worden telkens zichtbaar, waar zij de primaire
principes doorbreken. Hun conflict met de chronologische volgorde vindt
men in elk geschiedwerk en ook in elk verhaal. Voor een voorbeeld speciaal
in een begripsmonographie verwijzen wij naar het werk van Van der Waals
over de wereldaether 59).
Als de voornaamste ordeningsprincipes zien wij:
1 de tij d
primair
2 dep ersoon

secundair

3 de historische periode
4 de cultuurgemeenschap
5 het „thema" (definitie, enz.)
6 het aspect
het wetenschapsgebied.
7 de gezichtshoek

58) Een voorbeeld van een dergelijke thematische behandeling vindt de lezer b.v.
in Deel II, Hoofdstuk I, § 3.
59) J. D. van der Waals Jr.: Over den wereldaether (Volksuniversiteitsbibliotheek,
No. 12 (Haarlem, 1921)), b.v. pag. 75: „Ofschoon wij hiermee eenigszins van de
historische volgorde afwijken, zullen wij thans de conclusies uiteenzetten, waartoe
Fresnel gekomen is".
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Wat het derde betreft: de indeling in (eenvoudig temporeel of naar
een cultureel moment getypeerde) historische perioden kent elk geschiedverhaal, dat vele eeuwen bestrijkt (Oudheid, Middeleeuwen, Renaissance,
Romantiek, laatste helft van de 19e eeuw) . Het vierde zal voornamelijk
van belang zijn voor de vroegere tijden, later heeft het weinig zin meer.
Men kan wel (en moet ook) in een werk over de Romantiek de Engelse,
Franse en Duitse romantiek (romantische literatuur) afzonderlijk behandelen 60 ), maar het is onmogelijk deze indeling te maken voor het begrip
„romantiek" („begrip” natuurlijk in door ons (Algemene Inleiding, § 4)
bedoelde zin) . Het zal optreden, waar verschillende volkeren onafhankelijkk
van elkaar of in allen gevalle op voor die volkeren karakteristieke wijze
het verschijnsel hebben beschreven (wat „ons" object betreft: de Grieken
en de Arabieren); het kan als „geographisch" het eerste principe doorbreken.
Is de literatuur van het ene volk echter epigonistisch ten opzichte van
die van het andere (Romeinen ten opzichte van Grieken), dan is er geen
enkele reden op de cultuurgemeenschap een scheiding te baseren.
In 6 en 7 gebruikten wij twee termen, die wij reeds hierboven (Algemene
Inleiding, § 2) hebben ingevoerd. Zij zijn niet moeilijk te definiëren: „Aspect" behoort bij het object, is een moment van het verschijnsel, ,,gezichtshoek" behoort bij het subject, is de wijze waarop de mens het verschijnsel
beziet, de methode die hij toepast, de theorie waar hij bij zijn beschouwing
van uitgaat. Maar het is duidelijk, dat deze onderscheiding op een probleem
gebaseerd is: de relatie tussen het gegevene en het intellect. Tevens impliceren de definities reeds een bepaalde oplossing. Dit bedoelen wij nu niet
in die zin, dat het spreken überhaupt over subject en object reeds een bepaalde oplossing tot uitdrukking brengt (anders de solipsisten), maar dat
beide hier volkomen eenzaam tegenover elkaar worden gesteld, hetgeen
te simplistisch is. Onmogelijk kunnen wij deze kwestie hier behandelen:
het is het probleem van de kennis-theorie, bovendien nog gemodificeerd
en ingewikkelder gemaakt door de typische geaardheid der objecten
G,metaphoor, rhythme, romantiek" zijn andersoortige verschijnselen dan
„dier, kleur, ijzer", maar toch .... verschijnselen) . Zegt men in een concreet geval: „Dit zijn aspecten (c.q. gezichtshoeken) ", dan geeft men
daarmee iets van zijn eigen visie. Het is, gezien de verschillende moeilijkheden, misschien het beste, om 6 en 7 als volgt samen te vatten: Het
materiaal kan ook geordend worden naar de wetenschappen, welke zich
met het verschijnsel hebben beziggehouden. Men laat hierbij dan in het
midden, of men moet formuleren: „Verschillende wetenschappen beschouwen hetzelfde object vanuit verschillende gezichtshoeken", dan wel: „Zij
beschrijven verschillende aspecten van hetzelfde object". Wij noemden
60) Zie b.v. G. Brandes: Hauptströmungen in der Litteratur des 19en Jahrhunderts.
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dit ordeningsprincipe het laatst, omdat het slechts bij een zeer gering
aantal termen kan toegepast worden, de meeste behoren wel tot het ressort van een enkele wetenschap. Voor een terminographie van „metaphoor"
echter is het van groot belang.
De compositie heeft dus de visies op bepaalde wijzen geordend, d.w.z.
verenigd en gescheiden. Maar wat volgens het ene principe gescheiden
wordt, kan volgens het andere wel bijeen behoren; dit kan door verwijzingen tot uitdrukking worden gebracht. Wij moeten zoveel mogelijk elke
visie welke plaats wij haar ook hebben gegeven in het schema van het
geheel in verband brengen met de andere, dus aangeven, waarin zij met
de andere overeenkomt of /en verschilt.
Eigenlijk „genetisch" wordt de descriptie eerst, wanneer de veranderingen niet alleen worden beschreven, maar ook verklaard 61 ). Vaak kunnen
zij slechts verklaard worden vanuit de persoonlijkheden, in wier psyche
de begrippen hebben geleefd. Maar zo'n verklaring is niet adaequaat aan
het object van geschiedschrijving zelf. Meer is gewonnen, wanneer wij een
verandering in de visie op een bepaald object in verband kunnen brengen
met een tegelijkertijd optredende soortgelijke verandering in de visie op
andere objecten (verklaring door parallellisme), haar kunnen beschouwen
als een voorbeeld van een algemene verschuiving in het denken over bepaalde problemen, welke verschuiving psychologische oorzaken heeft, die
weer het gevolg kunnen zijn van sociologische verhoudingen. Zo spiegelt
zich in een begripsphase een cultuur-periode, en in de evolutie van het
begrip de evolutie der beschaving. Dergelijke grootse samenhangen zullen
slechts enkele terminographieën kunnen registreren (de laatste alleen een
terminographie van „wijsbegeerte"). Vaker is er een samenhang tussen de
ontwikkeling van de term en de ontwikkeling van de wetenschap, waartoe
die term behoort. Wij zeiden: „Die samenhang is er". Wij kunnen ook
zeggen: „De terminograaf legt dat verband, hij grijpt weer als „hetzelfde"
samen"; ook hier openbaart zich weer zijn „subjectiviteit".
Uit de talrijke voorbeelden van dergelijke samenhangen kiezen wij er
enige ter illustratie. Na een wereld-oorlog verandert vaak de levensbeschouwing, verandert vooral ook de gevoelstoon van verschillende begrippen. De term „metaphoor" ontstaat in een tijd, dat de rhetorica en de
sophistiek bloeit 62 ) . Een politiek stelsel heeft invloed op de theorie der
kunst (het moderne Duitsland) . Er is samenhang tussen Renaissance,
61) Dit verklaren der veranderingen in de genetische descriptie vindt een analogon
in het verklaren der illogiciteiten in de immanente critiek.
62) Voorbeelden van de samenhang tussen het maatschappelijk beeld en de wijze
van denken vindt men in elke geschiedenis der wijsbegeerte; zie b.v. W. Windelband:
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie 12 , o.a. pag. 54, vlgg.
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Humanisme en Reformatie, tussen Rationalisme, Classicisme en Deïsme,
tussen Materialisme, Naturalisme en Atheïsme. De ontwikkeling van het
begrip „atoom" (van werkelijkheid tot fictie en weer tot werkelijkheid)
spiegelt de ontwikkeling der natuurwetenschappen. Het begrip „metaphoor" bij Jean Paul is typisch romantisch. Het contrast tussen de psychologische en de logische metaphoor vindt een analogon in het contrast
tussen psychologische en logische definitie van de volzin. Het principe
der Gestalt-psychologie vinden wij als totaliteitsmethode bij het taalonderwijs. Enz., enz.
Wanneer wij een term op de door ons bedoelde wijze beschrijven, dan
zullen wij zeker niet beschrijven „de dialektische zelfontwikkeling der
begrippen, die als ideaal den historicus der wijsbegeerte kan voorzweven" 63) .
Maar onze terminographie zal ongetwijfeld toch meer zijn dan „een geschiedenis van het gebruik van woorden", dat „met goed fatsoen onder de taalgeschiedenis of semantiek gerangschikt (zou) kunnen worden" 64 ) . Zij zal
zijn een brok cultuur-geschiedenis, een geschiedenis ook van problemen,
welke echter eerst in het tweede gedeelte (de systematiek) een methodischer
behandeling zullen vinden.
En hiermee hebben wij, zeer in het kort maar (naar wij menen) systematischer dan tot nu toe geschiedde, gesproken over de grondslagen der
terminographie. Wij wezen op de twee fundamentele problemen, welke
achter elke terminographie zichtbaar zijn („subject object", ,,hetzelfde niet hetzelfde") en toonden aan, dat (en op welke momenten)
een zekere „subjectiviteit" zich in onze descriptie onvermijdelijk moet
openbaren. Daarna baseerden wij ons op de methodiek van de historiographie in het algemeen, en noemden en behandelden de methodische
vragen, die hier uit de typische geaardheid van het te beschrijvene (een
term, een begrip) resulteerden. Wij zijn ons ervan bewust, dat lang niet
alles in dit Hoofdstuk nieuw is. Voor een gedeelte ontwikkelden wij slechts
theoretisch, wat reeds lang in terminographieën practisch werd toegepast 65) .
Over de wijze, waarop speciaal de term „metaphoor" moet worden beschreven, spreken wij in het volgende Hoofdstuk.
63) Zie H. J. Pos: Rationeel en irrationeel; bijdrage tot begripsbepaling (Algemeen
Nederlandsch tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, XXVII (Assen, 19331934), 4e aflevering, pag. 1.
64) Ibidem. — Tot goed begrip der citaten diene, dat Pos hier niet doelt op de geschiedenis van alle termen, doch slechts op die van de termen „rationeel” en „irrationeel".
65) Steinthal benadert ons ideaal van terminographie zeer dicht in zijn studie over
de termen gi6Et en vpio (H. Steinthal: Geschichte der Sprachwissenschaft bei den
Griechen und Römern mit besonderer Rücksicht auf die Logik (Berlin, 1890), I).

HOOFDSTUK II
SPECIALE PRINCIPIA IN VERBAND MET „METAPHOOR"
§ 1 — SPIEGEL EN SPIEGELING
Reeds in de Algemene Inleiding (§ 1, laatste alinea) noemden wij de
reden, waarom een studie over het begrip „metaphoor" van alle andere
begripsmonographieën afwijkt. Deze reden ligt niet in het blote feit, dat
„metaphoor" een metaphoor is en dat het daarmee bedoelde verschijnsel
door middel van metaphoren moet worden benoemd en beschreven. Want
dit geldt voor andere termen eveneens. Het unieke is, dat „metaphoor"
zelf een metaphoor is, zelf door middel van metaphoren moet worden
gedefinieerd. De toevoeging „zelf" is met betrekking tot de andere termen
volkomen onmogelijk, daar hier term en descriptie van het verschijnsel
niet manifestaties van dat verschijnsel zijn.
Vele begripsmonographieën zullen wel registreren, dat het ene begrip
(d.i. de ene begripsphase) vaak een „metaphoor" is ten opzichte van het
andere, d.w.z. dat daar de relatie tussen beide als „metaphorisch" wordt
begrepen. Het individu wil met zijn begrippen niet eenzaam blijven; de
taal dient als sociale band. Hij schakelt ze in in het beschavingsgeheel
der mensheid, verbindt ze met het verleden, maakt ze tot mededeelbare
taal door ze te associëren aan reeds bestaande klanken, die reeds eerder
geassocieerd werden aan begrippen omtrent hetzelfde (door hem als hetzelf de begrepen) object, hoewel hij zich er van bewust is, dat zijn begrip
van de bestaande begrippen afwijkt (hèt kenmerk van Werner's psychologische metaphoor) . Op deze plaats geven wij hiervan slechts een enkel
voorbeeld. Acket zegt 1 Zullen wij het oude woord God nog gebruiken?
Ons begrip wijkt toch zoo ver af van dat der groote massa..... laat ons
toch dat oude woord God maar gebruiken en daarmee aansluiting zoeken
bij de miljoenen van nu en weleer, die allen dat woord zeiden, allen op hun
manier, maar toch allen met de zielen gericht in één richting". Maar
waarom Acket de naam God gebruikt voor zijn Godsbegrip, het leert ons
) : „

1) J. M. Acket: De verborgen schat van het wijze hart (Haarlem, 1928), pag. 68
en pag. 69, 70.
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niets omtrent het object „God"; en dit kan men m.m. op alle punten van
de ontwikkeling van vrijwel alle begrippen zeggen.
Anders echter het begrip „metaphoor" 2). Zijn mutatie-sprongen worden
eerst mogelijk gemaakt door het object zelf, waarvan het het begrip wil
zijn. Starend van begrip tot begrip en het object daarachter opzettelijk
negerend, zien wij toch vaak het object zelf bliksemend springen over de
kloven, die de begrippen scheiden.
Dit is (in een studie over de „metaphoor" wel vergeeflijke) beeldspraak.
Hetgeen hier zijn formulering vindt, is een speciaal geval van wat wij
onder een ander beeld, nl. „spiegel en spiegeling" willen samenvatten.
Implicite hebben wij deze laatste beeldspraak reeds in verschillende passages * van Hoofdstuk I verklaard 3) , maar het is wel wenselijk haar hier
nog eens te paraphraseren, .... hoewel zij sneller en ook dieper intuïtief
wordt begrepen, dan logisch geanalyseerd.
De term (het begrip) „metaphoor" staat in verband met het verschijnsel
„metaphoor" en met taalkundige en philosophische problemen. Dit verband echter is zo merkwaardig, dat de eenvoudige metaphoor „verband"
ter typering niet meer voldoende is. Met elk begrip heeft „metaphoor"
gemeen, dat daarin hetzij onmiddellijk, hetzij eerst na een analyse de problemen en aspecten van het object zich openbaren: het begrip is de
„spiegel", waarin (de spiegeling van) het object verschijnt. Maar (het bleek
reeds boven) verschijnt bij de metaphoor tevens in het object het begrip:
het laatste kan slechts in metaphoren benoemd en beschreven worden en
de relatie tussen de ene visie en de andere is vaak een metaphorische 4
Zodra voorts de metaphoor wordt gezien als een object, een verschijnsel,
dat wetenschappelijk beschreven moet worden, wordt (als in een spiegel)
in de metaphoor het relatie-probleem „subject - object" zichtbaar 5) . Een
bepaalde houding nu ten opzichte van dit probleem, die wij kortheidshalve
) .

2) Wij behoeven er niet steeds op te wijzen, dat deze term aldoor de betekenis(sen)
heeft, welke wij (Algemene Inleiding, § 4) hebben aangegeven: soms dus is bedoeld
een totaliteit, soms een moment van die totaliteit. Wat bedoeld is in een bepaald
geval, blijkt o.i. steeds duidelijk uit het verband.
3) O.a. § 4, § 5, § 6.
4) Een soortgelijke samenhang tussen begrip en object bestaat ook tussen de taalwetenschap en de taal. „Begrippen over taal doen zich voor in taal", zegt Langeveld
in zijn „Taal en Denken". En Pos typeert met een prachtige metaphoor die relatie
alsvolgt: „De taal der taalkunde schaduwt haar eigen probleem af op het veld, dat
ze verlicht". Zie H. J. Pos: Eenige opmerkingen over het adjectief (Donum Natalicium Schrijnen. Verzameling van Opstellen door oud-leerlingen en bevriende vakgenooten opgedragen aan Mgr. Prof. Dr. Jos. Schrijnen. Bij Gelegenheid van zijn
zestigsten verjaardag 3 Mei 1929 (Chartres), pag. 111) .
5) Dit is reeds hierboven tersprake gekomen.
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de „nominalistische" noemen, wijst op het metaphorisch karakter van ons
denken-in-taal: het objectiveren van begrippen is een substantiveren, een
hypostaseren, een metaphoriseren; het object, de (hoe dan ook begrepen)
substantie is slechts een „metaphoor". Zo verschijnt dus omgekeerd in de
spiegel van het probleem het beeld van de metaphoor. Het probleem
„hetzelfde niet-hetzelfde" openbaart zich steeds, als wij een verschijnsel
en ook op verschillende momenten (zie Hoofdstuk I) als wij een
term beschrijven; dus het openbaart zich natuurlijk eveneens, als dit verschijnsel en deze term de metaphoor is. Omgekeerd: dit probleem is volgens
ons wezenlijk voor „ons" verschijnsel; bovendien vinden wij in vele descripties daarvan de uitdrukkingen: „overdracht van het ene begrip op
het andere" en „overdracht in een andere sfeer". Soms beïnvloedt een
wijsgerige theorie de visie op de metaphoor, soms vindt een wereldbeschouwing in een descriptie van de metaphoor haar uitdrukking; metaphoor en
philosopheem spiegelen elkaar. Zo zijn er allerlei relaties tussen metaphoor
(als term en als verschijnsel) en problemen, maar wij kunnen geen formulering vinden, die hetgeen wij bedoelen tegelijkertijd praegnanter en preciezer weergeeft dan „spiegel en spiegeling".
Dit zijn philosophische problemen, naar aanleiding waarvan wij onze
beeldspraak hebben toegelicht. Er zijn echter ook taalkundige op dezelfde
wijze met de metaphoor verbonden. De vraag „psychologische of logische
interpretatie van taal-verschijnselen?" vindt in de psychologische en de
logische metaphoor een spiegeling. Bij het onderzoek van vele etymologische, semasiologische, taal-psychologische en taal-philosophische problemen is de metaphoor studie-materiaal, en omgekeerd wordt ieder die de
metaphoor wil beschrijven, dwingend tot deze problemen gevoerd.
Uit dit alles blijkt wel, dat de terminograaf, die het begrip „metaphoor"
volledig („anthropologisch") wil behandelen, zich op zeer veel wetenschapsgebieden zal moeten bewegen. Bij het opnoemen van deze wetenschappen
zien wij er even vanaf, dat zij maar niet eenvoudig aan elkaar gecoördineerd
kunnen worden, dat er grenswetenschappen bij zijn en dat sommige takken
zijn van andere. Het zijn: terminographie, rhetorica, poëtica, stilistiek,
aesthetica, grammatica, etymologie, semasiologie, taal-statistiek, taalpsychologie, taal-philosophie, ontwikkelingspsychologie, psycho-analyse,
letterkunde (literatuur-geschiedenis), logica, kennistheorie, metaphysica,
glottologie 6 ), mythologie, exegese, hermeneutiek.
Om pragmatische redenen zien wij hier af van aesthetische beschouwingen naar aanleiding van concrete poëtische metaphoren, dus van een
aesthetisc h e critiek. Daarom komen studies als b.v. die van 0. St erzi nger:
6) Om de term van Runge te gebruiken (Die Bedeutung der Sprache für das wissenschaftliche Erkennen).
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Die Gründe des Gefallens und Missfallens am poetischen Bilde ') niet in
aanmerking; hier vinden wij vrijwel geen begripsphase. Dit neemt niet weg,
dat enkele opmerkingen erover hier en daar niet te vermijden zijn.
§ 2 — DE COMPOSITIE
Zoals wij Hoofdstuk I (§ 3) zeiden, moet een terminographie van „metaphoor" uit twee gedeelten bestaan: een historiographisch en een systematisch. Elk Deel wordt weer onderverdeeld in Hoofdstukken, en deze
onderverdeling is gebaseerd op de wetenschappen, welke ons verschijnsel
hebben onderzocht. Natuurlijk komen lang niet alle in de vorige paragraaf
genoemde „wetenschappen" hiervoor in aanmerking; de meeste zijn als
moment van een of andere hoofd-wetenschap te beschouwen. Als hoofdwetenschap zien wij : Rhetorica, Linguistiek en Philosophie. Zo zullen wij
in het historiographische Deel de ontwikkeling van het begrip eerst in de
rhetorica, dan in de linguistiek en eindelijk in de philosophie moeten beschrijven.
Waarom kiezen wij deze volgorde?
De term „metaphoor" is in de
rlietorica ontstaan en ook eeuwen en eeuwen lang in deze wetenschap
geëxpliceerd; de linguistiek ontwikkelt zich eerst in de 19e eeuw en neemt
de term uit de rhetorica over. Zo beantwoordt aan een compositorisch
ook een chronologisch na-elkaar. In de philosophie is de term (als tweeeenheid van naam en begrip) ook niet autochtoon. Maar wel vinden wij in
de philosophie allerlei termen, die de beide andere wetenschappen in hun
descriptie van ons verschijnsel gebruiken (vooral „(on)eigenlijk"). En als
de term hier optreedt, is dit in verband met een gehele wijsgerige overtuiging, hij wordt van die overtuiging a.h.w. het beknopte manifest. De
ontwikkeling van het begrip „metaphoor" zal hier dus moeten beschreven
worden vooral als de ontwikkeling van een bepaald philosopheem. Daarom
wijkt het derde Hoofdstuk wel zeer van de andere af 8) . Er is geen historische continuïteit tussen II en III. Wij zien geen enkele reden, waarom
wij in het systematische Deel een andere volgorde zouden kiezen. Hier
ordenen wij de begripsphasen atemporeel, niet naar historische maar
naar logische (deels op de geaardheid van het begrip (als totaliteit), deels
op onze eigen visie berustende) principes, zodat de onderverdeling der
Hoofdstukken in paragraphen een totaal andere is dan die in het historiographische Deel.
Op deze wijze hebben wij drie groepen „begripsphasen" van elkaar gescheiden. Maar trekken wij terwille van een methodische descriptie in
7) In Archiv für die gesamte Psychologie, XXIX (Leipzig-Berlin, 1913), pag. 16, vlgg.
8) Zie hierover uitvoeriger § 5.
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een stuk „werkelijkheid" scherpe lijnen, terwille van die werkelijkheid
zelf moeten wij die lijnen altijd weer verdoezelen. Een duidelijke scheiding
der gebieden, waarin het begrip zijn „ubiquiteit" bewijst, is noodzakelijk
voor een duidelijke beschrijving, maar maakt een ware beschrijving onmogelij k. Een infrarood-photo maakt de contouren scherp, doch geeft
niet de impressie weer, welke wij van de werkelijkheid ontvangen. „Alles
is in alles" 9 ), en al moeten wij ook om iets helder te expliceren juist alles
van alles losmaken en ons noodgedwongen behelpen met een pragmatische
fictie in de zin van Vaihinger 10 ), daarna moeten wij toch ook weer trachten
ons van die fictie te bevrijden en ook boven deze „analyse" een „synthese"
te stellen. Dit gebeurt niet alleen in de volgende drie paragraphen (waar wij
behalve op de grenzen tussen de drie gebieden ook wijzen op de plaatsen,
waar geen grenzen zijn), maar eveneens door verwijzingen van het ene
Hoofdstuk naar het andere, en eindelijk (en dit is wel de meest effectieve
wijze) door aan de genoemde drie Hoofdstukken een vierde toe te voegen.
In het historiographische Deel zal dit zijn een resumé, dat meer op het
evoluerende begrip dan op de begripsphasen de nadruk legt, zoveel mogelijk
in grote (maar daarom natuurlijk ook in grove) lijnen de geschiedenis
schetst van het begrip „metaphoor", de ontwikkeling van één entiteit (om
practische redenen plaatsen wij dit résumé achter Deel III). In het systematische Deel zal dit zijn een verbinding van de rhetorische, linguistische
en philosophische visie(s).
Voor wij nu overgaan tot een korte beschouwing over elk der drie wetenschappen, vragen wij ons af: „Is er nog niet een andere indeling in Hoofdstukken mogelijk?" Dit is ongetwijfeld het geval, omdat er naar aanleiding van de metaphoor verschillende vragen mogelijk zijn, welker verschil in het geheel niet in verband staat met een verschil in aspect of gezichtshoek 11 ) . Wij bedoelen niet de vragen, die uit een gegeven definitie
resulteren (b.v. „Hoe zijn die twee betekenissen in het woord of in het
bewustzijn aanwezig?", wanneer de metaphoor is gedefinieerd als „een
woord met twee betekenissen") . Maar wel vragen, waarin „metaphoor"
(hetzij » als eigennaam, hetzij als soortnaam (universale)) als subject of
praedicaatsnomen fungeert. Dus b.v.:
I. Wat is de metaphoor?
II. Hoe is de metaphoor (als vorm) ontstaan? Hoe ontstaat elke concrete metaphoor?
9) De bekende formule van Multatuli (Millioenen-studiën).
10) Dat wij ons hier in de terminologie van Vaihinger uitdrukken, impliceert niet,
dat wij het met zijn fictie-theorie geheel eens zouden zijn.
11) De vragen dus; de antwoorden op die vragen kunnen er wel degelijk mee in verband staan.
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III. Is deze bepaalde metaphoor (als metaphoor begrepen uitdrukking)
mooi of lelijk, juist of onjuist?
IV. Is deze bepaalde uitdrukking een metaphoor (als metaphoor bedoeld) of niet?
Wij behandelen natuurlijk in de eerste plaats de antwoorden, welke op
cle eerste vraag gegeven worden. Maar ieder die naar het ontstaan van de
metaphoor zoekt, zal toch eerst een wezensbepaling moeten geven, en zo
hij dit niet doet, zal zijn antwoord op de tweede vraag (zowel in haar
algemene als in haar speciale vorm) toch ook een antwoord op de eerste
impliceren; zoals wij nog zullen zien, tracht men omgekeerd het wezen
van de metaphoor te beschrijven door haar ontstaanswijze in ieder concreet
geval te beschrijven. Deze samenhang tussen I en II vindt een praegnante
uitdrukking in de duosemie van „overdracht", welke term immers kan
worden (en ook wordt) begrepen èn als „de handeling van het overdragen"
èn als „het resultaat van deze handeling". Omdat die samenhang er is,
zullen wij in onze terminographie ook de antwoorden op de tweede vraag
moeten verwerken. De derde vraag, al kan zij eveneens tot een zich
bezinnen op de eerste leiden, gaat grotendeels aan een wezensbepaling
voorbij 12) . Zouden wij hier alle antwoorden chronologisch rangschikken,
dan zouden wij het materiaal hebben voor een bepaald hoofdstuk uit de
geschiedenis van de aesthetische critiek, van de literaire smaak ook, al
hebben wij voor het laatste niet alleen een critiek op bepaalde metaphoren,
maar tevens natuurlijk de in de literaire kunstwerken aangetroffen metaphoren zelf nodig. Hier ligt nog een groot veld braak, dat wij echter niet
zullen ontginnen, omdat het grotendeels buiten ons reeds in de titel omgrensde veld van onderzoek ligt. De vierde vraag eindelijk voert tot
tekst-interpretatie, hermeneutiek, exegese, vooral exegese van de Bijbel
-en de Koran. Hoe interessant deze kwestie ook moge zijn, een studie hierover kan slechts een theoloog (die behalve graecus en hebraïcus bovendien nog arabicus moet zijn) schrijven. Wij zouden hier waardeloos dilettanten-werk leveren. Voorzover zij in de geschiedenis der wijsbegeerte
ter sprake komt, zullen wij haar echter wel behandelen. Bovendien nog
in het Hoofdstuk over het begrip „metaphoor" in de rhetorica. Want ook
,een antwoord op de vierde vraag kan een antwoord op de eerste impliceren.
Om een voorbeeld te geven: Sommige Koran-exegeten menen, dat alles in
de Koran letterlijk bedoeld is, omdat elke beeldspraak een leugen is en
in het heilige boek geen leugen kan voorkomen; hieruit blijkt dus hun
begrip en hun appreciatie van de beeldspraak en daarmee van de meta,

phoor, die door hen als een soort van beeldspraak wordt begrepen.
12) Vgl. wat wij hierover in de Algemene Inleiding, § 2 zeiden; ook § 1 van dit Hoofdstuk, laatste alinea.
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Een drie-deling, gebaseerd op de drie genoemde vragen (I en II nemen
wij samen), zou zeker in aanmerking komen voor een werk, dat alle plaatsen,
waar het woord „metaphoor" maar wordt gebruikt, behandelt. Er zouden
dan drie zeer verschillende studies ontstaan: I. de studie, die wij willen
schrijven; II. een stuk geschiedenis van een bepaald onderdeel der literaire critiek, dat eerst in een ander verband zinvol zou worden; III. een
hoofdstuk uit de geschiedenis der exegese, waarvoor hetzelfde geldt. Het
verband tussen deze drie zou zeer los zijn, en zou zeker ook niet anders
zijn dan dat, welke wij in onze studie tussen deze vragen leggen.
Om deze redenen geven wij aan onze drie-deling de voorkeur.
§ 3 - DE RHETORICA
Zoals reeds uit § 1 (voor-laatste alinea) blijkt, vatten wij onder „rhetorica" verschillende wetenschappen samen, nl. rhetorica, poëtica, stilistiek,
aesthetica, grammatica. Wij kiezen voor deze alle één naam, omdat wij
in een titel nu eenmaal praegnant moeten formuleren, en ook, omdat zij
in zekere zin „hetzelfde" zijn. Wij kiezen juist de naam „rhetorica", omdat
deze wetenschap voor de metaphoor belangrijker is dan de andere.
De Grieken en Romeinen hebben van „rhetorica" (in speciale zin) verschillende definities gegeven; deze komen echter daarin overeen, „dass
in ihnen der Begriff der Ueberredung als ein der Rhetorik wesentlicher
erscheint" 13) . Hoezeer het ontstaan van onze term met dat „overreden"
samenhangt, zullen wij nog zien 14 ) . Zo'n rhetorica bestond uit vijf gedeelten: inventio, dispositio, elocutio, memoria en actio. De behandeling
van de metaphoor zullen wij bij de elocutio moeten zoeken. Hier werd gesproken over de beeldspraak, over de tropen, en ontwikkelde zich een tropologisch systeem, dat niet veranderde, doordat „rhetorica" (na Quintilianus) van „theorie der redekunst" werd tot „theorie der prozakunst in
het algemeen". Wàt nu ook het verschil moge zijn tussen proza en poëzie,
tussen rhetorica en poëtica, dit verschil is niet relevant voor een behandeling van de tropen. De tropologie ontwikkelt zich tot een zelfstandige
wetenschap, zoals de titel van vele studies der latere Griekse rhetores
(rrept -rpórrwv) bewijst.
Van meer belang voor de ontwikkeling van ons begrip had kunnen zijn,
dat de tropen ook in de grammatica behandeld werden. Wanneer een
object, dat in een bepaalde wetenschap wordt beschreven, binnen de
interesse-sfeer van een andere wetenschap wordt getrokken, kunnen wij
13) R. Volkmann: Die Rhetorik der Griechen und Romer in systematischer Uebersicht dargestellt 2 (Leipzig, 1885), pag. 2.
14) Zie Deel II, Hoofdstuk I, § 1.
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alleen een essentiële winst voor onze kennis van dat object (en daarmee een
essentiële verandering in het begrip) verwachten, wanneer die twee wetenschappen ten opzichte van elkaar duidelijk omgrensd zijn, andere beschouwingscriteria, andere problemen kennen. Of misschien kunnen wij nog
beter omgekeerd zeggen: wanneer twee, althans naar de naam onderscheiden, wetenschappen over een bepaald verschijnsel hetzelfde hebben op te
merken, is er eigenlijk slechts één wetenschap, die zich om welke redenen
ook de luxe van een dubbele naam mag permitteren. Dat de grammatici
aan het begrip „metaphoor" niets nieuws toevoegen, geeft in dit opzicht
te denken. Zij nemen de term eenvoudig uit de rhetorica (poëtica) over. Dit
geldt zowel voor de oude Latijnse grammatica's van Donatus e.a. als voor
de moderne spraakkunsten van de moedertaal. Wanneer wij in deze laatste
de metaphoor behandeld vinden, ligt dit meer aan een begripsuitbreiding
van „spraakkunst", dat een algemeen taal-wetenschappelijk compendium
schijnt te worden, maar verandert dit aan ons begrip eigenlijk niets. Dit neemt niet weg, dat een behandeling van de tropen tot grammatische
kwesties kan voeren. Men kan b.v. een onderzoek instellen naar de syntactische samenhangen, waarin de metaphoren kunnen optreden, en
hierop een indeling baseren (zoals Brinkmann doet) . Maar dit kan in een
tropologie of in een monographie over de metaphoor gebeuren. Een beschouwing hierover in een grammatica is alleen noodzakelijk, wanneer die
samenhangen werkelijk anders blijken te zijn (als anders worden begrepen)
dan die, waarin de eigenlijke uitdrukking wordt gebruikt. Het behoeft
wel verder geen betoog, dat „metaphoor" geen term is, die de grammatica
zelf heeft gecreëerd (vgl. daartegenover: syntagma, verbum, conjugatie,
enz.) . Slechts nu en dan benadert zij het begrip vanuit haar eigen problemen en volgens haar eigen methode 15) .
De stilistiek vinden wij als onderdeel van de rhetorica, als afzonderlijke wetenschap naast rhetorica en poëtica, en eindelijk als samenvattende
term voor de twee laatste (dat deze verandering van het begrip „stilistiek"
ook een correlatieve verschuiving in de begrippen „rhetorica" en „poëtica"
teweegbrengt, is duidelijk) . Welk van de drie nu als titel fungeert van het
werk waarin de tropen worden beschreven, is voor die beschrijving zelf
volkomen irrelevant.
Iets meer kunnen wij verwachten, wanneer, zoals zo vaak in de 19e
eeuw, de poëtica (de theorie der literaire kunst in het algemeen) wordt
opgenomen in het wijder verband van de aesthetica .... wanneer althans
de auteur van zo'n aesthetica literatuur, plastiek en muziek alle drie
beheerst; vaak behandelt hij krachtens zijn persoonlijke aanleg de ene
.

15) Vgl. Deel III, Hoofdstuk I, § 1.
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kunst veel beter dan de andere. Verschijnselen der literaire kunst kunnen
nu gemakkelijker gezien worden als analogieën of homologieën 16 ) van verschijnselen der muziek of der plastische kunsten. Het lijkt ons wel zeker,
dat veel van Biese's visie direct samenhangt met het opnemen der poëtica
in een omvattender wetenschap; dit heeft de uitbreiding van het begrip
„overdragen" vanuit de sfeer waarin het is ontstaan (die der taal-kunst)
tot in de sferen der andere kunsten, d.i..... deze „metaphorisering" van
„metaphoor", mogelijk gemaakt. Toch wordt ook zeer vaak in de aesthetica,
ons verschijnsel niet anders beschreven dan in de rhetorica (poëtica), zodat
ook de in deze wetenschap aangetroffen begripsphasen zonder bezwaar
hun plaats in het eerste Hoofdstuk kunnen vinden. Waar er afwijkingen
zijn, waar ons begrip reeds „philosophisch wordt belast" (de aesthetica is
immers een onderdeel der wijsbegeerte) zullen wij dit releveren; bovendien
zullen wij dergelijke momenten ook in Hoofdstuk I I I hun plaats geven 17) .
De indeling in paragraphen lijkt ons zonder meer duidelijk.
§ 4 — DE LINGUISTIEK
Hoofdstuk II van de beide Delen der terminographie draagt tot titel:
„Het begrip „metaphoor" in de linguistiek". Het is zeer moeilijk, zo
niet onmogelijk, voor dit Hoofdstuk een volledig juiste en toch praegnante titel te kiezen. Wanneer wij de begripsphasen van „metaphoor"
in de 19e eeuw (vooral de tweede helft) en de 20e eeuw vergelijken met
die in de ruim twee millenniën daarvoor, dan blijkt tussen die twee groepen zo'n groot verschil te bestaan, dat wij naast hun vereniging in een
chronologische reeks, dus ondanks de historische continuïteit die er toch
tussen hen bestaat, behoefte gevoelen aan hun scheiding in twee hoofdstukken, hun systematische scheiding dus. Zo brengen wij tot uitdrukking,
dat voor ons begrip „een nieuw hoofdstuk begint". In de laatste eeuw
bestaat er een intensieve belangstelling voor ons verschijnsel: het wordt
in verschillende opzichten tot probleem en het wordt in verband gebracht
met andere problemen; monographieën worden eraan gewijd. Maar juist
die monographieën verschillen zeer veel van elkaar: de een tracht uit de
metaphoren-schat der diverse talen de geest der volkeren af te lezen, de
ander beschrijft de psychische processen in iemand die een metaphoor
gebruikt, een derde zoekt naar het ontstaan van de metaphoor (als „vorm"),
een vierde onderzoekt speciaal de godsdienstige metaphoren en verwerkt
,

16) Deze juist in verband met de metaphoor zo belangrijke onderscheiding zal in
de volgende Delen nog meermalen ter sprake komen. Hier mogen wij verwijzen naar
Algemene Inleiding, § 1, noot 4).
17) Voornamelijk de visie van Jean Paul.
,
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ze statistisch, een vijfde geeft een geschiedenis en een systematiek van de
literaire (gevoels)metaphoren. Daarom kan men zich afvragen, wat hen
toch tot één wetenschapsgebied doet behoren, m.a.w. hoe die wetenschap
moet worden genoemd en getypeerd.
Spreken wij van „taal-kunde" of „taal-wetenschap", dan kan zij onmogelijk aan de rhetorica (poetica) gecontrasteerd worden, daar deze immers
zoveel eeuwen lang van de taal-wetenschap een belangrijk onderdeel was,
en ook nu nog daartoe kan worden gerekend. Wanneer wij nu in plaats
van „taal-wetenschap" de term „linguistiek" kiezen, blijft het tweede
bezwaar wel bestaan, maar het eerste vervalt toch. Men kan de tropologieën der Grieken „taal-wetenschap", maar zeker niet „linguistiek" noemen;
in zoverre is de betekenis van het laatste nauwer dan van het eerste. Hoe
men de linguistiek nu verder beschouwt als een natuur-wetenschap
(zoals b.v. K. M. Rapp 18) ) of als een cultuur-wetenschap, als de wetenschap
van alle taal-verschijnselen of slechts van een bepaalde groep zoveel
is wel zeker, dat men er altijd een moderne wetenschap onder verstaat.
De v66r-19e eeuwse taalkunde verschilt zeer veel van de moderne.
Het gaat ongetwijfeld te ver om hier een analogon te zoeken in het verschil tussen alchemie en chemie of tussen geometrie als „aard-meting" en
de geometrie van Riemann of Lobatschewsky. En toch komt dit ons onwillekeurig in de gedachte. Wanneer wij de geschiedenis der taal-wetenschap in vogelvlucht overzien, dan zien wij tot de negentiende eeuw eigenlijk weinig verandering, althans weinig vooruitgang. Dit lijkt vreemd,
omdat de 16e eeuw wel wordt getypeerd als de eeuw van de taal-wetenschap,
zoals de 19e eeuw als de eeuw der natuur-wetenschappen wordt getypeerd.
Zeker is het Humanisme overwegend philologisch georiënteerd en heeft
het juist door zijn taal-studie invloed gehad op Renaissance en Reformatie,
zoals de 19e eeuwse natuur-wetenschap invloed heeft gehad op Naturalisme en Atheïsme. Maar het bestudeerde één taal of enkele talen (Grieks,

Latijn, Hebreeuws), doch niet de taal. Grammatica bleef descriptieve
grammatica van één taal. Slechts in de Rhetorica (Poetica)
die toch
immers de schone taal onderzoekt had men enigszins tot grotere samenhangen, tot werkelijke taal-wetenschap kunnen komen, maar hier bleef
men (zoals wij nog zullen zien) in epigonisme gevangen. Enorm is, wat
Erasmus voor de kennis van het Grieks en het Latijn heeft gedaan, maar
de kennis van de taal heeft hij eigenlijk niet vergroot.
De 19e eeuw moge dan niet de eeuw zijn van, het is zeker wel de eeuw
voor de taal-wetenschap. Met Ten Kate en Grimm, met Rask, Madwig,
Pott, Schmidt, Bopp, Schleicher begint een nieuwe periode. De etymologie
18) Vgl. over deze kwestie o.a. 0. Jespersen: Language 3 (London-New York, 1925),
Chapter I.
4
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-- bij onze Hooft en Vondel nog volksetymologie, slechts geschikt voor
woordspelingen, bij Bilderdij k een quasi-wetenschappelijk, potsierlij kdilettantisch woord-gegoochel (inderdaad alchemie !) -- krijgt eindelijk
vaste grond onder haar oude voeten. Historische en vergelijkende grammatica groeien snel uit. De term „Sprachlehre" ontstaat 19) . De semasiologie
dient zich aan. Nauwelijks is de psychologie zich als zelfstandige wetenschap bewust geworden, of zij kiest als een van haar objecten de bewustzijnsverschijnselen in het taal-organisme, en van dit ogenblik af leven
psychologie en taal-psychologie in vruchtbare symbiose. Naast de normale
processen worden ook de pathologische gevallen (spraakstoringen, aphasieën) onderzocht en ook zij leren (evenals bij de algemene psychologie
of de physiologie) weer iets over de normale. De studie der niet-Nostratische
talen, vooral die der primitieven, ontwikkelt zich tegelijk met de ethnologie;
op een hoe geheel andere wijze dan vroeger kan men nu zoeken naar de
oorsprong van het grammatisch geslacht, naar de oorsprong ook van de
metaphoor. Wij spreken nu niet eens van de zijtakken der etymologie als
de palaeontologische linguistiek, noch van de hoofdtak phonetica met haar
vijftien zijloten 20 ) en evenmin van de letterkunde, die in de laatste eeuw
en vooral in de laatste halve eeuw niet minder dan de taalkunde is gegroeid.
Maar wij vermelden nog wel de z.g. taal-philosophie. Hoe foutief deze term
ook gebruikt moge worden en hoezeer hij ook op zichzelf kan worden bestreden 21 ) , toch zijn er beschouwingen over „de" taal, „het" woord, „de"
zin, die moeilijk hun plaats kunnen vinden in de bestaande onderafdelingen
der taal-wetenschap. De eveneens in gebruik zijnde termen „taal-theorie"
en „taal-axiomatiek" lijken nauwer van betekenis. De metaphoor en de
mythe, die beide linguistisch en literair beschouwd kunnen worden, en
vooral hun samenhangen, voeren zoals de contrastering van taal en
mythe bewijst toch boven de taalkunde uit in algemene beschouwingen,
die men wel „philosophisch" kan noemen.
Uit dit korte overzicht blijkt wel, hoezeer de vroegere taal-wetenschap
van de moderne verschilt. Dit verschil is zowel quantitatief als qualitatief.
Het empirisch materiaal is enorm gegroeid (vgl. b.v. de enkele stereotiepe
voorbeelden, waarmee de oude rhetorica steeds weer de tropen illustreert,
met die van Pongs) en wordt methodischer en deels ook volgens andere
methoden verwerkt. Daarom vinden de begripsphasen van Hoofdstuk I
in die van Hoofdstuk I I niet alleen hun chronologische voortzetting, doch
ook hun systematisch contrast. Natuurlijk treffen wij ook nu nog in ver19) Zie Bernhardi: Sprachlehre.
20) Zie J. van Ginneken: De phonetische Wetenschappen (Onze Taaltuin, I, pag. 44,
vlg.). — Maar dat was in 1932!
21) Zie A. Reichling: Het Woord, Inleiding; ook hierboven Algemene Inleiding, § 3.
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scheidene school- en leer-boeken („de „stijl-boekjes") uitspraken over de
metaphoor aan, welke in niets afwijken van die der aloude rhetorica (vaak
staan zij wetenschappelijk zelfs nog op een lager niveau), en het doet er
niets toe, of dergelijke boeken nu „rhetorica" of anders heten. Maar zodra
er een geheel andere literatuur over dat verschijnsel ontstaat, behoeven
wij ze niet meer te bespreken. Zij soms ondiep als een hand-encyclopaedie
leren ons even weinig over het begrip in de moderne wetenschap, als de
Middeleeuwers en Barbaren, die wij nog dagelijks tegenkomen, ons leren
over de innerlijke beschaving van de besten van deze tijd. Aan de andere
kant is er niets tegen om het werk van Stáhlin tot „het begrip in de rhetorica", dat van Pongs tot „het begrip in de poëtica" 22) te rekenen, als
wij dan maar inzien, dat deze rhetorica (poëtica) geen contrast vormt met
de moderne taal-wetenschap (de linguistiek dus), maar zonder deze niet
mogelijk is.
Tot nu toe legden wij vooral de nadruk op het verschil tussen de Hoofdstukken I en II. Ergens moeten wij scheiden, ergens in het spectrum zeggen
wij „rood” en ergens „oranje" 23) . Maar natuurlijk lezen wij niet in II
plotseling iets geheel anders over de metaphoor. Het verschijnsel kent
genoeg aspecten, genoeg problemen, om het mogelijk te maken, dat het ene
moment plotseling, het tweede tamelijk continu, het derde in het geheel
niet verandert. Overeenkomst en verschil zullen natuurlijk in het systematische Deel duidelijker tot uiting komen dan in het historiographische. Zeker is voor de ontwikkeling van ons begrip het feit, dat het verschijnsel
studie-object wordt van de linguistiek, van eminent belang. De etymologie,
de historische en vergelijkende grammatica, de semasiologie, zij voeren
vanzelf tot het verschijnsel. De wijze waarop bepaalde metaphoren in een
bepaalde taal gebruikt worden, ziet men als karakteristiek voor de geest
van het volk, dat die taal spreekt. Het wordt een dankbaar object van
de (taal-)psychologie. Het wordt in verband gebracht met de taboe-instellingen der primitieven, maar vooral ook met de oorsprong der taal en der
mythen. In de laatste gevallen voert de linguistiek in de philosophie over;
immers de vraag naar de oorsprong der taal staat in direct verband met
kennistheoretische problemen, omdat Taal en Denken zo nauw samenhangen. Over de mythe spraken wij reeds. Volgens vele linguisten is de vraag
naar de oorsprong der taal slechts een pseudo-probleem en kan men alleen
een onderzoek instellen naar haar wezen 24) . Maar ook dan is de metaphoor
22) Dus ook tot „het begrip in de rhetorica" in de bovenbedoelde ruimere zin van
„rhetorica".
23) Verg. hetgeen wij hierbeneden opmerken naar aanleiding van graduele verschillen
(Deel III, Hoofdstuk I, § 3) .
24) Volgens sommige philosophen is ook deze vraag een pseudo-probleem.
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bij het onderzoek betrokken. In alle werken onder de titel „Taal-axiomatiek", „Taal-theorie", „Taal-philosophie", „De Taal", „Het Woord", wordt
de metaphoor behandeld. Daarom is de literatuur over ons object in de
laatste eeuw vrijwel niet meer te overzien. Wij moeten een keuze maken.
Het feit nu, dat er aan de metaphoor monographieën gewijd zijn, maakt
de keuze en ook de compositie (indeling in paragraphen) niet zo moeilijk.
Wij behandelen de monographieën van Brinkmann, Stáhlin, Werner en
Pongs in chronologische volgorde, en suggereren zo mogelijk door allerlei
verwijzingen naar elkaar en naar paragraphen van de beide andere Hoofdstukken een samenhang tussen die visies, een continuïteit in de ontwikkeling van het begrip, in welke verwijzingen het personele principe tevens
thematisch doorbroken wordt. Hoewel Wundt ons geen monographie van
de metaphoor gegeven heeft, voegen wij hem toch tussen Brinkmann en
St,hlin in, omdat hij op Stâhlin, Werner en Pongs zo grote invloed heeft
gehad. Om de genoemden groeperen zich dan allerlei andere geleerden,
die wij, om herhalingen zoveel mogelijk te vermijden, slechts zullen noemen,
hetzij in de tekst, hetzij in de noten; verschillende namen vinden wij in de
primaire bronnen zelf, die in dit opzicht dus secundaire bronnen zijn. Om
de visies nog meer uit hun isolement te verlossen, geven wij aan het begin
van elke paragraaf een korte historische schets van de problemen, aspecten
gezichtshoeken, enz., welke daarin speciaal aan de orde zullen komen,
alsmede een beschrijving van dat deel der wetenschappelijke constellatie
van zijn tijd, waartoe het te behandelen werk behoort (genetische descriptie) .
Een moeilijkheid levert de plaatsing van Biese's studie. Als monographie zou men haar in de genoemde reeks tussen Brinkmann en Wundt
verwachten. Juist in de uitvoerige explicering ligt de overeenkomst met
het begrip in de taal-wetenschap en het verschil met dat in de philosophie.
Maar aan de andere kant is zij toch veel eerder „philosophisch" dan ,,linguistisch" te noemen, en dat heeft ons, zij het na lang aarzelen, doen besluiten haar in het derde Hoofdstuk op te nemen. Hetzelfde is het geval
met de visie van Max Muller, ondanks de invloed welke zij op die van
Brinkmann gehad heeft.
In het systematische Deel wordt natuurlijk, evenals bij de rhetorica,
het personele principe geheel verlaten. Voorzover de metaphoor „troop",
dus moment van een tropologisch systeem, gebleven is, wordt zij voornamelijk in Hoofdstuk I behandeld. Hoofdstuk II blijft gereserveerd voor nieuwe,
speciaal linguistische, „niet-rhetorische" kwesties.
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§ 5 — DE PHILOSOPHIE
Veel moeilijker dan „rhetorica" of „linguistiek" is „philosophie" te
typeren. Evenals de schrijver van een geschiedenis der wijsbegeerte zal
een terminograaf van een (semi-) philosophische term het begrip „philosophie" zeer ruim moeten nemen. Onmogelijk kan het eigen stelsel dat
men zo gaarne tot de philosophie decreteert als criterium dienen. Wij
streven hier noch naar een woord-analyse, noch naar een woord-synthese,
en nemen het begrip, zoals het zich in de geschiedenissen en woordenboeken der wijsbegeerte (hoe vormloos ook) openbaart; een korte definitie
is onmogelijk en zal op deze plaats ook wel door niemand verwacht worden.
Alles wat tot de philosophie behoort of gerekend wordt, hebben wij trouwens
voor ons onderzoek niet nodig. De literatuur over de metaphoor (het is
hierboven reeds meermalen gebleken) brengt ons speciaal met de kennistheorie in aanraking. Zeer veel in de visies van Max Müller, Biese, Mauthner e.a. is kennis-critiek, taal-critiek. Müller is een der taalkundigen, die
via het verschijnsel „metaphoor" tot wijsgerige problemen komen. Daarnaast echter staat nog een gehele literatuur van philosophen, die via die
problemen tot de metaphoor komen. Deze laatsten willen niet het verschijnsel
zo volledig mogelijk beschrijven, maar zij vinden in de uit een andere
wetenschap overgenomen term „metaphoor" een middel om hun kenniscritiek praegnant te formuleren. Het grootste verschil tussen rhetorica
en linguistiek aan de ene en philosophie aan de andere zijde 25 is dus: de
eerste twee spreken voornamelijk explicite, de laatste spreekt voornamelijk
implicite over het verschijnsel. Wanneer het nu onze bedoeling was de
betrekkelijk korte uitspraken, die wij bij philosophen als Nietzsche, Carnap
e.a. aantreffen, slechts te registreren, dan zou er geen enkele reden zijn
om daar een apart Hoofdstuk aan te wijden; in een appendix van het
tweede hadden zij een plaats kunnen vinden. Maar (zoals wij reeds zeiden)
er zijn ook „vollere" begripsphasen van personen, naar wie wij in de geschiedenissen der wijsbegeerte tevergeefs zoeken, maar die toch bij hun
descriptie philosophische problemen aanroeren 26 ) . Bij het bespreken van
deze naar aanleiding waarvan wij dan de uitspraken van Nietzsche enz.
kort konden vermelden zouden wij wel de samenhang met het begrip
„metaphoor" in de rhetorica en de linguistiek kunnen expliceren, maar
hun philosopisch, hun wezenlijk moment zou èn historisch èn systematisch
beschouwd volledig in de lucht zweven.
)

25) Natuurlijk voorzover dit alles met de metaphoor in verband staat.
26) Max Müller treffen wij in de geschiedenissen der wijsbegeerte niet aan; hij is ook
linguist. Biese evenmin; waarom niet ? Hetzelfde geldt voor Mauthner en dit is nog
vreemder, want hij was ongetwijfeld een philosoof. Maar verg. hiervoor Deel II,
Hoofdstuk I I I .
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Er zijn dus uitspraken over de metaphoor, die niet slechts punten zijn
in de ontwikkeling van dit begrip of in de ontwikkeling van de taal-wetenschap, maar ook punten in de ontwikkeling van de wijsbegeerte. Daarom
geven wij in Hoofdstuk III van het historiographische Deel niet alleen
de geschiedenis van de metaphoor, voorzover deze met de wijsbegeerte
in verband staat, maar ook de geschiedenis der wijsbegeerte, voorzover
deze met de metaphoor in verband staat.
Toen wij in de vorige paragraaf een bepaalde wijze van zich bezinnen
op taal-verschijnselen „taal-philosophie" noemden, zagen wij deze laatste
als een onderdeel van de taal-wetenschap. Er is echter nog (in de 19e en
vooral ook in de 20e eeuw) een andere wijze van zich bezinnen op die verschijnselen, welke een onderdeel van de philosophie, ja voor sommigen
de philosophie zelf is. De term „metaphoor" in een „logische syntaxis" 27 ),
het feit dat verschillende detail-wetenschappen zich bezinnen op de door
het samenvallen van kennis-critiek
hen gebruikte termini technici 28
de opkomst der significa en der intuïtionistische
en taal-critiek 29
dit alles doet ons vermoeden, dat het toch misschien nog
wiskunde 30
zo vreemd niet is om van „de eeuw der taal-wetenschap" te spreken. Want
in dit verband is de invloed der taal-wetenschap op de moderne wereldbeschouwing enorm groot. Het moderne agnosticisme staat in direct verband met een bepaalde visie op de taal, en daardoor meer speciaal met een
bepaalde visie op de metaphoor. De metaphoor wordt door de philosophie
benaderd via het symbool-begrip en via de polysemie van het woord. Zij
wordt een machtig wapen in de strijd tussen en tegen metaphysische stelsels (materialistisch en psychisch monisme), vooral in de handen der taalcritiek. In de metaphoor kristalliseert zich een gehele mystische levensbeschouwing, en vindt een sceptische, ja nihilistische, haar enige vastheid.
Zij wordt object van veneratie en extase, maar ook van verbittering en
verguizing.
Dit alles is historisch niet te begrijpen buiten de geschiedenis van de
),

),

),

27) Carnap. — Wij noemen hier natuurlijk slechts enkele namen.
28) B.v. de medische wetenschap. Zie de door Ogden en Richards (The Meaning of
meaning, pag. 100) geciteerde uitspraak van Crookshank.
29) Zo bij Mauthner. Zie voorts b.v. M. Schlick (Geleitwort bij Scháchters Prolegomena, pag. III): „dass die echten philosophischen Probleme in letzter Linie grammatisch-logische Probleme sind in dem tiefen Sinn, in welchen „Sprachkritik" mit
„Erkenntniskritik" zusammenfállt".
30) Zie b.v. A. Heyting: Intuitionistische Axiomatiek der projectieve Meetkunde
(Groningen, 1925), Inleiding, pag. 1: „Het geloof in het „principium tertii exclusi"
berust meestal op den waan, dat het woord „bestaan" in ontologischen zin zonder
meer duidelijk is".
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critiek op taal en kennis om. Daarom zullen wij de ontwikkeling van deze
critiek moeten beschrijven, welke critiek men „negatieve wijsbegeerte"
zou kunnen noemen. Bij onze excursie langs de nacht-zijde der philosophie
zullen wij verschillende kwesties en termen vinden, die wij reeds in de
rhetorica en de linguistiek hebben leren kennen; de term „eigenlijkheid"
b.v. fungeert zowel in de universalia-strijd als in de descriptie van ,,metaphoor".
Dit Hoofdstuk kent voornamelijk twee moeilijkheden. In de eerste plaats
ligt in de philosophische literatuur het begrip „metaphoor" diep ingewikkeld in een gehele visie op iets anders dan het gelijknamige verschijnsel,
zodat het lastig is het er onbeschadigd uit los te snijden 31 ). In de tweede
plaats blijkt hier meer dan elders het „open zijn" van het klank-moment
van de term 32) : naast „metaphoor" immers vinden wij (als totale of partiële synoniemen) termen als „mythe", „hypostasering", „fictie". Maar er
zijn toch punten, waar onze term in de kennistheorie wordt aangetroffen.
Er zijn toch momenten, waarop hij een „metaphorische sprong" maakt
in „een andere sfeer", al is die sprong dan ook voorbereid.
Zoals gezegd, ook deze „voorbereidingen" zullen wij beschrijven, precies
als hij die b.v. het verschijnsel „Renaissance" aan een onderzoek onderwerpt, de voor-phasen in de Middeleeuwen zal beschrijven. Zoiets dus als
Werner voor een phaenomenon heeft gedaan, doen wij hier voor een term.
Een hiermee overeenstemmend gedeelte in de descriptie van de evolutie
van de term in de taalkunde (en hiermee bedoelen wij zowel de „rhetorica"
van Hoofdstuk I als de „linguistiek" van Hoofdstuk II) ontbreekt natuurlijk, omdat wij daar geen voor-phasen vonden, doch direct de term als
verbinding van naam en begrip.
Het gaat er dus om, in de geschiedenis der wijsbegeerte die punten
aan te geven, vanwaaruit lijnen lopen naar de bedoelde term in de kennistheorie, dus in hun ontwikkeling die momenten van de z.g. taalcritiek te
beschrijven, welke het gebruik van „metaphoor" door de taalcritiek zelf
mogelijk hebben gemaakt. Deze historiographie is echter onmogelijk
zonder een systematiek van de taal-critiek. Deze laatste beschouwen wij
dan in Deel III in het ruimer verband van de critiek op de taal, waarbij
31) Is dit misschien de reden, dat wij de metaphoor in de geschiedenissen en woordenboeken der wijsbegeerte vrijwel niet genoemd vinden ? (Vgl. Algemene Inleiding, § 2).
Of moeten wij dit feit anders verklaren ? Wij denken hieraan: Eisler (II, pag. 126)
verwijst ons onder „Metapher" wel naar „Analogie, Gleichnis, Sprache, Glottologisch",
maar niet naar „eigentlich". Dit laatste wordt niet als philosophisch begrip gezien.
Het slentert ook zo zinloos en met zo'n onverschillig gezicht door banale gesprekken
heen, dat men niet meer ziet, hoe achter dat vlakke masker een wijsgerige psyche leeft.
32) Vgl. Hoofdstuk I. § 2.
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wij ons baseren op de taal-„functies” en op het wezen der critiek in het
algemeen; dit levert ons meteen de indeling van het Hoofdstuk in paragraphen. Hoewel de lezing van het systematische Hoofdstuk ongetwij feld aan die van het historiographische dient vooraf te gaan, dwingt ons
de methodische compositie van het geheel, bij de beschrijving dezelfde volgorde te handhaven als bij het begrip in de rhetorica en dat in de linguistiek.
Wat de onderverdeling van het historiographische Hoofdstuk betreft:
deze wordt deels door de ontwikkeling van de negatieve wijsbegeerte, deels
door de ontwikkeling van het begrip „metaphoor" gedicteerd. Het uitvoerigst zijn wij daar, waar de critiek op taal en kennen tevens een expliciete
descriptie van de metaphoor is. Vooral in de wijsbegeerte zal ons begrip
zich als spiegel en spiegeling van problemen openbaren.
§ 6 – DE BIBLIOGRAPHIE
Hierboven (Hoofdstuk I, § 6) hebben wij primaire en secundaire bronnen
onderscheiden. Er zijn echter ook tertiaire bronnen. Hieronder verstaan
wij met betrekking tot ons onderwerp o.a. periodiek verschijnende bibliographieën van taal-wetenschappelijke en philosophische publicaties. Deze
verschijnen bf in de tijdschriften bf afzonderlijk; de laatste zijn het volledigst. Ook de lijsten van geciteerde werken achter de genoemde publicaties zelf komen in aanmerking. Dergelijke bibliographieën zijn voornamelijk voor de laatste tijd van belang; hier moeten wij zelf heuristisch
werk verrichten. Wij behoeven wel niet te wijzen op het Literaturblatt
für germanische und romanische Philologie (achtereenvolgens onder redactie
van 0. Behaghel & K. Glaser, 0. Behaghel & W. Gottschalk, F. Maurer &
W. Gottschalk), op de in het Indogermanisches Jahrbuch jaarlijks verschijnende bibliographie der „Allgemeine Sprachwissenschaft" (sedert 1913;
eerst door 0. Dittrich, dan door J. van Ginneken, E. Abegg en vele anderen),
op J. Marouzeau's Dix années de bibliographie classique (bibliographie
critique et analytique de l'antiquité gréco-latine pour la periode 1914-1924
(Paris, 1928)), op diens L'année philologique (zelfde ondertitel (1926—»,
op de klapper welke de Universiteitsbibliotheek van Utrecht uitgeeft, enz.;
vgl. ook de literatuur, die G. Ipsen opgeeft achter zijn Sprachphilosophie
der Gegenwart (Philosophische Forschungsberichte, Heft 6 (Berlin, 1930)) .
Secundaire bronnen voor ons onderwerp zijn werken, waar verhandelingen over het verschijnsel „metaphoor" (en daarmee samenhangende verschijnselen) als zodanig worden genoemd of besproken. Veel literatuur
vinden wij bij R. M. Meyer: Deutsche Stilistik (München, 1906) . Over de
woordenboeken spraken wij reeds (Algemene Inleiding, § 2) . Eisler is verreweg het belangrijkste, oriënteert ons voornamelijk op kennistheoretisch
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(glottologisch), maar ook enigszins op rhetorisch gebied. Daarnaast staan
ook woordenboeken, die ons in het geheel niet oriënteren, slechts een woordanalytische definitie geven, dus ook als primaire bron geen waarde hebben
(b.v. J. Marouzeau: Lexique de la terminologie linguistique (Paris, 1933)).
Voorts zijn er allerlei overgangsvormen tussen secundair en tertiair: bibliographieën van aesthetica's, rhetorica's en poëtica's, historiographieën van
dezelfde, bibliographieën van die historiographieën (b.v. W. Scherer: Poetik
(Berlin, 1888), pag. 34, vlgg.) . Van belang echter meer voor de classieke
philologie dan voor het begrip „metaphoor" zelf (vgl. Algemene Inleiding,
§ 2) is de bibliographie der verhandelingen over vergelijkingen en metaphoren bij classieke schrijvers (na 1885), welke G. Assfahl geeft in de Literaturverzeichnis (pag. VII, vlgg.) van zijn: Vergleich und Metapher bei
Quintilian (Tübinger Beitrâge zur Altertumswissenschaft, herausgegeben
von J. Mewaldt, W. Schmid, 0. Weinreich (Stuttgart, 1932)) en welke
aansluit bij die van W. Pecz in zijn: Beitr .ge zur vergleichenden Tropik der
Poesie, I. Teil. Systematische Darstellung der Tropen des Aeschylus, Sophocles und Euripides miteinander verglichen und in poetischer und kulturhistorischer Rücksicht behandelt (Berliner Studien für klassische Philologie
und Archeologie, I I I, 3 (1886», pag. VII, vlgg. Zo zouden nog vele werken
te noemen zijn: geschiedenissen van de rhetorica enz. in een bepaalde
periode, meer speciaal van de tropologische systemen, verhandelingen over
de rhetorica, enz., het tropologisch systeem of het begrip „metaphoor"
bij één auteur, enz. Deze komen echter wel in de volgende Delen ter sprake.
Het meest interesseren ons op deze plaats de bestaande terminographieën
van „metaphoor".
Om haarzelfs wil is een dergelijke nog nooit geschreven. Maar aan vrijwel
elke uitvoerige wetenschappelijke descriptie van het verschijnsel gaat een
nu eens meer, dan weer minder systematisch gebouwde descriptie
van het begrip vooraf. Het meest fragmentarisch blijft de terminographie,
wanneer zij door de eigen visie is heengeweven; wanneer andere auteurs
slechts worden genoemd om hen (transcendent) te critiseren of om met
hun meningen de eigen meningen te staven, kunnen wij eigenlijk niet meer
van „terminographie" spreken. Maar ook de andere, wel als afzonderlijke
studie gegeven, terminographieën zijn fragmentarisch. Dit komt, doordat
(zie Algemene Inleiding, § 2) de auteurs daarvan het verschijnsel slechts
gedeeltelijk beschrijven, zodat ook het begrip slechts gedeeltelijk van belang
kan zijn voor hen 33 ) . Bovendien zijn zij subjectief. Subjectiviteit is wij
hebben het in Hoofdstuk I herhaaldelijk betoogd in elke terminographie
onvermijdelijk, dus ook in die, welke wij zelf geven willen. Maar er is toch
1

33) Wij bedoelen natuurlijk: voor da+ gedeelte, waarvoor ook het object voor hen van
belang is (bepaalde momenten, bepaalde aspecten) .
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een groot verschil tussen deze laatste en die van b.v. Brinkmann en Biese,
hetwelk voor een belangrijk deel samenhangt met het verschil tussen immanente en transcendente critiek. Er is bovendien nog een ander verschil.
De voor onze studie principiële scheiding in Historiographie en Systematiek
kent geen der andere terminographen. Zij zijn overwegend historiographisch.
Brinkmann 34) geeft wel een zeer vluchtige karakteristiek van de begrippen „metaphoor" bij Aristoteles, Cicero, Quintilianus en enige 19eeeuwers, meent
volkomen voorbijziende aan het wezen der terminographie te kunnen volstaan met het citeren van enkele korte definities.
Ook hetgeen wij in Biese's werk vinden, is zeker niet voldoende. Dit
komt natuurlijk weer gedeeltelijk daardoor, dat het terminographische niet
het belangrijkste voor hem was, slechts een sleutel tot het probleem: „Was
ist Metaphorisch? " 3). Hij staat tegenover het materiaal zeer selectief,
noemt alleen, wat overeenkomst heeft met zijn eigen visie of deze door
contrast-werking kan verduidelijken. Die exclusiviteit blijkt wel zeer sterk
op pag. 8, waar hij, op een bepaald punt van de geschiedenis gekomen,
zegt, dat wij nu eeuwen kunnen overslaan, voor wij een mening vinden,
waarbij hij kan aanknopen. Zij blijkt echter ook reeds uit het woord „het
metaphorische". Dit derivatum immers is niet identiek met het grondwoord; het is een beknopt manifest, impliceert zijn eigen subjectieve visie.
Telkens grijpt deze (transcendent-) critisch en daardoor storend in in de
evolutie van het begrip. Bovendien bepaalt zij soms zijn interpretatie van
de meningen van anderen over het object 36) .
Voor de term in de rhetorica is Gerber verreweg het grondigst. Op verschillende plaatsen komt hij ook tot een scherpzinnige immanente critiek,
die wij bij de twee anderen feitelijk geheel missen 37) .
Een uitstekende (zij het korte) descriptie van de in samenhang geziene
visies der belangrijkste modernen, geeft ons Pongs), van wien wij zeker
ook niet onvermeld mogen laten de synthetische (maar daardoor ook wel
subjectieve) schets, die hij in grote en bezielde lijnen geeft van de ontwikkeling der termen „metaphoor" en „beeld", in welke schets het gevoelsmoment van ons begrip (hij zal immers ook schrijven over de gevoelsmetaphoor) zo sterk leeft 39) .
Tot dusver beschouwden wij werken, die over het begrip in de rhetorica
34)
35)
36)
37)
38)
39)

Brinkmann, Zweites Kapitel. Das Wesen der Metapher, pag. 23-25.
Biese, Einleitung: Was ist Metaphorisch?, pag. 1-17.
Dit zal eerst in het volgende Deel (Hoofdstuk I, § 2) gedemonstreerd worden.
Zie voornamelijk hierbeneden, Hoofdstuk I, § 3.
Pongs, Schluszbetrachtung, pag. 437, vlgg.
Pongs, Einleitung, pag. 3, vlgg.
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en de linguistiek handelen, c. q. wij beschouwden de werken, in zo verre
als zij daarover handelen. Hoe is het met de bibliographie van het begrip
in de philosophie ? Deze valt uiteen in twee groepen; men kan nl. van het
begrip of van de philosophie uitgaan. Tot de eerste behoren bepaalde gedeelten uit de genoemde studies van Pongs, Biese, Gerber, vooral van de
laatste twee. Daar zij speciaal op dit punt geen principiële scheiding kennen
van begrip en object, lopen eigen mening en die van anderen vaak verwarrend door elkaar. Bovendien is de descriptie van de kenniscritiek (of
taalcritiek), die zij naar aanleiding van het begrip en ook naar aanleiding
van het verschijnsel „metaphoor" geven, volkomen onsystematisch. Tot
de tweede groep behoren studies over de taal-critiek, hetzij zij nu op zichzelf
staan, hetzij zij in andere samenhangen (dus niet als onderdeel van een
werk over de „metaphoor") verschijnen. Het belangrijkste zijn hier natuurlijk de werken van Mauthner (Sprachkritik, Wörterbuch, Geschichte des
Atheismus), die tevens primaire bronnen zijn. Daarnaast noemen wij
Ogden & Richards (The Meaning of Meaning) en Victoria Welby (What is
Meaning?). Wij vinden hier precies hetzelfde gebrek aan systematiek, dat
wij bij de werken uit de eerste groep signaleerden. Een geschiedenis van
de taal-critiek en van de critiek op de metaphoor kan slechts geschreven
worden in de wijdere samenhang van een geschiedenis der critiek op de
taal. Eerst zullen wij dus de samenhang tussen critiek op de taal, critiek
op de metaphoor en taal-critiek systematisch moeten ontwikkelen 40) .
Daarna kunnen wij de bedoelde geschiedenis opbouwen. Maar daarvoor
hebben wij niet alleen de genoemde secundaire, maar ook nog andere
(gedeeltelijk tertiaire) bronnen nodig; dit zijn de algemene geschiedenissen
der wijsbegeerte, en voorts de monographieën over philosophen of over
philosophemen.

40) Vgl. § 5.

DEEL II

HISTORIOGRAPHIE
VAN HET BEGRIP „METAPHOOR"
HOOFDSTUK I
HET BEGRIP „METAPHOOR" IN DE RHETORICA
§ 1 — HET ONTSTAAN VAN DE TERM. DE PRAE-ARISTOTELICI
Wie voor het eerst ons phaenomenon heeft waargenomen en beschreven,
in wiens geest voor het eerst onze term is ontstaan, wij weten het niet 1
Dat Aristoteles, met wien men de geschiedenis van de term rekent te beginnen, deze werkelijk zelf gecreëerd zou hebben, is a priori niet zeer waarschijnlijk. Hij, de systematicus, die de denk-resultaten van een gehele
cultuur-periode samenvat, schept niet in de eerste plaats, doch refereert
en ordent in groot verband, wat anderen hebben gevonden. Wat heeft hij,
die zijn loopbaan begon als leraar in de rhetorica aan Plato's Academia,
hier overgenomen van sophisten als Corax en Tisias van Syracuse, Protagoras van Abdera, Hippias van Elis, Prodikos van Keos, of vooral van
Thrasymachos van Chalkedon en Glaukon van Theos, die hij zelf noemt
) .

als auteur resp. van een rhetorica en een poëtica? 2 ) Wij weten het niet,

want van hun geschriften is weinig of niets bewaard gebleven. Het is echter
zeer waarschijnlijk, dat ook zij over het verschijnsel geschreven hebben,
hoewel het aan de andere kant opvallend is, dat in de enig overgeblevene
prae-Aristotelische rhetorica (die van Anaximenes) de term niet voorkomt 3) .
1) Met de term gETOC (popá is het dus anders dan met de term -Rpocy i=wó5, waarvan
wij Polybios als auctor intellectualis kunnen aanwijzen, al is de associatie tussen naam
en begrip bij hem ook nog niet geheel gestabiliseerd (vgl. R. Eucken: Geschichte der
philosophischen Terminologie, pag. 170) .
2) Zie Rhet., III, 1, 3 en 7, en Poet., XXV, 16.
3) Zie L. Spengel: Rhetores Graeci (Leipzig, 1856). — Wij gaan er nu maar vanuit,
dat de bedoelde rhetorica (Pr ToplKIJ Trpós ' A7 av8povl werkelijk van Anaximenes,
althans voor-Aristotelisch is. Een uitvoerige discussie over deze kwestie vindt de
lezer onder de rubriek Anaximenes in Paulys-Wissowa's Real-Encyclopádie der
classischen Altertumswissenschaft. Dat de term PETapopá in deze rhetorica niet voorkomt, blijkt — behalve uit de index van het genoemde werk van Spengel -- uit de
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Toch behoeven wij in dit geval niet met een aprioristische waarschijnlijkheid genoegen te nemen. Uitgaven van Diels 4) en Spengel 5) geven ons als
feit, dat reeds voor den Stagiriet de metaphora is waargenomen. Gorgias,
Isokrates en Nausiphanes hebben de term reeds gebruikt. Verder terug
kunnen wij niet. De mensheid moge een praehistorie hebben, de taak van
den terminograaf begint eerst daar, waar hij het begrip, gegraveerd in de
symbolen der letters, v36r zich ziet. Maar zeker behoort het ook tot
zijn taak te zoeken naar het verband tussen een bepaalde term en de tijd
waarin deze ontstond, d.w.z. de psychologische wortels van zijn ontstaan
bloot te leggen. Het is niet toevallig, dat West-Europa in de tijd der Renaissance de term „Middeleeuwen" creëerde 6 ), en het is ook niet toevallig,
dat Griekenland in de vijfde eeuw v. C. de term „metaphoor" schiep.
De Griekse wetenschap bevond zich toen in haar z.g. „anthropologische
periode". De philosophische interesse richtte zich op practische problemen
en vele eerst theoretische wetenschappen kregen nu hun practisch correlaat.
Elk theoretisch onderricht werd in wezen pragmatisch: de sophisten leidden
op voor het politieke leven. En in de politiek moest (en moet) men kunnen
spreken, debatteren. Daarom werd de rhetorica de voornaamste wetenschap. Nadenkend over de regelen der welsprekendheid (eerst een kunst),
kwam men vanzelf tot een studie van de taal, en hier konden dan door
vergelijking van woorden, van hun klanken en betekenissen, o.a. de begrippen „synoniem", „homoniem" en „metaphoor" gewonnen worden. Zo
ontstond een theorie, die, wanneer later door sociologische veranderingen
het practische doel op de achtergrond geraakte, haar eigen weg kon gaan.
Wat wij in de vorige alinea zeiden, geldt voor al de toen ontstane taalkundige termen, niet voor de metaphoor alleen. Deze laatste echter staat
ook nog op een andere wijze met de rhetorica in verband. Het doel der
sophisten was voornamelijk: den tegenstander, hoe dan ook, te overreden,
opmerking: „ein Isokratiker hitte .... von den Rhythmus und Metaphern nicht
ganz Umgang nehmen k5nnen". Vgl. ook de noot 70) genoemde studie van Süss
(aldaar pag. 176) .
4) H. Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker 4 (Berlin, 1922) met Index.
5) L. Spengel: vvayo y TEXvwv, sive artium scriptores ab initiis usque ad editos
Aristotelis de rhetorica libros (Stuttgart, 1828).
6) Wij houden ons aan de mening van P. Lehmann (door hem verdedigd in zijn: Vom
Mittelalter und von der lateinischen Philologie des Mittelalters (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, V, 1) (München, 1.914)), dat
niet eerst in 1667 de term medium aevuin is gecreëerd door G. Horn (in zijn Orbis
politicus) om dan door de leerboeken van Cellarius verder verspreid te zijn, maar
reeds in 1639 bij Rausin wordt aangetroffen, en misschien 15e- doch ongetwijfeld
16e-eeuws is.
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het zwijgen op te leggen 7 ) , een practisch en in wezen onedel doel, dat
vaak met onedele middelen werd nagestreefd. De verdachte rol, die de
metaphoren in de eristiek van die tijd en van alle tijden hebben gespeeld,
zal ons later nog bezighouden 8); maar het is wel zeker, dat men toen het
grote belang van de metaphoor voor dispuut en sophisme-vorming heeft
ingezien. Het opzettelijk misverstaan immers van een door den tegenstander
overdrachtelijk gebruikt woord was (en is nog) een strategisch middel van
de eerste orde: men kon zo de gehele uitspraak tot nonsens verdraaien, en
wanneer er nog een redelijke zin overbleef, daarop, d.i. dus op iets anders
dan de eigenlijke controverse, overgaan 9 ) . De sophisten werkten graag
met homoniemen 10), daarop bouwden zij hun „klank-syllogismen" 11) .
Maar niet elke homonymiteit kon hier in aanmerking komen; zeker niet de
„toevallige" slechts op phonetische ontwikkelingen berustende, daar hier
het bedrog te apert zou zijn, en voor de hoorders dus ook zelfs de schijn
van logiciteit afwezig. Tussen de homoniemen moest een semasiologisch
verband bestaan als: ruimer enger, figuurlijk eigenlijk. Wij wijzen
hier b. v. op het sophisme over den goeden slechten schoenmaker 12) .
Hier hebben wij ongetwijfeld de psychologische wortel van „metaphoor"
als wetenschappelijke term 13) . Hoezeer de metaphoor ondanks het feit
dat Aristoteles juist in zijn Poetica een definitie en systematische descriptie
geeft in oorsprong een rhetorisch en niet een poëtisch begrip is, moge
ten overvloede blijken uit de omschrijving der „tropen" niet als poëtische,
maar als redekunstige (ndl., dui. „rhetorische") figuren. Bewijzen de ons overgeleverde uitspraken van Gorgias, Isokrates en

7) Vgl. Volkmann's definitie van „rhetorica" (Deel I, Hoofdstuk II, § 3, tweede
alinea) . — Hoezeer bij dat overreden het doel de minder fraaie middelen moest „heiligen", bewijzen o.a. de peroraties van Plato en Aristoteles tegen de slechte sophistische
rhetorica.
8) Zie Deel III, Hoofdstuk II, § 1 en Hoofdstuk III, § 6.
9) Zie hierover A. Schopenhauer: Parerga und Paralipomena, Band II, Kap. II.
Zur Logik und Dialektik, § 26. Het door ons hierbeneden bedoelde „klank-syllogisme"
is een van zijn Stratagemata.
10) Zie Aristoteles: Rhet., Lib. III, Cap. II, 7: TWv 6'óvogé ro v Tw IEV
QoPto ri,i o4Wvvgtat xpilaipot.
11) Zie hiervoor Deel III, Hoofdstuk III, § 6.
12) Dit sophisme is te vinden bij Aristoteles (Soph. El., XX, 177 b. 14); vgl. ook
Prantl: Geschichte der Logik im Abendlande, I, pag. 22, 49.
13) Natuurlijk heeft dit met het ontstaan van het object niets te maken ! — De sophisten zijn ook nog om een andere reden voor het begrip „metaphoor" van belang (zie
Hoofdstuk III, § 1) .
t

/
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Nausiphanes (althans met zekerheid van de eerste twee) 14) ons het bestaan
van de term voor Aristoteles, over het object leren zij ons maar zeer weinig;
zij expliceren in het geheel niet, wat wij een (wetenschappelijk) begrip
noemen.
Het schamele fragment van Gorgias 15): Kat ÉTt TÉTapTOV T6 1pv> pèV ÉV
Tais µFTagopais y1VETat ... olov brengt ons met de term tpvXpóv in de
aesthetica van de stijl: (het te overmatig gebruik maken van) de metaphoor
maakt de stijl koud, nietszeggend, vruchteloos (d.w.z. hij werkt niet meer
op de hoorders in, omdat zij niet meer begrijpen, wat er bedoeld wordt) 16).
Isokrates zegt 17) : óvó µart S è Xp f o -6a1 i IETaq)Opá 1j T W Ka&X iaT c) 1j Tw

. Vergissen wij ons niet, dan worden
hier drie bekende eisen voor de metaphoor genoemd.
Het grootst is het fragment van Nausiphanes 18). Hij zegt: $avµaoTEov

11K16Ta TTETTOtr).ÉV W 11 TW yVWpl IWTaT W

µèV OUV pvoio7t6yOV Kat T11V Xa7ut v. WS Q'VVE YTwaaV aKpWs KaT' E*OStaV

-rWv wµtAr^ µéVWV Kat .ETapOpatS ETrt Tó ayvoovpevov rrpáyµa apto ra
-

-

PETEVIVEy1L9V11V Kat OU 1T7 YµaTt KEVGJt Kat v6i@t yeyovutav cXXd rflt
TWV TCpay.Ó(TWV qVYEi Kat Ka r TV CFVV1^OEtaV . Ook deze passus is moei-

lijk volledig juist en duidelijk te interpreteren. Typerend is, dat Von Arnim
geen letterlijke vertaling geeft 19 ) doch een paraphrase, welke wij hier laten
volgen. ,,(De woorden van Nausiphanes) enthalten die Schilderung der an
der früheren Stelle gerühmten StóaKT1Kr Xégts .... Als Vorzug dieser
Xé ts wird gerühmt, dass sie sick einerseits an die im Umgang gebrâuchliche
Ausdrucksweise halt (Ta w µtMI µéva, KTà 6vvi OEiav) und nicht auf conventionellen Schulkunstgriffen beruht (-rrÄaaga -rl KEVC,St Kat v6.Wt), sondern
aus der Natur des Gegenstandes erwachst, und doch andererseits der
Metaphern nicht entbehrt. Diese Metaphern, die nicht zu müssigem Schmuck,
14) Zie over Nausiphanes: Paulys-Wissowa, Band XVI, pag. 2021, vlg. Susemihl
ziet hem in zijn rhetorische begrippen als een epigoon van Aristoteles, maar anderen
zien Methrodoros van Chios als zijn leermeester op dit gebied. Von Arnim zegt: „ ... .
eine Abhángigkeit des Nausiphanes von seinem Zeitgenossen Aristoteles ist nicht
wahrscheinlich" (H. von Arnim: Leben und Werke des Dio von Prusa. Mit einer
Einleitung: Sophistik, Rhetorik, Philosophie in ihrem Kampf um die Jugendbildung
(Berlin, 1898), pag. 59) .
15) H. Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker 4 , Band II, pag. 265, regel 4.
16) De vertaling van .vXpóv is moeilijk. De Duitse vertalingen geven hier „frostig",
maar deze metaphoor kunnen wij niet meer navoelen. „Afgezaagd" (A. H. G. P. van

den Es: Grieksch Woordenboek 6 ) past hier wel niet, daar de beelden wel gloednieuw
kunnen zijn. Is de stijl „koud", omdat hij de hoorders niet kan bezielen, daar hij
onbegrijpelijk is?
17) L. Spengel ::vvaywyi TEXvwV, pag. 162.
18) H. Diels, t.a.p., pag. 158, regel 9, vlgg.
19) Dit geldt ook voor Paulys-Wissowa.
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sondern zur Verdeutlichung eines schwerfasslichen Gegenstandes dienen,
sind selbst dem Gebiet der w ptXi téva entlehnt. Denn die einmalige Setzung
des Artikels T SV zeigt, dass es eben die wµiAr^ µéva selbst sind, die zur metaphorischen Verdeutlichung dunkler Gegenstnde benutzt werden. Dadurch
entsteht eine Evos ía, ein leichter, bequemer Gang der Rede, die nicht mit
fremdartigem Schmuck überladen ist; und gleichwohl wird die höchste
stilistische Wirkung erreicht (avvF-o-rc^óaav cKpws) . Man glaubt hier nicht
sowohl ein stilistisches Ideal als den Stilcharakter eines bestimmten Autors
schildern zu horen" 20) . Deze paraphrase is nogal vrij. Ons lijkt de passus
syntactisch niet geheel duidelijk. Maar zoveel blijkt wel, dat het hier gaat
om het beschrijven (benoemen) van een onbekende zaak door middel van
een metaphoor. En deze metaphoor resulteert uit het wezen van het te
beschrijven (te benoemen) object en de omgangstaal, d.w.z. het nieuwe
woord wordt niet volmaakt willekeurig gekozen, is dus geen totaal maar
een partieel neologisme, kent een phonetisch kurion 21 ), terwijl de overdracht berust op een wezensovereenkomst tussen het onbekende object
en het object, hetwelk door dat phonetisch kurion wordt geïntendeerd. De
tegenstelling vóµwt pvoet doet ons denken aan de strijd rond het taalphilosophisch probleem van zijn dagen: het probleem der taal-genesis.
Eenzelfde stilistisch ideaal ziet Von Arnim in de volgende (volgens hem
vermoedelijk ook aan Nausiphanes van Theos toe te schrijven) woorden:
. ETr1TET1]5EUµéVa1s OUS' Ó(TT?^pTT léVa1s TO U 6UV1i8OUS {.&ETapOpals OUÓé

^c77ols Eµ1µ16aTO µaTa1OTTT' óv$p(b rt(Ov.
-

En dit is alles voor Aristoteles 22 ) . Eerst bij hem vinden wij gETapopa
tot een wetenschappelijk begrip uitgewerkt.
^ 2 — ARISTOTELES
In een hoekje van Aristoteles' monumentaal levenswerk, als een betrekkelijk nietig maar toch noodzakelijk en tamelijk scherp geciseleerd ornament in deze „classieke kathedraal van menselijke kennis", wordt de term
.IETaPOpa voor het eerst duidelijk in de beschavingsgeschiedenis der mens20) Deze auteur zou dan waarschijnlijk Demokrites zijn, van wien Nausiphanes een
leerling was (vgl. E. Zeller: Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen
Entwicklung (Leipzig, 1892, vlg.)). Het woord pv61oXóyos verklaart, waarom Nausiphanes' fragment is opgenomen onder de fragmenten der vóór-Socratici, hoewel hij
na Socrates leefde. Voor hem was de philosophie, de wijsheid, slechts de pvoioXoyía,
d.i. de ionischen natuur-philosophie, tot welker adepten hij als leerling van Demokrites
behoorde (zooals Von Arnim (t.a.p., pag. 48) opmerkt).
21) Vgl. voor deze term de volgende § en vooral ook Deel III, Hoofdstuk I, § 1.
22) Het bericht van Suidas (Diels, Band II, pag. 236, reg. 14) komt hier natuurlijk
niet in aanmerking.
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heid zichtbaar. De Stagiriet moge dan al de term van anderen hebben
overgenomen, hem slechts hebben binnengedragen en op zijn juiste plaats
gezet in zijn systeem, feit is, dat de door hem gegeven visie voor millenniën
de belangrijkste phase is in de evolutie van het begrip. Daarom moet deze
phase hier zo nauwkeurig mogelijk worden beschreven en geanalyseerd.
Voor wij hiertoe overgaan, willen wij erop wijzen, dat, hoewel Aristoteles
vrijwel in de gehele literatuur over ons onderwerp wordt genoemd, toch
maar zeer weinig een werkelijke descriptie en analyse van zijn begrip gegeven is. Meestal neemt men genoegen met de definitie uit de Poetica
(Cap. XXI) 1 ) of met een meer of minder vrije vertaling der betreffende
capita 2). Een immanente critiek treffen wij hier en daar wel aan, o.a. bij
Volkmann 3), Gerber 4 ), Vahlen 5 ), echter weer niet bij Brinkmann s), A.
Biese en Pongs 7), hoewel vooral de laatste twee op sommige punten wel
tot een analyse komen. Hoezeer de persoonlijke visie op het object, ja
de geheele levenshouding, invloed kan hebben niet alleen op de critiek
maar ook op de descriptie van een door een ander gebruikte term, zal hieronder nog vaak blijken. Wat die critiek betreft: voor Biese 8 is Aristoteles
de eerste taal-criticus, die de metaphoren der aitia enz. vernietigt, voor
Mauthner 9) heeft hij dergelijke inzichten juist voor eeuwen en eeuwen
tegengehouden; voor Biese 10 is Aristoteles verre superieur aan Quintilianus en Cicero, voor Brinkmann 11 ) niet. Hieruit resulteert nog eens
)

)

1) Zo b.v. nog K. Bühler: Sprachtheorie (Jena, 1934), pag. 342, noot.
2) Zo b.v. Fr. Biese: Die Philosophie des Aristoteles, in ihrem inneren Zusammenhange, mit besonderer Berücksichtigung des philosophischen Sprachgebrauchs aus
dessen Schriften entwickelt (Berlin, 1835-'42), Band II, pag. 632, vlg., pag. 643, vlg.,
pag. 687, vlg., pag. 690, vlg.; J. A. Hartung: Lehren der Alten liber die Dichtkunst,
durch Zusammenstellung mit denen der besten neueren (Hamburg und Gotha, 1845);
Ed. Muller: Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten (Breslau, 1834-'37),
Band II, pag. 131, vlgg.
3) R. Volkmann, tap., pag. 419, vlg.
4) G. Gerber: Die Sprache als Kunst, Band II, pag. 25, 26.
5) J. Vahlen: Beitr ige zu Aristoteles' Poetik 2 (Berlin, 1914), pag. 128, 132. Een
hermeneutisch werk van de eerste orde.
6) Brinkmann, pag. 23, vlg.
7) Pongs, pag. 1, vlgg.
8) Biese, pag. 157. — De bedoelde analyse vinden wij pag. 3, vlgg.
9) F. Mauthner: Aristoteles. Ein unhistorischer Essay (Die Literatur. Sammlung
illustrierter Einzeldarstellungen, herausgegeben von Georg Brandes. Zweiter Band),
pag. 34. -- Voor Mauthner is Aristoteles slechts een (weliswaar zeer ijverige maar ook)
zeer onintelligente compilator (ibidem, pag. 14).
10) Biese, pag. 19.
11) Brinkmann, t.a.p.
5
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de eis van een zo objectief mogelijke descriptie, die echter, wil zij meer
zijn dan een (meer of minder letterlijke) vertaling van Griekse zinnen,
niet mogelijk is zonder immanente critiek 12) .
Op verschillende plaatsen vinden wij in Aristoteles' geschriften de term
IE-rapopá 13) . Maar hoewel veel van de rest wel van enig belang is voor
een volledige kennis van zijn begrip, in zijn TTEpi TrotiTrtKfis en in zijn TE'Xvrl
`PlITOplKi' heeft hij verreweg het uitvoerigst over het object geschreven.
Op de kwestie, welke van deze twee werken het eerst is voltooid, zullen
wij hier niet ingaan. In de Poetica verwijst hij soms naar de Rhetorica 14),
maar ook omgekeerd 15), en dit laatste is juist in verband met de metaphoor
het geval. Waarschijnlijk zijn dergelijke verwijzingen eerst later door
anderen ingevoegd, zijn zij een soort van in de oorspronkelijke tekst vergroeide commentaren. Van veel belang voor onze terminographie is de
chronologische volgorde ook niet, vooral omdat wij hier niet twee verschillende phasen aantreffen. Alleen in het eerste werk wordt het begrip
gedefinieerd en systematisch ontwikkeld; het tweede is rijker aan toelichtende voorbeelden. Daarom gaan wij bij onze descriptie van de Poetica
uit, het daarin ontwikkelde begrip met uitspraken uit de Rhetorica (hier
en daar ook uit andere geschriften) vergelijkend en combinerend. -De literatuur over het Aristotelische begrip valt in twee groepen uiteen:
1 e. paraphraseringen van de gehele Poetica (al of niet als onderdeel van
een geschiedenis der dichtkunst c.q. van Aristoteles' philosophie) of monographieën van het daarin aangetroffen „tropologisch systeem" (als phase
van een geschiedenis der tropologie) , en 2e. monographieën van het begrip

zelf (als phase in een terminographie van ,,metaphoor"). Nu is het opvallend,
dat juist de schrijvers van deze laatste niet hebben ingezien, dat het begrip
zich niet alleen constitueert in de bekende definitie van Caput XXI en de
„uitbreiding" daarvan, maar ook als moment van een systeem. Zodra het
optreedt, vinden wij het aan andere begrippen gecoördineerd en gesubordineerd aan een hoger gelegen begrip. Wat is nu dat hoger gelegen begrip,
waarvan de andere „soorten" zijn, en wat is het indelingsprincipe? Dit
moet de volgende uitspraak ons leren: &rrav 'sE 6vo ta écrriv, Ij Kvptov, T]
1TEKTETaI.téVOV, 71
µETapopá, 1j K6 µos, 11 TTETTOt 11 gEvov,
y?l & ra,
vqfpi p vov,
^r XXayµévov.

12) Vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 6, § 7.
13) Zie de Index Aristotelicus van F. Bonitz, verschenen als Band V van de uitgave
der Pruisische Academie (Berlin, 1831-'70).
14) Poet., Cap. XIX.
15) Rhet., Lib. I, Cap. XI, 29; Lib. II, Cap. II, 2, 7; Lib. III, Cap. I, 10, Cap. XVIII, 7.

67
Het is dus al zeer eenvoudig: Kvptov enz. zijn soorten van woorden 16).
Moeilijker is de vraag naar het indelingsprincipe te beantwoorden. Terecht
zegt Vahlen, dat hier verschillende principia werkzaam zijn geweest 17) . Hoe
wij xvptov ook moeten opvatten (als gebruikelijk, eigenlijk of oorspronkelijk) ,
in allen gevalle verwachten wij daaraan gecoordineerd te zien een áxvpov,
dat dan weer onderverdeeld kan worden. Dat Aristoteles wel zo iets bedoeld
heeft, blijkt uit Cap. XXII, waar hij de tcvpta stelt tegenover degEvtxá.
De eerste vormen dan de buiten de wil van elk individu afzonderlijk bestaande woorden-schat 18 ), in alle andere gevallen grijpt het individu scheppend in: phonetisch bij het F_-rrEKTeTagEvov, het iign pre tévov, het igriAAayµévov;
semantisch bij de PF.Tapopá; phonetisch en semantisch bij het -rrE rrou pévov
en de y7 S ra. Want ook de yXWTra is in zekere zin een neologisme;
weliswaar heeft het individu niet iets gecreëerd dat nog in het geheel niet
bestond, maar wel iets dat in zijn taal nog niet of niet meer (ook het archaisme valt hieronder (zie Vahlen, t.a.p., pag. 128)) bestond: voor die taal
is het, precies als het iTETrotr gEvov, een nieuwe phonetisch-semantische
eenheid. Dus in alle gEV1Ká zien wij (totale of partiële) neologismen en wij
menen hiermee geheel in de visie van Aristoteles te blijven, die immers de
nadruk legt op het bewust-creatieve moment van deze „woord-soorten".
Wat hij met Kóapos bedoelt, is niet duidelijk, want definitie en voorbeeld
zijn verloren gegaan, zijn althans niet aanwezig. Wij mogen echter veilig
aannemen, dat dit het z.g. epitheton ornans is. Dit kan echter in de indeling
der óvoµárra, zoals wij die geinterpreteerd hebben (en deze interpretatie
is de meest logische), geen plaats vinden, want ook b.v. het xvptov kan
-

16) Naast deze indeling der woorden staat nog een andere, nl. in simplicia en composita (órrrXovv óvoga óvoga órrrAovv, TptTr?ovv, TETpaTr7oiV,
'rro? Xa,rXo v), die Aristoteles eraan vooraf laat gaan. Deze indelingen staan naast
elkaar, en niet is de tweede aan de eerste gesubordineerd, zoals Vahlen (t.a.p., pag.
127) meent; immers de uitspraak: „jedes Wort (gleichgültig ob ó ir;kovv oder StnXovv)
ist entweder xvptov oder yX CóTTCC, enz." is omkeerbaar („ j edes Wort (gleichgültig ob
xvptov oder y?uSS ra, enz.) ist entweder TrAoUV oder órrrXo v"). — Het zou te
ver voeren, het verband tussen beide indelingen geheel te analyseren. Wel willen wij
erop wijzen, dat, blijkens enkele plaatsen uit de Poetica, ook het árirXovv enz.
een stilistische functie heeft.
17) Vahlen, ibidem.
18) Wij gaan er dus vanuit, dat xvptov hier „gebruikelïjk" en niet „eigenlijk" betekent.
Op de twee laatste begrippen — zo uitermate moeilijk in hun identiteit en verschil,
maar ook zo uitermate relevant voor het begrip „metaphoor" — komen wij nog
herhaaldelijk (ook in deze §) terug. Noch de y7u S ra, noch het rreirotlj tévov is te
begrijpen als een „oneigenlijke" uitdrukking, en hetzelfde geldt voor de eerste drie
gEVII<á. Maar als neologisme, als nieuw, ongebruikt, ongebruikelijk woord zijn zij
alle te begrijpen (vgl. ook Vahlen, t.a.p., pag. 142).
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een K6cµos zijn. Terwijl bij alle andere soorten het woord als een op zich
zelf staande phonetisch-semantische eenheid wordt beschouwd, suggereert
de K6 tos ons een grammatisch (syntactisch) verband.
Wanneer wij dus trachten bovengeciteerde uitspraak van Aristoteles zo
te interpreteren, dat de systematische samenhang zoveel mogelijk tot uiting
komt, vinden wij het volgende indelingsschema, waarin dan de Kóa pos
ontbreekt:
ovoga

1

1

gEVIKóv
(neologisme)

KUptov

1
1

1

-

partieel

1

1

totaal

'

1

1

F

1

1

vpripii µévov Egr^XXayµévov hrEKTETagEvov LETa(popá yXST^ra -rrE-ITOtr] µéVOV
(phonetisch)

(semantisch)

(phonetischsemantisch)

(Schema IV)l 9 )
In Caput XXII, waar het begrip gEvixóv wordt ingevoerd 20 ), blijkt
eigenlijk eerst, dat wij met een tropologisch systeem te doen hebben: de
genoemde „woord-soorten" hebben een stilistische functie. De Kvpta
moeten de uitdrukking duidelijk (begrijpelijk) maken, de gEvtKá moeten
haar van banaliteit bevrijden 21 ) . Een goede stijl resulteert uit een harmonische verhouding tussen beide; duidelijkheid is in zekere zin ook een
aesthetisch moment, en het xvptov is in zekere zin ook een troop. De
aesthetische intentie is het overeenkomstige tussen de Kóapos en de andere
soorten; daarom vonden wij haar aan deze gecoördineerd, hoewel zij logisch
in de nu eenmaal op een ander criterium gebaseerde indeling niet thuis19) Hierin vinden wij dus naast elkaar de z.g. „tropen" en de z.g. „grammatische
figuren" (vgl. hierover Deel III, Hoofdstuk I, § 1).
20) gEVII<òv Sé XéyW, y%1 WTTaV, Kat IETatPOpáV, Kat ETTÉKTaatV, Kat iTav To
14

,

-rrapa TO KvplOV.
21) aapEaáT1 µév ovv EaTI'V 1j EK TGV Kvp tWV 6VO M& -COV, áXAà TaTrEtV1j.
... (7Egv' óè Kai ÉgaAX rrov6a TO IÓtWTtKÓV, f TOts gEVtYOiS KEXP1] péV1 .
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hoort. Ook later zullen wij nog zien, dat de „tropen" en de „rhetorische
figuren" vaak niet scherp gescheiden worden 22) .
Wanneer men nu echter zou menen (b.v.) de metaphoor te moeten begrijpen zonder meer als een individuele aesthetisch gerichte afwijking van
het gebruikelijke, zou men zich misschien toch vergissen. Want aangevende
welke soorten van woorden voor de verschillende dichtgenres het meest
passend zijn, zegt Aristoteles, dat men in jambische verzen, waar het erom
gaat zoveel mogelijk de gesprek-toon te imiteren, die soorten moet gebruiken, die ook in het dagelijkse proza gebruikt worden, nl. het gewone
woord, de metaphoor en het epitheton ornans. Hoe moeten wij deze incorrelatie begrijpen? Hoe kan de metaphoor gEVIKóV zijn en toch tegelijkertijd fungeren in het proza van een gewoon gesprek?
Voor wij deze vraag trachten te beantwoorden, zullen wij eerst nagaan,
wat volgens Aristoteles de metaphoor niet als gEVIKov maar op zichzelf is.
Zijn definitie luidt: ME-rapopa' 6'Eo-rfv óvópa-ros áXao-rpíov f-rrtpopá, á-rró
yévovs ETri Elóos, ^j (Tró Eióovs E> ri yévos, i &rró Eïsous h-rrt El805, Ka-r&
-ró áváaoyov.
Slechts met het eerste gedeelte hebben wij hier te maken, in het laatste
geeft hij een indeling, waarover wij aanstonds zullen spreken.
Gudeman 23) vertaalt: „Eine Metapher besteht darin, dass man einem
Worte eine ihm (ursprünglich) nicht zukommende Bedeutung beilegt". Zo
geeft ook Benseler 24) : „ iE-rapopá, das tTbertragen der Bedeutung von einem
Wort auf das andere". Daarentegen Van den Es 25 ) : „ IETaPopá, het overdrachtelijk gebruiken van een woord, hetzij dat de naam van het geslacht
op de soort wordt overgebracht", enz.; Biese 26) : „Eine Metapher ist die
tTbertragung einer Benennung", enz.; Pongs 27): „das „Herantragen" oder
„Herzutragen" des „andern" f ehlenden Namens" 28) . Wat staat nu
22) Vgl. Deel III, Hoofdstuk I, § 1.
23) A. Gudeman: Aristoteles über die Dichtkunst (Der philosophische Bibliothek,

Band I (Leipzig, 1 921)) .
24) Benselers Griechisch-Deutsches Schulwörterbuch (13e Auflage bearbeitet von
A. Kaegi) . Feitelijk is dit meer een vrije definitie dan speciaal een vertaling van die
van Aristoteles.
25) A. H. G. P. van den Es: Grieksch Woordenboek. — De toevoeging bewijst, dat
hij zeker wel een vertaling van Aristoteles bedoelt.
26) Biese, pag. 3.
27) Pongs, pag. 456, 1. — Hij geeft, afgezien vare dat „fehlenden", wel de meest
letterlijke vertaling. — & rttpopá is hier een woord en geen term (het kan nl. ook term
zijn, zowel in de rhetorica als in de logica).
28) De cursivering van „naam" en „betekenis" is van ons. Natuurlijk had het aantal
vindplaatsen van deze controverse nog uitgebreid kunnen worden. Zie ook noot 30)
(Steinthal) .
-
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eigenlijk in die definitie: is voor Aristoteles de metaphoor een betekenisof een naamsoverdracht? Er staat: het overdragen van een niet toekomende
óvo µa, en op de interpretatie van het laatste woord komt het hier aan.
Nu geeft wel geen enkel Grieks woordenboek óvo ga als „betekenis" op
en niets dwingt ons het hier zo te vertalen; het betekent „woord" of
„naam" 29) („ woord" dan natuurlijk in de zin van „phonetisch-semantische
eenheid"). De Grieken onderscheidden de beide laatste begrippen natuurlijk
wel, maar toch niet consequent en zij hebben dit onderscheid zeker nog
niet consequent terminologisch tot uiting gebracht, hetgeen de vertaling
van óvo ga vaak zo moeilijk maakt 30 ) . Maar hier behoeven wij niet te twijfelen: aan een begrip kan slechts een naam en niet een woord worden toegekend; het overdragen van een woord is, althans in dit verband 31 ), volkomen onmogelijke beeldspraak.
Wanneer wij rekening houden met hetgeen wij over het gEviKóv in het
algemeen zeiden, komt de definitie in moderner terminologie dus hierop
neer: „Metaphora is het occasioneel toekennen van een aan een bepaald
begrip (A) usueel geassocieerde naam (N) aan een ander begrip (B); zo
ontstaat een nieuw woord (N E--> B)". Opzettelijk hebben wij bij het definiendum geen lidwoord geplaatst (zoals Gudeman doet), daar men het
hier als nomen actionis moet opvatten (het praedicaatsnomen is ook een
nomen actionis) . Ongetwijfeld wordt de term ook door Aristoteles gebruikt
voor het resultaat van die handeling, voor het nieuw-ontstane woord (in
de eerste plaats wel daar, waar hij de metaphora een soort van woord
noemt), maar het is toch wel typisch, dat in de definitie (en trouwens ook
in de naam) vooral de ontstaanswijze van dit EEvilmv tot uiting komt.
Nu is het waar, dat als een naam wordt toegekend aan een begrip, tevens
een betekenis wordt toegekend aan een naam. Daarom hebben wij ook in
Schema IV de metaphoor begrepen als een neologisme naar het semantisch
moment. Maar daar was zij ook als resultaat bedoeld; in de definitie echter
2 9) En bovendien nog hetgeen wij aangeven door middel van een samenstelling van
deze twee: „naamwoord".
30) Vgl. Fr. Biese: Die Philosophie des Aristoteles, II, pag. 55, noot 4: „Xóyos ist das
bedeutungsvolle Wort, óvo ga dagegen der 5 uszerliche Name für einen Gegenstand:
ilóYos bezieht sich auf den Gedanken, der sich im Worte offenbart und in den Begriff
zusammengefasst wird". Dit moge idealiter theoretisch het geval zijn, in de practijk
wordt óvo ga zeker ook gebruikt als „woord", waarvan de Xóyos een der momenten is.
Voor een subtiele analyse van óvo µa en %óyos verwijzen wij naar H. Steinthal: Geschichte der Sprachwissenschaft bei. den Griechen und Römern mit besonderer Rücksicht auf die Logik 2 , Erster Teil (passim). — Op pag. 268 spreekt hij ook over. Ari.stoteles' definitie van metaphora: „Uebertragung eines einer Sache fremden Namens auf
diese Sache". Hij vult dus „zaak" in; maar ook hier is „betekenis" onmogelijk.
31) Anders wordt dit bij de „overdracht in een andere sfeer".
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wordt gesproken over de handeling (het overdragen) zelf. Nu past de naam
als object van deze handeling in Aristoteles' stilistische beschouwingswijze

beter dan de betekenis: het individu wil banaliteit vermijden en zoekt nu
voor het begrip, dat hij tot uitdrukking wil brengen, een nieuwe naam;
dat begrip is in zijn psyche primair, niet de naam, waaraan hij nu een
betekenis gaat toekennen.
Maar een dergelijk inzicht in het ontstaan van deze „troop" behoefde
nog niet constituerend te zijn voor het inzicht in het wezen, in de metaphoor
als resultaat. Elk gwwóv is slechts gEviKóv ten opzichte van een xvptov
en dit geldt natuurlijk ook voor de metaphora. Zo wordt de vraag: Als
contrast van welk xvptov constitueert zij zich?
Wanneer men een niet-gebruikelijk woord aantreft van de structuur
N ^--^ B, zijn er twee mogelijkheden van interpretatie. Men vergelijkt het
met het woord M --} B en zegt dan dat het begrip B met een ongebruikelij ke naam benoemd is, bf men vergelijkt het met het woord N 4---} A en
spreekt dan van de oneigenlijke (ongebruikelijke) betekenis van de naam
A, d.w.z. men ziet het woord bf als synoniem bf als homoniem. Nu is echter
het phonetisch moment van het woord vrijwel altijd preferent: slechts
door middel van de fixeringsvorm kan men over een begrip spreken, het
physische is „grijpbaarder" dan het psychische. Dus wordt de naam-klank
als vaste pool aangenomen en vergelijkt men de metaphoor meestal met
dat xvptov, dat dezelfde naam heeft als zij . Zo komt men ertoe, hoewel
men de metaphoor ziet als het resultaat van een naams-overdracht, toch
te spreken van een oneigenlijke (ongebruikelijke) betekenis. De ongebruikelijkheid van de betekenis (en dus niet van de naam) dringt zich vooral op,
wanneer het woord M ^--- B in de taal niet bestaat, wanneer het begrip B
dus nog niet eerder met een naam benoemd werd, wanneer het dus gaat
om een anonymon 32 ) . Het wil ons voorkomen, dat ook Aristoteles dit
niet anders gezien heeft. De metaphoor immers onderscheidt zich van alle
andere gEvti<á (behalve dan van het -rre-rroii pévov), omdat de (door „overdracht" verkregen) naam-klank niet veranderd wordt, op zichzelf beschouwd
in de taal gebruikelijk is; alleen de betekenis, als betekenis bij die naam,
is ongebruikelijk. Bovendien: Aristoteles spreekt juist uitvoerig over het
(metaphorisch) benoemen van een ávwvvpov en dit kent geen gebruikelijke
naam. Daarom handhaven wij onze opvatting van zijn begrip „metaphora"
als een semantisch neologisme; de metaphora constitueert zich als contrast
van het kurion N ^--^ A. Deze opvatting impliceert tevens, dat in de zin
32) Voor een uitvoeriger behandeling van deze kwestie verwijzen wij naar Deel III,
Hoofdstuk I, § 1. Nu en dan is het natuurlijk noodzakelijk in het historiographische
gedeelte „systematische" beschouwingen te geven (zie voor dit begrip „systematisch"

Deel I, Hoofdstuk I. § 3).
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&rrav s' óvo µa Ec r tv, enz. óvo µa vertaald moet worden door woord en
niet door naam (Steinthal 33 ) vertaalt ook met ,,woord").
Voor het Aristotelische begrip is verder van belang de indeling, die direct
op de definitie volgt. Om die indeling te begrijpen hebben wij de voorbeelden nodig.
Als voorbeeld van een overdracht „van het geslacht op de soort" geeft
hij: vr vs ó é pot ó' Eo rr) KE, en hij voegt er ter verklaring aan toe: ^ró yáp
cap gEiv éa~rty Eo~rával Ti. Gudeman 34) vertaalt hier wel niet geheel juist:
„deun „vor Anker liegen" bezeichnet das „Steken" eines bestimmten
Gegenstandes". Wij geven de voorkeur aan een vertaling, welke wij reeds
in 1780 aantreffen: „want, in de haven blijven staan (voor anker leggen) is
ene soort van staan blijven in 't algemeen" 35) . Een overdracht „van de
soort op het geslacht" is µvpía i.p.v. -rroXAá. Het voorbeeld voor een overdracht „van de soort op de soort" is onduidelijk; misschien is de tekst
hier wel corrupt 3 6) . Van meer belang is de µ^Tapopá Kcrrà T' áváXoyov.
Zoals bekend, moeten wij áváXoyov 37 ) liever niet vertalen door „overeenkomst" of „het overeenkomstige", doch door „evenredigheid", „verhouding", „proportio" 38) . Omdat A : B = C : D, wordt de naam van
B op D overgedragen, of omgekeerd die van D op B. Soms voegt men aan
de metaphoor ook toe het met het oorspronkelijke begrip in relatie staande.
B.v. aan „de drinkschaal van Ares" 4--^, ,het schild van Dionysos" en aan
„de avond des levens" <---} „de ouderdom des dags" ligt een dergelijke proportio ten grondslag. Wanneer een der proportionele leden niet in de taal
aan een naam geassocieerd is (dus wanneer een ávckvv.µov wordt benoemd)
is de naamsoverdracht niet omkeerbaar 39 ), maar spreken wij toch van een
IETapopa KaTa ró áváAoyov. Voor het áplévat T1^v pXóya a ró TO v 1i%fov
bestaat in de taal geen woord. Toch is er een proportio mogelijk, want
ÓIOfCG)S ÉXE1 TOVTO Trpos TOV «ÄIOV Kat TÓ 6TCE1pE1v TCpès TOV KapITOV, zegt
Aristoteles. Vahlen 40 ) vertaalt hier: „deun für den Sonnenstrahl ist dieses
-

-

33) Zie noot 30) .
34) A. Gudeman, t.a.p., pag. 43, 44.
35) (Anonymus:) Aristoteles. Verhandeling over de Dichtkunst. Uit het oorspronkelijk
Grieksch in het Nederduitsch vertaald (Amsterdam, 1780), pag. 52.
36) R. Volkmann, t.a.p., pag. 419 spreekt uitvoerig over deze soort van metaphoor
en het daarbij gegeven voorbeeld, en komt hier tot een immanente critiek (vgl. noot 3)).
37) Vaak wordt dit nog als twee woorden geschreven: TÓ ává Xóyov.
Áóyou
38) Zie Aristoteles: Nik. Eth., Lib. V, Cap. 6 : i dcvaXoyfa taóTijs

Kat F.V T^TTapQly EAaXía-rots.
39) Over die omkeerbaarheid van een dergelijke metaphoor, zie Rhet., III, 4. Vgl. ook

de latere indeling in IETaPOpai áKóAoveo1 (communes, reciprocae) en ávax67 ovOot
(unius partis), die wij o.a. bij Charisius en Diomedes aantreffen.

40) Vahlen, t.a.p., pag. 131.
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unbenannte áptE'vat das námliche, wie für das Samenkorn das Sáen
(a-rrEI'pEtv)". Dat deze passus moeilijkheden oplevert, heeft Vahlen ook
wel gezien. Zijn vertaling geeft een redelijke zin, maar bij Aristoteles staat
letterlijk iets geheel anders, dat, althans als wij KapTróó door „zaad" vertalen, niet een „kleine Ungenauigkeit" doch een aperte illogiciteit is 41) .
Ook Spengel, Schmidt en Castelvetro achten de plaats corrupt 42); de
emendatie van den laatste (.... Kal TÓ o,TE1pE1V Trpès TÓV <ayIEVTa TÓV>
Kap•rróV 43)) lijkt nog het plausibelst. Het is wel merkwaardig, dat geen van
allen gezien heeft, dat Kap-rrós hier niet door „zaadkorrel" maar door „handpalm" vertaald moet worden 44 ) . De handpalm immers is wel bij uitstek
„de uitzender van het zaad" 45) . Nu behoeft er geen letter in de tekst
veranderd te worden: de proportio is er volkomen logisch in verklaard.
Maar om een andere reden bevredigt ons de passus niet, en hier komen wij
tot een critiek op die gehele indeling.
Waarom- moet olre tpely speciaal als een evenredigheidsmetaphoor geinterpreteerd worden? Kan men niet zeggen: voor de naam van het algemene begrip áptévat wordt de naam van het speciale begrip o -rrEfpElV in
de plaats gezet, dit is dus een overdracht van de soort op het geslacht?
Of: a1rEfpE1y en het anonymon zijn beide soorten áptévat, het is een overdracht van de soort op de soort ? Zo kan men ook de eerste twee voorbeelden als overdrachten van de soort op de soort interpreteren: „drinkschaal" en „schild" zijn beide soorten „attributen", en „ouderdom" en
„avond" zijn beide soorten .... „einde". Voorts kan men éayrávat en
óp IEiv in een proportio brengen, nl. staan : mens = voor anker liggen:
-

41) De uitdrukking „kleine Ungenauigkeit" bij Vahlen, pag. 132.
42) Zie over deze emendaties: Vahlen, pag. 293. — Over het algemeen concludeert
men uit een (vermeende of werkelijke) illogiciteit te spoedig tot het corrupt zijn van
een plaats.
43) Bij Vahlen is in het citaat van Castelvetro rrapTrróv wel een drukfout voor
-

KapTr6V.

44) Ook Pongs niet, die bij zijn tekstinterpretatie „de gebruikelijke vertalingen" volgt
(zie Pongs, pag. 5 en pag. 456) .
45) Dit kunnen wij in de werkelijkheid observeren. Gemakkelijker nog op schilderijen
en tekeningen (b.v. die van Van Gogh). In „Sabbath" van Herman van den Bergh
(De Boog) lezen wij:
„Zesmalen had hij de hand gewend, zesmaal
baarde de vruchtbare ruimte; de donder
der schepping rolde zesmalen, zonder
dat 't tot rust kwam in zijner palme' ovaal".
Hier is dus het scheppen voorgesteld als een zaaien, een zaaien uit de palmen der
handen. — Wijzen wij er nog op, dat reeds Minturno vermoedelijk heeft ingezien,
dat de vertaling door „zaadkorrel" een illogiciteit oplevert (vgl. § 6).
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schip; dit is een PETapopà xa-rà -ró ávátoyov. Rest dus „(tien)duizend"
als metaphoor voor „veel" als enig juist en overtuigend voorbeeld.
De theoretische en practische waarde van een indeling kan overigens
slechts aan zeer vele gevallen getoetst worden; een enkel geval zegt weinig.
Maar wanneer bijna alle gekozen voorbeelden ook zo geïnterpreteerd kunnen
worden, dat zij tot een andere groep behoren, dan die welke zij moeten
illustreren, mag men toch aan de waarde der indeling twijfelen, te meer,
daar men meestal zo verstandig is aperte gevallen te nemen .... en over
de rest te zwijgen 46). Wij krijgen de indruk, dat Aristoteles' vier-deling
niet resultaat is van de bestudering van een uitgebreid empirisch materiaal,
maar a priori is opgesteld en te weinig aan het materiaal is getoetst. Het
relatie-criterium, waarnaar de begrippen in yévos- en elóos-begrippen worden ingedeeld, is t.o.v. hun fijne en ingewikkelde structuur een primitief,
vrij wel onbruikbaar instrument; de enkele voorbeelden zijn zeer aanvechtbaar en tonen juist door die aanvechtbaarheid de onjuistheid van het
indelingsprincipe aan. Zo is die gehele vierdeling zeer gebrekkig en wij
kunnen niet anders zeggen, dan dat Biese in zijn bewondering voor den
Stagiriet oncritisch heeft gelezen 41 ). Hoe dit zij, genoemde vier-deling
staat aan het begin van een geheel systeem.
Naar aanleiding van het Aristotelische begrip zegt Biese, 1 e. dat daaronder ook vallen de metonymia en de synecdoche; 2e. dat zijn meest essentiële kenmerk de analogie is; 3e. dat de LETcXPopà xa~rà "ro áváXoyov samenvalt met wat wij heden in engere zin „metaphoor" noemen.
Met de onder 1 e. geformuleerde mening zijn wij het niet eens. Bezien
wij nog eens de vier-deling, nu niet in verband met de gegeven voorbeelden,
doch op zichzelf. Reeds Gerber heeft erop gewezen, dat de vier soorten
niet eenvoudig naast elkaar gesteld kunnen worden, maar dat de indeling
er eigenlijk alsvolgt behoorde uit te zien 48 )
metaphora
II
I
1, van soort op geslacht 2. van g. op s. 3. van s. op s. 4. naar de analogie
subördinatie

coördinatie
(Schema V)

46) Vgl. hetgeen Van der Laan hierover zegt naar aanleiding van de in de grammatica's gegeven voorbeelden van abstracte en concrete substantiva (J. E. van der Laan:
Abstrakt en Konkreet (De Nieuwe Taalgids, XXVI, pag. 290)).
47) Zie Biese, pag. 3, 4. Vgl. ook de 2e alinea van deze § en Deel I, Hoofdstuk II, § 6.
48) Gerber, II, pag. 28.
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I, 1 en I, 2 vallen inderdaad, zij het ook slechts gedeeltelijk, met de
synecdoche samen 49) . Doch er is geen enkele overeenkomst tussen I, 3
en hetgeen Biese en Gerber „metonymia" noemen, zoals uit de door Gerber
zelf als metonymia's gegeven voorbeelden (en ook uit wat hij over het
wezen en de indelingen van deze troop zegt) onmiddellijk blijkt. Want
de beide begrippen, d.w.z. de semantische momenten der beide kuria, kan
men desnoods wel tot dezelfde „sfeer" rekenen juist omdat dit begrip
„sfeer" zo uitermate vaag is , maar als „soorten" van hetzelfde „geslacht"
laten zij zich onmogelijk begrijpen 50) .
Ook met Biese's derde mening zijn wij het niet eens. In zijn dagen 51)
(en ook in de onze) wordt b.v. „gouden" als epitheton bij „hart" een
metaphoor genoemd. Maar in welke proportio ' zou het als lid moeten
fungeren ? Dat wij het ook niet in een der drie andere groepen kunnen plaatsen, bewijst slechts de gebrekkigheid, de practische onbruikbaarheid van
Aristoteles' tetrachotomie.
Maar het meest apert is wel de onjuistheid van Biese's tweede mening
(en de hierin aangeroerde kwestie is voor ons wel het belangrijkst): „het
wezenlijkste kenmerk der metaphora is de analogie". Want als de proportiometaphoor slechts een der soorten is, kan de proportio (de analogie) onmogelij k constituerend zijn voor het gehele begrip. Niet de Proportio, doch
de ó pot6Tr^ s, de overeenkomst is constituerend. Dit blijkt b.v. uit: Tó yà p E5
pETapépEly, Tó opolov eEwpEiv 52 ), en uit: ot gETapépoVTES KaT& Tiva
0 p01ÓT f Ta µETapépO VatV 53 )

. En onder dit algemene gezichtspunt kan men
de vier soorten begrijpen, al mag men niet vergeten, dat Aristoteles die

49) Slechts gedeeltelijk. Want tot de synecdoche wordt ook gerekend de overdracht
van het deel op het geheel en die van het geheel op het deel. En nu is de vraag nog
niet eens zo zeer: Kan men de relatie „deel - geheel" als hetzelfde begrijpen als de
relatie „soort - geslacht"? als wel: Heeft Aristoteles die relaties als hetzelfde begrepen?
— Er is, voorzover wij weten, niets dat daarop wijst.
50) Op de verhouding tussen metaphoor en metonymia en op het begrip „sfeer"
komen wij nog herhaaldelijk terug. Hier verwijzen wij naar Gerber, II, pag. 53, vlg. —

Wij polemiseren hier tegen Biese, maar de drie genoemde meningen vinden wij in
vrijwel de gehele literatuur over het Aristotelische begrip, waarin deze punten worden
aangeroerd; b.v. ook bij Volkmann, Brinkmanrl, Gerber, Sthlin. Vooral de tweede
mening is langzamerhand tot een overlevering geworden. Dit blijkt wel hieruit, dat
Sti,hlin zich niet eens meer op Aristoteles zelf, maar op Albani beroept! (zie J. Albani:
Die Metaphern des Epheserbriefes (Zeitschrift für wissenschaftliche Teologie, 1902,
pag. 402)). Vgl. ook J. Bauer: Das Bild in der Sprache (Programm zur Schlussfeier
des Jahres 1878/79 an der königl. Studienanstalt Ansbach (Ansbach)).
51) Zie b.v. Brinkmann, pag. 64.
52) Poet., Cap. XXII, 7.
53) Soph. El., VII, 2.
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6 pol6Tr^ S in de verste verte niet tot een wetenschappelijk begrip heeft
uitgewerkt. Er is overeenkomst tussen soort en geslacht, er kan overeenkomst zijn tussen twee soorten, die dan natuurlijk soort zijn t.o.v. hetzelfde
geslacht, en eindelijk kan er overeenkomst zijn in relatie.
Uit dit alles volgt dus, dat de iETapopá een (met een aesthetische intentie
geschapen) naamsoverdracht wegens overeenkomst is.

Moeilijker is het om precies aan te geven waartussen die naamsoverdracht
plaats heeft, of (wat hetzelfde is) waartussen die overeenkomst bestaat.
Van het begin af zijn wij er van uit gegaan, dat bedoeld is: een overeenkomst,
een overdracht tussen begrippen. Hiertegenover staat, dat Steinthal (zie
noot 30) de vertaling geeft: „tbertragung eines einer Sache fremden Namens
auf diese Sache". Nu vinden wij zeker in latere definities van de metaphoor
(o.a. in die van pseudo-Plutarchus) het woord „zaak", maar ook wel het
woord „betekenis" (Charisius, C. Julius Victor, C. Chirius Fortunatianus 54));
overigens bewijst dit voor Aristoteles weinig. Maar het lijkt ons niet waark, dat hij in b.v. „veel" en „staan" páy µaTa zag, en dat de termen
schijnlijk,
yévos en Elóos op een indeling van „zaken" wijzen. Aan de andere kant
suggereert de analogische overeenkomst 55) een zakelijke relatie. Men kan
natuurlijk, gezien de vaagheid der termen, in de definitie niet nader preciseren met „betekenis", „begrip" of „zaak", maar dan heeft men aan die
definitie toch maar weinig houvast. Feit is, dat „naamsoverdracht van het
ene begrip op het andere wegens overeenkomst" Aristoteles' visie nog het
meest als een logische eenheid interpreteert. Naar het ons voorkomt is
deze interpretatie ook de meest adaequate. Ongetwijfeld blijven er ook nu
discrepanties bestaan, maar deze verdwijnen zeker niet, wanneer wij de
metaphora als een betekenis-overdracht opvatten, of spreken van een
naamsoverdracht op een zaak, of de analogie tot haar meest essentiële
kenmerk decreteren; zij zijn aan het begrip wezenlijk inhaerent.
Over de discrepanties tussen soorten en voorbeelden spraken wij reeds 56) .
Zij wijzen er ons in de eerste plaats op, dat de ó goto-rT S eigenlijk geen begrip,
doch een probleem is; de „overeenkomst" is een blinde vlek in de Aristote54) Zie hierover de volgende §.
55) Wij kiezen deze term om uit te laten komen, dat de analogie een der soorten
van overeenkomst is. Zo spreekt ook pseudo-Plutarchus van .ETEVEVE VT KaT&

TV d( poty áváXoyov o (totóTr)Ta, en onderscheidt o.a. Vossius de „eenvoudige"
overeenkomst van de analogie, hetgeen slechts mogelijk is, wanneer beide aan het
begrip „overeenkomst" gesubordineerd worden.
56) Wij wezen erop, dat het voorbeeld van een evenredigheidsmetaphoor ook op een
andere wijze geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast staan nog voorbeelden, die zelfs
in het geheel niet tot een proportio zijn terug te brengen (zo b.v. de uitdrukking van
Iphikrates, geciteerd in Rhet., Lib. III, Cap. X, 7) .
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lische visie op de metaphoor, een der belangrijkste desiderata tot het begrijpen van het verschijnsel.
Een andere moeilijkheid schuilt in die „aesthetische intentie". De metaphora is voor Aristoteles een xenikon, d.w.z. een afwijking van het gebruikelijke met het doel banaliteit te vermijden, en het ongebruikelijke
lijkt ons het verhevene, het schone 57) . De poëzie, die vooral verheugen wil,
zal van de metaphoor een veelvuldig gebruik maken (al zijn er grenzen, wil
zij niet tot een raadseltje worden) . Aan den rhetor, die vooral leren en overtuigen wil, staat Aristoteles een gepast gebruik van versieringen toe
(N.B. wegens de bedorven smaak van het publiek !) 51). En eindelijk zegt
hij, dat iedereen in metaphoren spreekt en dat ook in het proza de metaphoor van de prachtigste werking is 59 ). En hier komen wij terug op de
boven (pag. 69) gestelde vraag: Hoe kan de metaphoor een xenikon zijn
en toch tegelijkertijd fungeren in het proza van een gewoon gesprek? Heeft
hem misschien het (eerst in de latere ontwikkeling van ons begrip geexpliceerde) verschil tussen auteur (poëtische)- en taal-metaphoren voor
ogen gestaan? Toen hij Frrávat als metaphoor voor 6pgEty opgaf, had
hij niet nagegaan, of ka~rávat in de betekenis óp.ETV ten tijde van Homeros
misschien niet een kurion was, een gebruikelijke uitdrukking 60).
Aan dergelijke overwegingen had hij het begrip „taalmetaphoor" (en zelfs
het begrip ,,(on)bewuste metaphoor") kunnen winnen. Nu kenden de
classieken eigenlijk geen (wetenschappelijke) diachronistische taal-beschouwing, en daardoor ook niet die momenten van de synchronistische taalbeschouwing, welke uit het contrast met de eerste resulteren. Toch moet
het Aristoteles wel zijn opgevallen, dat er ook wel gebruikelijke woorden
bestaan, die zich verhouden als kurion tot metaphora, .... tenzij hij ieder
usueel geworden overdrachtelijk gebruik in elk concreet geval weer als iets
occasioneels interpreteerde 61 ) . Een „poëtische metaphoor" noemt hij met
name

62 ),

maar wij weten niet, of deze zich volgens hem slechts van de

57) Reth., III, 2.
58) Vgl. Ed. Muller: Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten, II, pag. 133. —
Zie over deze merkwaardige toevoeging hier beneden.
59) Rhet., Lib. III, Cap. II 6, 8.
60) OpgEiv komt, althans bij Homeros zelf, niet voor, wel óp µiCEty (zie o.a.
A. Gering: Index homericus (Leipzig, 1891)) .
61) Volkinanri (pag. 418, noot 1)) zegt: „Da die Alten, wenn sie sich mit der Sprache
beschâftigten, immer nur die als mustergültig betrachtete, dabei fertig überlieferte
Schriftsprache ihrer Zeit darunter verstehen, ohne sich um das geschichtliche gewordensein derselben zu bekummern, so ist ihnen auch der Gedanke fremd geblieben, dass
in der Sprache schliesslich alle Ausdrücke mehr oder weniger metaphorisch sind". —
Zie ook § 3 over Quintilianus.
62) Metereol., II, 3 p 357, 1.
;

78
in het gewone gesprek fungerende onderscheidt, doordat zij in verzen voorkomt, of dat er ook nog andere verschillen zijn. In allen gevalle levert de
vertaling van Kvptov moeilijkheden. Soms komen wij het verste met „gebruikelij k", soms met „eigenlijk". Wanneer wij de bestaande vertalingen
van Aristoteles beschouwen, vinden wij op dezelfde plaats bij den een
„eigenlijk", bij den ander „gebruikelijk". Naast Kvptov treffen wij nog
Kotvóv, dat Stahr door „eigentlich" vertaalt (tegenover „gemeinublich"
voor Kvptov) 63), en waarvan Vahlen opmerkt, dat Kvptov ermee synoniem
wordt (wordt, dus het was er niet mee synoniem) 64). De relativiteit van
„usueel" en „occasioneel" is Aristoteles niet opgevallen. Evenmin is het
hem opgevallen, dat de usueel geworden (poëtische) metaphoor de rede
juist bijzonder banaal kan maken. In de dubbelzinnigheid van de term
Kvptov spiegelt zich een probleem van het object 65) .
Naast de hierboven geanalyseerde indeling vinden wij nog een andere.
Als soorten speciaal van de analogische metaphoor worden opgegeven: de
personificatie, de hyperbool en de vergelijking. Dat aan een dergelijke
indeling zeer verschillende criteria ten grondslag liggen, is duidelijk; eveneens, dat het begrip „analogie" hier geheel vormloos wordt ss) . De vergelijking (E'tKcóV) onderscheidt zich van de metaphoor slechts door het voorgevoegde wo1TEp en heet ook wel IE-rapopá -irAEová3ova a. Hoe is Aristoteles' appreciatie van de metaphoor? Het antwoord op deze
vraag zal ons tevens een dieper inzicht geven in zijn begrip.
Voor hem is de metaphoor de belangrijkste troop, waaruit het genie van
den schrijver blijkt en die niet van anderen te leren is 61 ). Haar hoogste
werking bestaat in het aanschouwelijk maken der rede (-ffpo o .. frrwv -rrotEiv) .
Dit doet zij en wel voornamelijk als analogie-metaphoor 68) door het
dode als levend, het onbezielde als bezield voor te stellen (TO Tà áy VXa
g gypvxa 7TOIE v (Sta -rij S peTapopaS) 69). Hier vinden wij het begrip der
F-vEpyEta, dat zo'n essentieel moment in Biese's philosophie zal zijn ? 0)
-

63) A. Stahr: Aristoteles' drei Bücher der Redekunst (Stuttgart, 1862).
64) Vahlen, pag. 144, waar hij als derde synoniem ook 6Uvr OeS opgeeft (verg. het
citaat van Nausiphanes in § 1) . Nog uitvoeriger over het begrip KUptov: ibidem,
pag. 127, 128, waar wij zelfs nog een vierde „synoniem" vinden, nl. OIKETOV.
65) Vgl. wat wij over de „overeenkomst" zeiden.
66) Rhet., Lib. III, Cap. IV, 1 en Cap. XI, 5.
67) Poet., Cap. XX, 17; Rhet., Lib. III, Cap. X.
68) Vandaar dat zovelen in de analogie het meest wezenlijke kenmerk van Aristoteles'
begrip zien.
69) Rhet., Lib. III, Cap. XI, waar vele voorbeelden.
70) Het begrip der EvE'pyEta schijnt niet speciaal Aristotelisch te zijn. Zie hierover
W. Si ss: Ethos. Studien zur ilteren Griechischen Rhetorik (Berlin, 1910), pag. 182.
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Van hieruit zal zich ook de vier-deling ontwikkelen, welke berust op een
scheiding der phaenomena in levende en dode, bezielde en onbezielde,
geestelijke en zinnelijke.
Deze positieve appreciatie geldt voornamelijk de metaphoor der poëzie 71
Hoe is echter zijn houding tegenover de metaphoor in het (philosophisch)
denken? Hierover lichten ons verschillende uitspraken in, die wij in twee
groepen kunnen samenvatten:
I. In het herkennen van het overeenkomstige in ver uiteenliggende
objecten ligt het genie der philosophen 72) . Zij ontdekken niet-verwachte
relaties, werpen door het metaphorisch benoemen van een object daarover
een geheel nieuw licht en doen zo dat object beter kennen 73 ) . De metaphoor
bevordert de duidelijkheid 74
II. Waar wetenschappelijke nauwkeurigheid en duidelijkheid worden
vereist, mag de metaphoor niet gebruikt worden, daar zij als uitdrukking
juist niet nauwkeurig en duidelijk is 75 Deze uitspraak zien wij als resultaat
van dezelfde gedachtegang, die hem ook aan den rhetor een gepast gebruik
van versieringen doet toestaan wegens de bedorven publieke smaak; de
rhetorica moet het slechts om de zaak te doen zijn, de rest is slechts franje,
waarin het volk de waarheid gehuld wil zien.) De overeenkomst moet in
werkelijkheid bestaan en mag niet „te ver liggen".
I en II schijnen moeilijk met elkaar gecombineerd te kunnen worden.
Hoe kunnen wij deze paradoxen oplossen? Hoe is het mogelijk dat de metaphoor tegelijkertijd èn duidelijk èn onduidelijk is, tegelijkertijd èn geprezen
èn gelaakt wordt, omdat zij op een verre overeenkomst berust?
Het verst komen wij, door uit te gaan van de boven gegeven definitie
en deze uitspraken geheel in de stilistische sfeer te interpreteren. Van de
latere „taal-critiek", die wijst op het metaphorische karakter van al ons
denken en kennen, vinden wij hier niets; hier blijkt niet, dat voor Aristoteles
het geïntendeerde object van elke metaphoor niet een realiteit doch een
fictie is 's) . Neen, juist als de philosophen overeenkomsten ontdekken,
ontdekken zij iets essentieels van de realiteit. Dat zij hun ontdekking xarrà
PETragiopáv uitdrukken, is in zekere zin iets bijkomstigs, is niets dan een
stilistisch effect. De metaphoor beeldt een phaenomenon in zijn overeen) .

) .

) . (

71) Deze positieve appreciatie blijft gedurende zijn evolutie zeker niet aan het begrip
inhaerent; bovendien varieert zij in gevoelsintensiteit van een nuchtere constatering
tot een dithyrambische verheerlijking en een mystieke extase toe.
72) Rhet., Lib. III, Cap. XI, 5.
73) Top., Cap. VI, 2.
74) Rhet., Lib. III, Cap. II, 6, 8.
75) Top., Cap. VI, 2; Meter., Cap. II, 3; Metaph. XII, 5.
76) Zie echter Hoofdstuk III, § 1.
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komst met een ander phaenomenon onmiddellijker en verrassender af, dan
de kuria, die net zo goed mogelijk zouden geweest zijn. De bedoelde ,,duidelij kheid" is hier dus „aanschouwelijkheid", en deze verkrijgt óók de philosoof, óók de geleerde, door zich metaphorisch uit te drukken. Maar wat
didactisch en stilistisch een winst is, is wetenschappelijk een verlies, want
wetenschappelijke duidelijkheid, exactheid, eist een vaste associatie van
één naam aan één begrip; vorming van een metaphoor is vorming van
homoniemen, en deze zijn wel goed voor de sophistiek, maar niet voor het
logisch denken. Terwijl voorts het ontdekken en praegnant uitdrukken van
een verre overeenkomst bij den geleerde (en ook bij den dichter) te waarderen
is, doet een redenaar goed zich niet te ver van het woord-gebruik en de
associaties van zijn publiek te verwijderen, wil hij voor dat publiek niet
onduidelijk worden. Alles hangt dus af van het doel dat men zich stelt,
van het publiek waarvoor men spreekt of schrijft. In zijn peroratie tegen
de publieke wansmaak roert hij nog een andere kwestie aan. Hij ziet, hoe
in de eristiek zijner dagen de metaphoor gebruikt wordt juist niet om
praegnant, duidelijk, aanschouwelijk de zaak aan anderen mee te delen,
maar hoe zij daar een onethische functie vervult: zij levert het lege woordenspel, waarachter de zaak verloren gaat en dat door het publiek wegens zijn
schijn-schoonheid wordt toegejuicht. Wij menen dat Aristoteles, zo de
sophistiek in zijn tijd niet had bestaan, van den rhetor een gepast gebruik
van xenika had geëist en niet noodgedwongen had geduld.
Ondanks zijn begrip der EvépyEta gaat voor Aristoteles de metaphoor
geheel in haar rhetorische, d.i. mededelende, en in haar afbeeldende, ,,darstellende", functie op; over haar expressieve zegt hij eigenlijk niets. In de
rhetorica verwachten wij dit ook niet. Dat het ook in de Poetica niet aan
de orde komt, vindt zijn verklaring in zijn gehele opvatting van „kunst":
kunst is nabootsing van de natuur. Terecht heeft Pongs hierop gewezen 77).
Wij komen hierop in het systematische Deel terug (Hoofdstuk IV, § 1) .
Tenslotte wijzen wij nog op een passus in de Rhetorica (III, 1 1) : Kal
cd -rrapotµfat µe rapopat a r' Elóovs rr' Eióos ív 78), waaruit blijkt dat
voor hem niet alleen een woord doch ook een zin een metaphoor kan zijn;
hij werkt dit echter niet verder uit.
-

En hiermee hebben wij het Aristotelische begrip beschreven. Wij hebben
het leren kennen als een uitsluitend stilistisch begrip, dat echter daardoor
ook een taalkundig begrip is. De werk-definitie lee k in haar strenge, logische
77) Zie Pongs, t.a.p. — Voor de termen „mededeling", „afbeelding" en „expressie"
verwijzen wij naar Deel III, Hoofdstuk III en Hoofdstuk IV.
78) Een nieuw bewijs, dat voor Aristoteles „analogie-metaphoor" geen pleonasme
kan zijn.
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formulering een gesloten continuüm; maar de uitbreiding, de indelingen
en de voorbeelden reten er scheuren in, waarachter de problemen van
andere nog niet tot klaarheid gebrachte begrippen zichtbaar werden, welke
meer of minder duidelijk enige problemen van het verschijnsel zelf spiegelen.
Sommige discrepanties wezen niet naar essentiële problemen, andere bestonden slechts schijnbaar; het is de taak van den terminograaf deze laatste
tot oplossing te brengen.
Ongetwijfeld mogen wij hier, ondanks verschillende aporieën, van een
wetenschappelijk begrip spreken. Voorlopig zullen wij nu slechts begripsfragmenten kunnen refereren.
§ 3 DE GRIEKSE EN LATIJNSE RHETORES
—

Het materiaal dat wij in deze § behandelen, lijkt wel zeer heterogeen:
geschriften in het Grieks en in het Latijn (waaronder ook van Germanen) 1) ,
die tot verschillende wetenschappen behoren en bovendien nog in een periode
van een kleine duizend jaar verspreid liggen: van voor het begin onzer
jaartelling (Demetrius) tot ver in de Middeleeuwen (Beda).
Nu bestaan er tussen de in die geschriften geëxpliceerde visies op de metaphoor ongetwijfeld verschillen. Deze verschillen zien wij echter niet als
essentieel. En wat nog meer klemt: die visies verschillen niet omdat zij in
het Latijn (en niet in het Grieks), niet omdat zij in een grammatica (en niet
in een rhetorica), niet omdat zij in de 2e (en niet in de 4e) eeuw zijn beschreven. Daarom kunnen zij juist alle tezamen „thematisch" behandeld
worden 2). Aan onze analyse laten wij nog een enkele opmerking voorafgaan
over de poetica, de rhetorica en de grammatica in de bedoelde periode,
voorzover deze althans met ons onderwerp in verband staan 3) .
Bij Aristoteles zagen wij reeds, dat het voor de metaphoor (en voor de
troop in het algemeen) niet relevant was, of zij nu in een Poetica dan wel
in een Rhetorica werd behandeld; het in de eerste ontwikkelde begrip werd

in de tweede eenvoudig overgenomen, maar had ook daar ontwikkeld
.kunnen worden, zonder dat dan een nieuw aspect voor de dag was gekomen.
De vele verhandelingen, welke wij bij Spengel in zijn Rhetores Graeci onder
de titel TTEp1 Tpóircov aantreffen, kunnen precies even goed als hoofdstukken uit leerboeken der Poetica begrepen worden; sommige heten trouwens TiEpt Troir^TtKCOV Tp6Trcav 4). Wij willen niet trachten naar een ken1) In de titel van deze § betekent „Latijnse" dus niet „tot de Latijnse volksstam
behorend" of iets dergelijks, maar slechts „in het Latijn geschreven hebbend".
2) Zie voor „thematisch": Deel I, Hoofdstuk I, § 8.
3) Vgl. ook Deel I, Hoofdstuk II, § 3.
4) B.v. Anonymos (Spengel, III, pag. 208) .
6
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schetsing van hetgeen de Ouden onder TFXvr ypagµaTtKi verstonden.
Zoveel is zeker, dat het hun grote moeite heeft gekost de grammatica
systematisch tegen andere wetenschappen af te grenzen. Soms vinden wij
haar als ancilla rhetoricae, zoals bij Magnus Aurelius Cassiodorus en Diomedes. In verschillende definities wordt de taal der dichters als studie-object
met name genoemd, zoals in die van Dionysios Thrax, Varro, Asklepiades.
Eindelijk worden speciaal de tropen als onderdeel van de grammatica
genoemd 5); Dionysios van Halicarnassus en Aquila Romanus zagen in,
dat poetica, rhetorica en grammatica, wat de leer der uitdrukking betreft,
een gemeenschappelijk gebied hadden 6 ) . Dit gebied echter wordt bovendien
nog op dezelfde wijze bewerkt.
Wanneer wij nu het historisch materiaal uit deze periode bestuderen,
valt ons in de eerste plaats op, dat de naam IETapopá aan een begrip wordt
geassocieerd, hetwelk geringer van omvang is dan het Aristotelische. Dit
staat in direct verband met het opkomen van de term Tp6Trros, waarvoor
wij in het Latijn translatio en immutatio ( Cicero) , tropus (passim), motus
(Quintilianus), en (alleen pluralis) mores en modi (Beda) vinden. Of werkelijk al deze termen precies aequivalent zijn, zullen wij hier niet onderzoeken.
Ons interesseert voornamelijk de verhouding van „tropos" tot de metaphoor
van Aristoteles. Nu is het zeker onjuist dit „tropos" eenvoudig te vertalen
door ,,overdrachtelijke uitdrukking", zoals altijd gebeurt 7). Moge de uitspraak van Hermogenes: „De grammatici noemen nog µe rapopá wat de
rhetores - powt (d.i. Tp&rros) noemen" 8) deze vertaling wettigen, daartegenover staat b.v. de definitie van een Anonymos: Tpó&rro S Ear i Xigt S f ppánt c
TTE1TOt1WÉV11 11 TETpaµµEv11 &TT0 TO V KVp1OV ÉTTI TO 911 KUptOV, enz. 9). Daartegenover staan ook de talrijke gevallen, waarin onder de titel TTep i Tp6Trwv
allerlei soorten van uitdrukkingen ressorteren, die onmogelijk als overdrachtelijke begrepen kunnen worden, als de óvoga-roirotfa en het ireirrotr-p vov 10 ) . Hieruit moge blijken, dat onder -rp&rros (als contrast van
KuptoXoyia) ook formele (phonetische) neologismen kunnen vallen, en dat
dus tropos, althans zeer dikwijls, niet identiek is aan Aristoteles' mets phora,
5) Zie over het begrip „grammatica" uitvoerig: Steinthal, II, pag. 162, vlgg. — Niet
altijd werden de tropen in de grammatica's behandeld, zoals die van Priscianus bewijst.
6) Zie resp. W. Scherer: Poetik, pag. 52 en Gerber, I, pag. 358. — „Uitdrukking"
heeft hier zeker niet de betekenis van „expressie".
7) Zie b.v. de werken van Gerber en Volkmann.
8) Hermogenes: TFXv1 `pTTOptK1 (Spengel, II, pag. 254).
9) Anonymos: T Ept Tp6Trcov (Spengel, III, pag. 227).
10) De onomatopee bij Trypho: TIEp 1 Tpó1TO)v (Spengel, III, pag. 196), beide bij Kokondrios: T Ep i TpóiTwv (Spengel, III, pag. 231) . Ook bij Gerber zelf vinden wij de onomatopee onder een geheel andere rubriek dan de metaphoor.
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doch aan diens xenikon. Deze gevallen echter kunnen, zoals vanzelf spreekt,
geen invloed hebben op de evolutie van ons begrip.
Wenden wij ons dus tot die gevallen, waarin tropos en metaphora, althans
wat de grond-definitie betreft, gelijk zijn. Niet plotseling zal een nieuwe
naam zich van een reeds tot term geworden begrip meester maken. Een
tijd lang zullen twee namen aan hetzelfde begrip geassocieerd zijn. Zo vinden
wij (zie Hermogenes) nog tot in de tijd van Marcus Aurelius beide termen
naast elkaar, zij het dan in verschillende wetenschapsgebieden: tropos in
de rhetorica, metaphora in de grammatica 11 ) . Er ontstaat nu een nieuw
begrip „metaphora", dat aan „tropos" gesubordineerd wordt. Welke
redenen kunnen er nu voor deze terminologische verschuivingen zijn geweest ? Wij zoeken de verklaring in de strijd tussen etymologische en
geijkte (van de oudere rhetorica overgenomen) betekenis van „metaphora".
Zolang dit woord als .... metaphoor levend was, kon het steeds weer als
technische term gebruikt worden voor elk geval, waarin men een afwijking
van de gebruikelijke taal als overdracht begreep, ook al zag men die overdracht in het geheel niet meer als juist op een overeenkomst berustende.
Hield men echter vast aan de geijkte (technische) betekenis, dan werd de
term onmogelijk, zodra men als overdracht begreep, wat niet op een overeenkomst berustte; maar dan had men ook voor het ruimere begrip „overdracht"
een andere term nodig (tropos). In het eerste geval heeft er dus een uitbreiding plaats van de technische, in het tweede een inkrimping van de
etymologische betekenis; en het tweede geval „wint het".
In de loop der eeuwen breidt het aantal tropen zich steeds uit 12) . De
analyse groeit ten koste van de synthese. Steeds subtielere onderscheidingen
worden er gemaakt, de coördinatie wint het verre van de subordinatie.
Wij kunnen dan ook beter van een tropologische „aggregatie" dan *van een
tropologisch „systeem" spreken. Het valt direct op, dat de metaphoor
onder de xenika lang niet meer zo'n vooraanstaande plaats inneemt als bij

Aristoteles. Zij is nu ook slechts één uit zeer vele en wordt daarom meestal
in een klein bestek behandeld, zij het ook vaak als de eerste of een der
eerste.
Wij verklaarden zoëven het ontstaan van de term „tropos" uit het
persisteren van „metaphora" in de oorspronkelijke technische betekenis,
d.w.z. als „overdracht wegens overeenkomst". Het is echter mogelijk dat
een definitie formeel hetzelfde blijft, maar d at er toch verschille n de in11) Dat juist de grammatica hier de term „metaphora" heeft, heeft twee oorzaken:
le. De grammatici voelden zich minder dan de rhetores aan het oude rhetorische
begrip gebonden; 2e. Zij gebruikten „tropos" nu eenmaal al in een andere betekenis
(zij onderscheidden etymologische en dialectische tropen (zie Steinthal, I, pag. 360)).
12) Zie voor al die soorten: Volkmann, pag. 416, vlgg.
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wendige veranderingen optreden. En dit is hier het geval, omdat het begrip
„overeenkomst" niet hetzelfde blijft.
Tot goed begrip van de intredende veranderingen leggen wij er nog eens
de nadruk op, dat, ondanks de (aesthetische) preponderantie van de analogie-metaphoor, Aristoteles' begrip toch méér omvat dan die ene soort 13) .
Daarom zijn wij het niet eens met Gerber, als hij zegt 14 ): „Wir finden nun,
dass nur bei dem Ps. Plutarch die Definition des Aristoteles bewahrt ist".
Deze definitie luidt: µeTapOpá c riv á-rró TOV KUpiWs ó'nAOVµévou
T
TCÓ^
^T^ OV {.tETFV^V^
{.l^V KaTÓ(T
oiv Ó(VÓ^AO
O.O16Ta.
PaTos
Yµ
P Y
IJV 4^µ
IJ
Y OV
^1

Hier wordt immers de proportio essentieel niet voor één soort, doch voor
het gehele begrip. Overigens vinden wij deze definitie ongetwijfeld eveneens
nog bij Demetrius, zij het ook implicite: IpóV6uXos µEVTOt Kai KAEIS Tà
ÉTTI TOV 6GJµaTOs, Kal KTÉVES, Ot KWra LETaPOP&V WVóµao ral, a%`AÓ& KaO'
ó IOl6T11Ta Sl& Tó ÉOtKÉVat Tó µèV KTEVt µépOS, TO óé 6povSi» ov 15 ) .

Hier is een duidelijke tegenstelling tussen gETaq>opá en ó pot6Tr^ S, welke
alleen te verklaren is vanuit het door pseudo-Plutarchus geponeerde begrip.
Van belang is, dat deze opmerking van Demetrius een tegenspraak vormt
met een andere, waar hij spreekt over de reciproque substitutie van
ca-rpaTTÏyós, KvpEpv1)Tr)s, víoXos. Een uitdrukking als K%43EpV'T1)s T"S
1Tr 7Ecos voor JTPaTflYôS had hij vanuit een proportio kunnen verklaren, dus
als een metaphoor in de zin van het eerste citaat kunnen interpreteren;
zo was het logisch verband tussen beide passages bewaard gebleven. Hij
doet dit echter niet, spreekt van een (metaphora) éK TO óµoíov, en voegt
ter verklaring van de substitutie toe: T (VTES yàp O TOt ápXOVTES Eia1v,
waaruit blijkt, dat hij hier een geval ziet van „de soort op de soort". Boven-

dien geeft hij hier een voorbeeld voor zijn stelling, dat de metaphoor niet
-rróppwOEv doch cs JT6OEv moet zijn, hetgeen voor de proportio-metaphoor
toch niet altijd opgaat 16) .
Zo zien wij de onderlinge relatie van ó polóT1 S en áva \oy t'a veranderen:
bij Aristoteles werd de tweede aan de eerste gesubordineerd, bij Demetrius
13) Zie hierover uitvoerig § 2. Gerber hinkt eigenlijk op twee gedachten. Aan de ene
kant brengt hij meermalen de bestreden mening tot uitdrukking (behalve in de geciteerde zin ook nog II, 1, pag. 80: „Ich glaube, dass man des Aristoteles Definition
für zu eng hielt und deshalb die der Metapher zu Grunde liegende Proportion nicht
betonte"), aan de andere kant zegt hij, dat Aristoteles met „metaphora" ons begrip
„troop" bedoelde (I, pag. 361 en II, 1, pag. 26) .

14) Gerber, II, 1, pag. 80.
15) Demetrius : flEpi èpµEVEfas (ó Eo n TrEpt ppácseo^) (Spengel , III, pag. 282).Terecht
zegt Gerber (II, 1, pag. 81): „nicht Metapher, d.h. also Proportion, sondern einfache
Aehnlichkeit". Dit heeft echter met de Aristotelische metaphora niets te maken.
16) Demetrius, t.a.p., pag. 280.
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bestaat (althans in de betreffende passus) een coördinatie, waarin het contrasterend moment wordt geaccentueerd 17) . Hieruit resulteren voor het
begrip „metaphoor" alvast drie mogelijkheden:
1 e. het ruimere begrip ó µoióTr^ S is essentieel (Aristoteles),
2e. het begrip ávaXoyía is essentieel (Pseudo-Plutarchus en Demetrius
op bepaalde momenten),
3e. het engere begrip óg016TT^S is essentieel.
Wanneer wij alle in aanmerking komende definities nauwkeurig bekijken,
dan blijkt, dat deze laatste mogelijkheid nergens werkelijkheid is geworden.
Wanneer men volkomen „immanent" analyseert (d.i. geheel in de visie
blijft), dan kan men immers slechts van het engere begrip ó potO' TIJ S spreken,
indien ergens in de visie zelf de ó POIOT1^ S tegenover de ávaXoyfa wordt
gesteld en deze laatste als een „overeenkomst" begrepen wordt. Nu vinden
wij in die definities altijd het begrip ó µoióTll S (ó'gOt'coats, similitudo) ; de
naamsoverdrachten, welke als voorbeeld dienen, kunnen wij in vele gevallen zeker vanuit een proportio verklaren, maar zij worden door de
rhetores zelf niet zo verklaard. Er is hier dus geen ruimer of enger begrip;
wij moeten eenvoudig zeggen: „Het begrip ó µotó-r f S is essentieel". Dit
begrip is in tegenstelling met het Aristotelische ongedifferentieerd; daardoor
vervalt ook de in Schema V gegeven primaire twee-deling der metaphora.
Eveneens vinden wij de onderverdeling (1, 2 en 3 van Schema V) bij de
latere rhetores niet terug. In de vorige § toonden wij aan, dat de mening,
als zouden soort 1 en 2 en soort 3 als zelfstandige tropen (resp. synecdoche
en metonymia) verder leven, gedeeltelijk apert onjuist is en gedeeltelijk de
zaken te simplistisch voorstelt. Wij willen hier niet verder op ingaan. Zoveel
is wel zeker, dat onder de metaphoor, nu zij zovele concurrenten gekregen
heeft, veel minder gevallen kunnen ressorteren; vinden wij de overdrachten
van het geslacht op de soort en van de soort op het geslacht als gevallen
van synecdoche 18 ), dan moet de relatie tussen yévos en elóos niet meer als
een „overeenkomst" begrepen worden en de ó pOlóTl] S in de definitie van
de metaphoor minder omvatten dan die van Aristoteles. In verband met de
metaphoor vinden wij de termen F-18o5 en yévos slechts één maal, en wel
bij een Anonymos 19 ) . Deze vat bepaalde gevallen van naamsoverdracht
wegens overeenkomst samen onder de rubriek a-rró yEvovs h-rri yév'q. Het
poneren van één soort volmaakt op zichzelf is natuurlijk geheel en al zinloos
(het is alsof men de mensen indeelt in „oude mensen" en dan met zijn
17) Die scheiding van ógot6Trrs en avaXoyía vinden wij ook bij de grammatici, b.v.
bij Proklos (zie hierover Steinthal, I, pag. 356).
18) B. v. Anonymos: TTEpi Tp6Trwv (Spengel, III, pag. 210) en Pseudo-Plutarchus:
De vita et poesi Homeri, II, 22.

19) Anonymos: HEEL rpórrWv (Spengel, III, pag. 229).
-
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indeling ophoudt !). De begrippen kunnen bovendien, wanneer er overeenkomst tussen beide is, moeilijk alle twee tegelijkertijd yévoS zijn. Dit blijkt
al dadelijk uit het gegeven voorbeeld: vc7 6S Frr•rroS voor vavS. Men kan
immers zowel „paard" als „schip" zien als soorten van „drager" (dus de
overdracht als een geval van airo FióouS frrd E16oS). Voorts is het zeer
gewoon om te zeggen: „Het paard (de kameel) is eigenlijk 20 ) een soort
schip" (dus er is overdracht van het geslacht op de soort) . Maar mogen wij
vergeten, dat .,,soort" hier dan een andere betekenis heeft dan in de zin:
„Bajonet is een soort van wapen" ? In het laatste geval immers heeft het
alle kenmerken van het „geslacht", in het eerste echter slechts een
enkel 21 ) Er zijn ook verschillenden soorten .... „soort". Maar wij behoeven dit alles hier niet philosophisch te doordenken, daar onze Anonymos
ook niets doordacht heeft. Zijn woord yévij is even vaag van betekenis, als
hij zelf vaag van naam is. Gerber heeft gelijk, als hij in het hier besproken
geval de derde soort van Aristoteles ziet; echter niet, als hij zegt dat het
gegeven voorbeeld noodzakelijk als een proportio-metaphoor geïnterpreteerd moet worden 22)
Het is opvallend, dat, terwijl toch de overeenkomst voor de metaphoor
in vrij wel alle definities als essentieel wordt gesteld, naast deze metaphoor in hun tropologisch systeem nog plaats is voor een troop, die ógofwc1S
genoemd wordt 23 ) . Wij vinden deze niet alleen als tropos, maar ook als
o Xfi µa 24) . Een der soorten is de etKwv, die dus wel geheel van de metaphoor
gescheiden wordt, waarvan hij juist bij Aristoteles een soort was; hier wordt
een nieuwe wijziging in het begrip gebracht. Over de verhouding van metaphoor en vergelijking spreken wij nog in het laatste deel van deze paragraaf.
Wij spraken tot dus ver over de feitelijke basis van ,,overdracht": de
„overeenkomst". Als type-voorbeeld diene de definitie van Cornificius:
„translatio est, quum verbum in quandam rem transfertur ex alia re, quod
propter similitudinem recte videbetur posse transferri" 25) . Voor wij nu de
20) Een typisch woord hier, dat „eigenlïjk" ! „Eigenlijk" is een der woorden, die bij
de analyse van het begrip „metaphoor" telkens weer even raadselachtig opdoemen.
„Het schip is eigenlijk een (soort) paard" en toch is „paard" een oneigenlijke uitdrukking voor „schip".
21) Maar is het met óp geiv t.o.v. éoi xvat eigenlijk anders?
22) Gerber, II, 1, pag. 84.
23) Trypho, t.a.p.; Kokondrios: TÍEp 1 Tp67rcov (Spengel, III, pag. 239) .
24) Herodianos: 1lEpi O (1] µó.Twv (ibidem, pag. 104), Polybios Sardianos: TTepi
aXr µaTfc ov (ibidem, pag. 106) . Deze laatste onderscheidt, evenals Trypho drie
soorten, nl. eiKwv, '1rapá8Etypa en irapaoXi .
25) Q. Cornificius: Rhetorica ad C. Herennium. Zie voorts o.a. de definities van
Anonymos (Spengel, III, pag. 208), Gregorios van Korinthe (ibidem, pag. 216), Anony-
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motieven gaan beschouwen, die er voor een dergelijke overdracht kunnen
bestaan, moeten wij eerst nog iets zeggen over dat „overdragen" zelf.
Jean Paul heeft er reeds op gewezen, dat „metaphoor" zelf ook een
metaphoor is. Het niet in ruimtelijke zin bedoelde „overdragen" vinden
wij echter niet alleen in het subject, doch ook in het praedicaat der definities
(PETagpopa, go~ri Xégis µeTacpepo µévr^, metaphora est dictio translata), en
de vraag rijst: „Wat betekent deze metaphoor eigenlijk?" 26) Volledig
wetenschappelijk zinvol wordt zij eerst in het wijdere verband van een
woord-theorie. Deze wordt echter niet gegeven. Toch benaderen wij dat
begrip „overdracht" wel iets, wanneer wij nagaan, wat overgedragen wordt
en waarop het wordt overgedragen. Als object van het verbum vinden wij:
Xé i , µépos Xóyov, verbum, dictio, res; de overdracht geschiedt op een
•rrpay µa, significatio, res, µrh Kvpiov. Vele van deze woorden behoren niet
tot de gemakkelijkste, welke de classieke talen kennen, en ook zij krijgen
eerst betekenis in een woord-theorie. Maar „overdracht van een zaak op
een zaak" 27) is voor ons toch onbegrijpelijke beeldspraak, of liever: daar
het object en het eind-punt der handeling „ruimtelijk" is, kunnen wij
„overdragen" ook niet meer figuurlijk begrijpen, en wordt „metaphora"
zèlf (resultaat van) een ruimtelijke, geheel buiten de taal gelegen handeling.
,,Aé ts, gépos Aóyov, verbum, dictio" geven aan dat „overdragen" een
redelijker zin. Moeten wij hier vertalen door „naam", „woord" of „uitdrukking" ? De tegenstelling „res - significatio" is ons hierbij tot enige steun.
Maar wij zullen niet streven naar een oplossing van elk geval afzonderlijk.
Over het algemeen blijkt wel, dat men meer doelde op woorden (phonetischsemantische eenheden in een context) dan op namen. Vooral de Latijnse
rhetores zagen in, dat de metaphoor zich slechts in het zinsverband als
zodanig kan openbaren. Zo zegt Quintilianus: „translata probari nisi in
contextu sermonis non possunt" 28) .
In vele definities worden de motieven tot de overdracht met name genoemd. Zo definieert Trypho de metaphoor als een Xégis µE rapepoµévi ... .
-

^µpá6Ews 11 óµotcbo'Ec&)s €VEKOC 29 ). De vereniging van twee zo geheel vermos (ibidem, pag. 228), Kokondrios (ibidem, pag. 232), Georgios Choiroboskos (ibidem,
pag. 245), en die van Cicero, Charisius, Julius Victor, Chirius Fortunatianus.
26) Steeds weer: „spiegel en spiegeling".
27) Donatus: Ars Grammatica, III (H. Keil: Grammatici Latini, IV (Leipzig, 1864),
pag. 399): „metaphora est rerum verborumque translatio".
28) M. F. Quintilianus: Institutio oratoria. — Wij hadden ons ook de vraag kunnen
stellen: „Waartussen bestaat nu die overeenkomst ? Tussen woorden, betekenissen,
begrippen of zaken?" Het laatste ligt het meest voor de hand, maar ook dat begrip
„zaak" is hier niet rijp voor philosophische analyse.
29) Trypho, t.a.p , pag. 191, 192.
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schillende begrippen als ó totwrns en Eµpaats in een en dezelfde definitie
is wel in strijd met alle eisen voor een wetenschappelijke begripsvorming.
"Eµpaans betekent hier „verduidelijking", „verlevendiging", en dit laatste
in zeer letterlijke zin, zoals uit de toelichting van Trypho bij het door hem
gegeven voorbeeld blijkt, zodat het grenst aan het Aristotelische EvépyEta.
De beide soorten metaphoren (resp. terwille van een verlevendiging en
terwille van een overeenkomst) zijn niet vanuit één indelingscriterium te
begrijpen. Zij zijn hetzelfde, nl. „metaphora", echter vanuit verschillende
gezichtshoeken bekeken: Egpaais zegt iets over het stilistische doel, ópoicoots
over de feitelijke basis van de overdracht; ook aan de metaphora E µpá6EO S
FvEKa ligt een overeenkomst ten grondslag. Hoe is nu die illogiciteit te
verklaren? Wel, in de definitie van „metaphoor" (kenmerk: zij berust
op een overeenkomst) werd het begrip „troop" (misschien liever: poëtische
troop) nog eens mee gedefinieerd, omdat een der vier soorten van de metaphoor (waarover straks) wel bij uitstek het kenmerk van een troop had,
nl. schoonheid. Het is ook mogelijk, dat wij hier een zwakke poging moeten
zien om poëtische en taalmetaphoren van elkaar te scheiden; deze scheiding
wordt echter in de „uitbreiding" niet volgehouden. Overigens werd in de
definitie van -rp6 ros het aesthetisch moment niet altijd 3(i) of niet alleen 31)
gereleveerd; daarnaast (daartegenover?) vinden wij het begrip ávayKaiov
(XpEta, necessitas, inopia), en dit is ook voor het begrip „metaphoor" van
belang. Men was tot een overdracht gedwongen, wanneer men een naam
zocht voor een nog niet benoemd object. Deze overdracht werd KaT(Xpr^ais
genoemd 32). Men stelde haar als afzonderlijke troop naast de metaphoor 33),
of zag in haar een soort van de laatste 34) . Bij Aristoteles komt de term nog
niet voor, maar wel het begrip als soort van de analogie-metaphoor (zie het
arretpety van de zon); hij is dus een voorbeeld van het tweede geval. Wan30) Zie de definitie van Hermogenes (Spengel, II, pag. 254).
31) Zie b.v. Trypho, die Tp6Ttot Trot1TTtKO t en TpóTTOt Tfj S (ppác6EG)s onderscheidt;
voorts Gregorios van Korinthe (t.a.p., pag. 215) en Charisius, die Scaurus navolgt
en de overeenkomst constituerend stelt voor het hele begrip.
32) Volgens Gerber (II, 1, 81) spraken de philosophen hier van „homonymie". Voor

de wijsbegeerte is natuurlijk het enkele feit der homonymie belangrijker dan de
verschillende wijzen, waarop homonymie kan ontstaan. Vgl. ook K. E. Schmidt:
Ueber die Begriffe ogwvvpov und .ETapopá (Zeitschrift für die Gymnasialv., 1852).
33) Zo Trypho, Anonymos (Spengel, III, pag. 208), Gregorios van Korinthe. De troop
wordt wel door hen onmiddellijk na de metaphoor behandeld.
34) Zie o.a. Cicero: Orator, 27: „tralata .... quae per similitudinem — inopiae causa
transferuntur", uit welke plaats in het geheel niet blijkt, dat Cicero de troop überhaupt
metaphoor noemde, zoals Gerber (II, 1, pag. 81) meent; hij verwart hier technische
en etymologische betekenis. Zie ook Quintilianus, VIII, 6, 4.

89

neer wij de definities van KaTáXpilrnS beschouwen, zien wij, dat meestal
daarin de ó go íwats ontbreekt 31) . Haar behandeling onmiddellijk voor of na
de metaphora mag ons doen vermoeden, dat ook van deze troop de overeenkomst een essentieel moment is, ook al wordt deze niet uitdrukkelijk genoemd. Is dit het geval, dan signaleren wij in de behandeling van deze twee
tropen (c.q. deze twee soorten metaphoor) iets onsystematisch'. Want het
criterium, of een reeds in de taal benoemd begrip (object) dan wel een nog
onbenoemd met een reeds aan een begrip geassocieerde naam wordt verbonden, is ook voor andere tropen, b.v. de synecdoche en de metonymia,
van kracht; tegenover b.v. de metonymia moest een troop gesteld worden
(of er moesten twee soorten metonymia onderscheiden worden), die zich
verhouden als de catachresis tot de metaphoor.
Het begrip der inopia impliceert de volgende redenering. Als er nog geen
naam voor een object bestaat, is men wel gedwongen tot een overdracht;
anders niet, dan „begaat" men door zich ongebruikelijk uit te drukken
een luxe. Hieruit komt weer het begrip „poëtische troop" als uiterlijke en
niet-noodzakelijke versiering te voorschijn. Gerber nu zegt, dat de catachresis geen troop is, ten onrechte door de ouden tot de tropen wordt gerekend 36) . Dit is niet juist, of liever: dit is alleen juist, als men van zijn
(Gerber's) eigen begrip „troop" en niet van dat der Ouden uitgaat 37) ...
en ook dan nog slechts ten dele. Meent men, dat het wezen van de troop
in het „Schaffen eines Bildes" bestaat 38), dan is het bovengenoemde voorbeeld van Aristoteles daar om te bewijzen, dat ook de catachresis een
troop kan zijn. Twee schijnbaar verschillende beschouwingswijzen (1. geschiedt de overdracht naar een aesthetische intentie? en 2. bestaat er
naast het nieuw ontstane woord reeds een semantisch kurion ?) , die aanleiding kunnen zijn tot een verschillende indeling der tropen, c.q. tot een
verschillende indeling van de metaphoor, lopen hier op onduidelijke wijze
door elkaar. Streng doorgevoerd leidt de eerste beschouwingswijze tot een

contrastering van poëtische en taal-metaphoren, ja van tropologie en
semasiologie. Maar ook kan zij juist deze tegenstelling niet-essentieel maken,
nl. wanneer tegelijkertijd de gehele taal als „kunst" wordt geïnterpreteerd 39 ).
De tweede beschouwingswijze kan leiden tot de interpretatie van alle tropen
35) (Implicite) niet bij Anonymos : TÏEpt TTO11^T1KCSV Tp6TrO)V (Spengel , III, pag. 208):
(metaphoor en catachrese verschillen) óTt 1 1V IETaPOpa aiTó Ka rcA)vogaapEvov
-

ETC 1 K=Covo µa6 gEV0V y 1VETal, 11 Ó É KaT (Xp 1l 61 Sdm
T Kcrrwvo µaa pévou ETr t

axcrrovO pa6Tov.
36) Gerber, II, 1, 81, vlg.
37) Immers voor hun „tropos" is ook de a vayKaIOV essentieel (zie Trypho).
3

38) Gerber, II, 1, pag. 82.
39) Vgl. ook Deel III, Hoofdstuk I, § 3.
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(dus van alle metaphoren) als overdrachten uit „taal-nood": de dichter
drukt zich metaphorisch uit, altijd omdat er inopia voor hem bestaat, d.i.
omdat hetgeen hij wil uitdrukken, nog nooit uitgedrukt is geworden 40) .
Zo blijken dus de begrippen „inopia" en „aesthetische intentie" problemen
te zijn, die zich in deze begripsphasen in het boven aangegeven onsystematische der behandeling reeds als zodanig schimmig openbaren 41) .
Naast de „schoonheid" en de „noodzakelijkheid" vinden wij in sommige
definities nog een ander motief genoemd. Charisius zegt: „Metaphora est
dictio translata a propria significatione ad non propriam (propter) similitudinem decoris aut necessitatis aut cultus gratia" 42 ) . Hij scheidt hier
in tegenstelling met Trypho op logische wijze de feitelijke basis van
de overdracht en de motieven. In de metaphora cultus gratia herkennen wij
een der soorten van het latere euphemisme.
Het onderzoek der definities heeft ons vanzelf tot de indelingen gevoerd,
welke berusten op het motief, de intentie 43 ). Daarnaast staan nog enige
andere indelingen, die wij nu moeten bespreken. Wij beginnen dan met de
belangrijkste, nl. met die, welke eeuwen lang voor ons begrip van betekenis
zal zijn; tevens zal deze ons in staat stellen, de begrippen ó pot6Tll S en
ávaXoyía opnieuw te benaderen.
Het is een vier-deling, nl. in metaphoren 1. ar o áypv<wv Eir vXa;
2. á-rró é L Xcov b-rri ayvxa; 3. á-rró Xwv hri Egy.vxa; 4. CnTO
ayP\Xwv ETri á pvxa.
Blijkbaar ligt aan deze vier-deling een verdeling ten grondslag in E µy^v>a
en Een verdeling echter waarvan? Van begrippen of objecten?
Van alle begrippen (objecten) ? Van sommige begrippen (objecten) ? En wat
betekenen de woorden E py.'vXov en & vvXov ? Deze vragen zijn zeer moeilijk
te beantwoorden. In allen gevalle moeten wij de voorbeelden en de daarbij
gegeven toelichtingen aan een onderzoek onderwerpen.
40) Deze mening o.a. bij Stâhlin.
41) De latijnse term voor K=áxpiiats is „abusio" (Quintilianus, VIII, 3). — In
de stilistiek (waarschijnlijk het eerst bij Adelung (Deutscher Styl, I, pag. 414)) heeft
„catachrese" een totaal andere betekenis: het is de naam voor een stijl-fout, welke

daardoor ontstaat. dat men „niet in het beeld blijft" (vgl. Gerber, II, 1, pag. 95, vlg.)
(fr. métaphore heurtée ou brisée) .
42) F. Charisius: Ars Grammatica, Liber IV (Keil, I, pag. 272); zijn definitie schijnt
op Scaurus terug te gaan. Zie ook C. Chirius Fortunatianus: Ars Rhetorica, III, 7
(Halm: Rhetores latini minores, pag. 124), een echt leerboek, in vraag- en antwoord-

vorm gesteld; voorts C. Julius Victor: Ars Rhetorica Hermagorae, Ciceronis, Quintiliani, Aquil i, Marcomanni, Tatiani (Halm, pag. 431) .
43) „Motief" en „intentie" zijn natuurlijk niet identiek. De necessitas kan niet aan
de decus en de cultus gecoördineerd worden. Maar zie hiervoor: Deel III, Hoofdstuk I, § 3.
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Genoemde vier-deling vinden wij bij : Pseudo-Plutarchus 44 ), Quintilianus ), Trypho 46), Anonymos 47 ), Gregorios van Korinthe 4S), Kokondrios 49 ), Georgios Choiroboskos 50 ), Beda 51 ), en ook bij grammatici als
Donatus 52), Charisius 53 ), Diomedes 54), Isidorus 51), Claudius Sacerdos 56).
Als Eptpvxa vinden wij o.a. eigennamen en substantiva als i vfoxos,
vav-rr]s, -rroi 11v, PaciiXEV'S, Trrous, ov@ap, fTOp 57 ), yéXws ), ócvápE ov 59),
xopvp1 60 ), Aias 61), equus, iuventus 62 ); adjectiva als ávaiói^ 63) , o. K 7., p ó s 64)
aliger 65 ) ; verba als áv8& ss) , µat µa (gEVECX'VCO)^
At Aa ío µat 67) , indignari,
armare 68)
De minste moeilijkheden leveren natuurlijk de eigennamen, de persoons44) Pseudo-Plutarchus: De vita enz., 20.
45) Quintilianus, VIII, 6, 9.
46) Trypho, t.a.p., pag. 192.
47) Anonymos (Spengel, III, pag. 208) .
48) Gregorios van Korinthe: T1Epi Tp6,ro v (ibidem, pag. 216). — Hier vinden wij
aan de vier soorten nog een vijfde gecoördineerd, en die is voor de vraag, welke ons
hier bezighoudt, wel van enig belang; zie beneden.
49) Kokondrios (ibidem, pag. 232) .
50) Georgios Choiroboskos (ibidem, pag. 245) .
51) Beda Venerabilis: De schematis et tropis (C. Halm: Rhetores latini minores
(Leipzig, 1863), pag. 611) .
52) Donatus, t.a.p.
53) Charisius, t.a.p.
54) Diomedes: Ars grammatica, III (Keil, IV, pag. 399).
55) Isidorus Hispalensis: Etymologiarum Libri XX (uitgave van F. W. Otto als
Tomus III van F. Lindemann's Corpus grammaticorum latinorum veterum (Leipzig,
1832)), Cap. XXXVI, pag. 55, 56.
56) Claudius Sacerdos: Ars grammatica, I, 1, § 173.
57) Vele rhetores. geven dezelfde voorbeelden. Deze o.a. bij Pseudo-Plutarchus.
58) Trypho.

59) Deze bij Anonymos (Spengel, III, pag. 228).
60) O.a. Kokondrios.
61) Georgios Choiroboskos.
62) Evenals „mentum, tempora, crines" bij Isidorus.
63) Reeds bij Aristoteles, hoewel hij de vier soorten niet onderscheidt; hij geeft het
als voorbeeld van een energeia-metaphoor. Voorts passim.
64) Pseudo-Plutarchus.
65) Isidorus.
66) Aristoteles (zie noot 63) .
67) Eveneens bij Aristoteles en voorts passim. Het is wel verwonderlijk, dat vrijwel
niemand behoefte gevoelde het aantal voorbeelden eens uit te breiden, of eens andere
te nemen; eeuwenlang schrijven de rhetores elkaar na.
68) Quintilianus.
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namen en de namen van dieren op. De geïntendeerde objecten zijn zonder
meer als EgpvXa te begrijpen. Betekent Ei. pvXov nu „bezield", of betekent
het „levend" ? Of zijn misschien „ziel" en „leven" identiek? Voor Aristoteles is dit laatste zeker het geval 69 ). Merkwaardig is echter, dat b.v.
Isidorus de metaphoor „f lorida iuventus" opgeeft als een overdracht „ab
inanimçde ad animale" en er ter verklaring aan toevoegt: „miscuit flores
inanimales iuventuti, quae animam habet". Van deze passus zijn twee
interpretaties mogelijk: Isidorus beschouwt de bloemen als dode dingen,
die dus geen ziel hebben (identiteit van „ziel" en „leven"), bf als levend
doch onbezield (geen identiteit, maar partieel contrast) . Nu lijkt ons de
eerste interpretatie niet erg waarschijnlijk; ook Aristoteles schreef aan de
bloemen leven toe 70). Maar dan moet ook „animale" door „bezield" en niet
door „levend" vertaald worden. Is dit echter ook altijd voor Eg pvXov het
geval? Bezien wij substantiva als irovs, ov@ap, Dj-rop, xopvgn , dvspEiov (die
in lat. „tempora, mentum, crines" hun pendant vinden) . Is de voet bezield
of levend? Bij Isidorus moeten wij, uitgaande van de besproken passus, wel
besluiten tot de bezieldheid van kin en haren. Stond hij dus op het standpunt van het pneumatisme 71 ), en geldt dit ook voor de Grieken?
In dat geval zouden wij gedwongen zijn, ook in b.v. yEAws een met psyche
begaafd object te zien ! De zaak zou er trouwens niet beter van worden,
wanneer wij in de laatste zin „psyche" door „leven" vervingen.
En nu bemerken wij, dat de zaken anders liggen. De vraag naar de identiteit van ziel en leven is eigenlijk van weinig belang t.o.v. de vraag, wat
nu levend (c.q. bezield) genoemd wordt. Dit blijkt dan te zijn: levende 72)
wezens, delen van hun lichaam, hun physische en psychische eigenschappen
en handelingen. Zo zal men -rrovs in de eerste plaats gezien hebben als een
onderdeel van een levend lichaam, en zich over de levendheid van de voet
zèlf weinig bekommerd hebben. En hetzelfde kunnen wij m.m. zeggen naar
aanleiding van de ayflvXa. Het gaat hier niet zozeer om een kenmerk van
de begrippen (objecten), als om hun relatie tot de levende (resp. levenloze),
„sfeer". Zo vinden wij in deze indeling reeds het begrip „sfeer" geïmpliceerd,
dat in de 19e en 20e eeuw voor ons begrip zo relevant zal worden.
En dit is voor de hier besproken phase ook nog om een andere reden van
belang. Hierboven toonden wij aan, hoe in de definities en de directe voorbeelden op een enkele uitzondering na de analogia noch expliciet,
69) Zie Aristoteles: De an., II, 2: Si@pío oan -r6 E t pu <ov TO v &ypI(ov T S ijv.
Zie ook de toelichting van Kokondrios bij ópovs Kopvpî).
70) Aristoteles: De an., II, 2 en De part. an., II, 7 (deze plaatsen (en die van noot 69))
opgegeven door Eisler (II, pag. 3, 4) .
71) Zie voor dit begrip: H. Werner, vooral pag. 35, vlg.
72) In het vervolg gebruiken wij „levend", „bezield", „psychisch" als synoniemen.
-
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noch impliciet fungeert. Bezien wij nu echter de gevallen, die als voorbeeld
moeten dienen voor de vier soorten, en de daarbij gegeven verklaringen,
dan wordt voor ons (niet de term maar) het begrip „analogia" zichtbaar.
Nemen wij eerst een zeer veel gebruikt voorbeeld: opovs Kopv(p . Hierbij
merkt o.a. Kokondrios op: xvpíws pèv yap Kopv<p1 XéyETat Erd r v 3wwv....,
F-1r1 óE ópovs áxp(bpEta .... Hier wordt niet meer verklaard, dat wij met
een metaphoor te doen hebben (dat is dus met een overdracht wegens
overeenkomst), doch slechts, dat wij te doen hebben met een overdracht van
levend op levenloos. Een woord wordt „psychisch" genoemd, als het usueel
wordt gezegd in verband met levende wezens. Er zijn hier twee relaties, op
welker identiteit niet wordt gewezen (anders Aristoteles); men brengt het
geval niet meer apert tot een proportio terug, misschien omdat men dit na
de definitie van de metaphoor niet meer nodig vond. Of moeten wij het
zo interpreteren, dat de tegenstelling Éi.tpaaiç - ó goíwais logischer wordt?
Dus: overdracht van levenloos op levend is eenvoudig een overdracht van
een woord in een andere sfeer, zonder dat er overeenkomst behoeft te zijn ? Dit is niet waarschijnlijk. Trypho geeft het genoemde geval juist als voorbeeld van de Ó go tc att -metaphoor, en getuigt daarmee misschien van
dieper inzicht dan b.v. Kokondrios. Als wij spreken over „de schedel van
de berg", heeft er totaal geen „verlevendiging" plaats; wij blijven die berg
(en ook zijn top) als een dood object beschouwen. Het levende, dat wij in
de schedel als onderdeel van een levend wezen onderscheiden, gaat in de
sfeer van het niet levende roemloos ten onder; met energeia heeft deze
overdracht niets te maken 73).
Maar een grondige critiek op de vierendeling van de metaphoor („vierendeling" is juist: er wordt hier inderdaad iets essentieels vernield) geven
wij op deze plaats niet; zij is trouwens reeds door anderen gegeven en zal
nog meermalen aan de orde komen; wij zullen dan zien, hoe hierbij een dood.
schema vrij zinloos wordt toegepast. Nu is het ons te doen om de analyse

van een begripsphase. De verklaring bij een voorbeeld van een der soorten
leerde ons, dat de ó go lwats in vele gevallen zeker ook de Aristotelische
ávaXoyfa omvat. Zoals gezegd: de term ávaXoyía vinden wij slechts zeer
weinig in de definities, .... maar de definitie is de gehele visie niet, en
„term" is niet hetzelfde als „begrip" 74); het begrip ócvaXoyfa is ongetwijfeld
wel aanwezig, zoals ook een andere indeling (waarover straks) bewijst 75 ) .
Uit de metaphoor opoes xopvl r kunnen wij nog meer leren. Voor de
Grieken was de „eigenlijke" betekenis van Kopv91 blijkbaar „schedel".
73) Ook Proklos (t.a.p.) geef opoes Kopv (p1j als een geval van KaT' ócvaXoyíav,
zij het ook niet als een metaphoor.
74) Zie Deel I, Hoofdstuk I, § 2.
75) Dit tegen Gerber en. Biese.
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Dit blijkt hier alleen uit de definitie van de soort metaphoor, waarvan de
uitdrukking een voorbeeld is. Maar dan is ook Benseler's artikel over dit
woord onjuist: „xopvpi ..... eigtl. der áuszereTeil einer Sache, das Hóchste,
Gipfel, auch das Ende. Im bes. a) der Scheitel od. Wirbel am Kopf " 76).
Betekende het eigenlijk „top", dan zouden de Grieken bij ópovs xopvcpi
onmogelijk van een metaphoor hebben kunnen spreken; nog eerder zou
ávOpcb rrov xopv<r^ voor hen een metaphoor (en dan natuurlijk: van a-psychisch op psychisch) geweest zijn. Maar dit en passant, want het gaat
-

buiten de begripsphase om; het is slechts een aardig bewijs voor de stelling,
dat men voorzichtig moet zijn, als men een der vele betekenissen van een
woord uit een dode taal tot de „eigenlijke" wil decreteren.
Stellen wij nu naast het geanalyseerde een ander voorbeeld: i 9á^aaaa
eióe Kat EpvyE, waaraan Georgios Choiroboskos ter verklaring toevoegt:
To yap opáv E r t E µy)vX(A)v kéyETat. ij ó F O&ao o a &.p v o s r fv . Ook hij
verklaart dus in het geheel niet, dat wij hier met een metaphoor te doen
hebben; hij wijst er slechts op, dat er een afwijking van het gebruikelijke
is en dat er sfeer-verschil bestaat. Nergens spreekt hij over een overeenkomst tussen het zien van den mens en een bepaalde handeling van de zee;
nergens noemt hij ook, in tegenstelling met Kokondrios, een semantisch
kurion. Maar nu is er nog iets merkwaardigs. Beziet men het voorbeeld en
de daarbij gegeven verklaring, dan zou men menen, dat hij hier een overdracht van levend op levenloos bedoelt. Hij geeft het echter juist als voorbeeld van een overdracht a-ffo vXwv Eis E i u> cx, terwijl hij toch, evenals
de andere rhetores, ópovs xopvp1 onder de rubriek &rro EI p I wv e r1 & RJ<a
laat ressorteren ! Maar dan moet ook „zee" en niet „zien" en „vluchten"
volgens hem metaphorisch gebruikt zijn. Immers wèlk woord men in een
speciaal geval als „metaphoor" ziet, blijkt slechts uit de soort, die men door
dit geval wil illustreren, .... tenzij men het woord door de druk onderscheidt (wanneer de beide begrippen tot dezelfde sfeer behoren, is dit
laatste zelfs altijd nodig) .
Is de verrassing, welke Georgios ons met zijn subsumering bereidde, te
verklaren als een individuele afwijking, een vergissing? Of steekt er meer
achter? Laten wij trachten het geval tot een proportio terug te brengen.
I. schedel : mens = top : berg
II. zaaien : handpalm — uitzenden van stralen : zon
III. zien : mens = ? ? ? : zee
I behoeft geen andere toelichting. In II sprak Aristoteles van een anonymon, maar hij kon het bedoelde begrip toch omschrijven, omdat er (weliswaar geen Eióos-woord maar toch) een yévos-woord bestond. In beide
76) Benseler-Kaegi, t.a.p.
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gevallen is er analogie, d.i. gelijkheid van relatie. Maar wat is het derde lid
van vergelijking III? Het is nog zo vreemd niet, dat het semantisch kurion
van dit ópáv niet werd genoemd. Georgios had natuurlijk ook over het
„vluchten" kunnen spreken: „gebruikelijk is „vluchten" voor den mens
en het dier, maar voor de zee „wegebben"." Zeker had hij in dat „wegebben"
het physisch correlaat kunnen zien van het (ook) psychisch bepaalde ,,vluchten" en geheel in overeenstemming met zijn eigen definitie in ïpvyE
een metaphoor kunnen zien van levend op levenloos. Dat ei6E scheen hem
echter daarbij te hinderen. Niet een afwijking in het gebruik van opáv, niet
een verandering in betekenis van dat woord, niet een analogie of overeenkomst of semantisch kurion drong zich hier aan hem op, maar wèl een
verandering in 9áXaaaa: het was bezield geworden, „overgedragen" van het
levenloze in het levende.
In precies contrast hiermee staat b.v. de behandeling van Homeros'
„verlangende pijl" (Ilias, IV, 126: &XTO 6'6to r6s/ógu EM S, Ka8' ó .uXov
Errn r^oOai gevEafvwv), want hier geeft reeds Aristoteles het verbum en
niet het substantief als metaphoor op; en dan natuurlijk is dit een metaphoor
van het levende op het levenloze. Maar waarom is hier „verlangen" in de
a-psychische sfeer gebracht, en niet „pijl" in de psychische? Zo is ook
volgens de rhetores in ai6i pEtóv vv Tot "Top (Ilias, XXIV, 205) het adjectief de metaphoor, hetgeen in een andere sfeer is overgedragen. Maar
waarom kan men niet zeggen, dat juist „hart" hier een sfeer-verandering
ondergaat, levenloos wordt gemaakt? Wàt is nu in een ongebruikelijke
syntactische verbinding de metaphoor? Op deze vragen geven de rhetores
ons geen antwoord, en wij kunnen dit uit hun begrippen „metaphoor,
overeenkomst, overdracht" en uit hun vierdeling niet met zekerheid deduceren. Wat is voorts „overdragen in dezelfde sfeer", hoe . kan iets overgedragen worden in iets waar het al is?
Zo vindt een immanente critiek hier incorrelaties tussen definitie, in-

deling, voorbeelden en toelichtingen, en ziet b.v. in de verschillende behandeling van twee (althans in het schema levend - levenloos) • zo gelijke
gevallen een probleem van het object. Met de zee gebeurt inderdaad 66k
iets, en „verlangen" kent geen semantisch kurion. Wij herhalen: Wat is
in een ongebruikelijke syntactische verbinding de ,,metaphoor"?
Dat dergelijke problemen nog niet gezien werden door de Griekse en
Latijnse rhetores („onbewust” bleven), ligt aan het epigonistisch karakter
van deze gehele rhetorische literatuur; zij komt niet buiten een zeer klein
kringetje van traditionele voorbeelden. Slechts nu en dan wordt zij door een
nieuw voorbeeld verontrust. Zo : 61q iro i Tlva KEtvos Evi q)pEat µf Ttv Upatve1 77).
77) Bij Gregorios van Korinthe (t. a.p., pag. 21 7) .
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Men had beide als handelingen van levende wezens als Éµ pvXa kunnen
zien en ze zo „netjes" een plaatsje kunnen geven in de vier-deling.
Maar nu viel waarschijnlijk wel op, dat „weven" t.o.v. „peinzen" toch
maar weinig „psychisch" is. Liever echter dan vanuit dit geval nog eens
over de waarde der vier-deling te gaan denken, coördineerde men daaraan
een vijfde soort. Men kwam daar misschien ook toe, doordat men zag, dat
deze overdracht in het eenmaal aangenomen schema niet direct tot een
proportio is terug te brengen, daar er slechts drie leden zijn en eigenlijk twee
totaal verschillende relaties. Men noemde deze soort &rró rrpágews êTrri rrpágty,
hiermee aan de ene zijde wel in het schema blijvend („handeling” kan eigenlijk alleen maar gezegd worden van levende wezens), aan de andere zijde
het typische verschil met de vier andere soorten zeer onvoldoende aangevend. In allen gevalle vinden wij hier in nuce het inzicht aanwezig,
dat de woorden voor psychische functies (óó*k als deze worden genoemd
in verband met den mens (vgl. daartegenover het verlangen van de pijl))
metaphoren zijn 78).
Voor een navolger, die niet begreep, welke gebrekkige gedachte-gang
tot de genoemde coördinatie had gevoerd, kon het blote woord irpaCis weer
aanleiding zijn om, geheel los van de indeling in E gyvXa en áyvXa, de overdrachten á-rr6 -rrpágEcos F_Trt -rrpá^ty te stellen tegenover die &rro acopa-ro5 hTr{
a µa} als voorbeeld van de eerste diende natuurlijk dat van zijn voorganger, als voorbeeld van de laatste EpKOS 'AXat wv, dat anders onder de
rubriek levenloos - levend ressorteert. Uit deze indeling laat zich verder
weinig deduceren (een enkel voorbeeld !), maar zeker niet, dat zij samenvalt
met de indeling in Eµpaots en opofox ns-metaphoren en met die in Metaphern der Schilderung en personifizirende Metaphern, zoals Gerber wil 79 ) .
Wij vinden immers bij den genoemden Anonymos 80 ) beide indelingen met
verschillende voorbeelden naast elkaar.
Over de soort á-rró yEvovs h-rri yévr spraken wij reeds. Voorts bestaat er
nog een indeling, nl. in gE -raPopat áKóXoveot en gE rapopat avaKÓAovOat
(lat. metaphorae communes (reciprocae) en metaphorae non communes
(unius partis)) 81 ) . Voor Aristoteles waren alle proportio-metaphoren omkeerbaar (Rhet., III, 4), voor Demetrius niet. Dit heeft niets te maken met
-

78) Proklos (t.a.p.) ziet tussen het ethische en het materiële TtUKpóv een overeenkomst, behandelt het niet onder de rubriek „analogie".
79) Gerber, II, 1, pag. 89.
80) Anonymos (Spengel, III, pag. 228).
81) Deze indeling komt veel voor, o.a. bij Demetrius (t.a.p., pag. 280) en duidelijker
nog bij den Anonymos van noot 80), Diomedes, Charisius, Donatus, Isidorus (in het
Grieks vindt men hier het verbum ávTlo tpépEty, in het Latijn voor reciproqua
ook antistropha) .
-
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het feit, dat deze laatste de naamsoverdracht niet tot een proportio terugbrengt, want juist bij de overeenkomstsoverdracht van de soort op de soort
(zo immers interpreteert hij uitdrukkingen als KV EpV1)Tr S Tij S TrÓXFW S (zie
boven)) constateert hij de omkeerbaarheid. Dit neemt niet weg, dat het
criterium der „omkeerbaarheid" eerst zin heeft, wanneer de woorden,
waartussen die omkeerbaarheid al dan niet kan worden vastgesteld, niet als
geïsoleerde entiteiten worden beschouwd, doch als in relatie staande met
andere, d.w.z. wanneer het begrip van de Aristotelische ávaXoyía aanwezig
is. Overigens was het voor vele rhetores niet zo zeer een kwestie van logische mogelijkheid als wel van practische werkelijkheid, d.w.z. zij vroegen
zich niet af: „Is deze metaphoor omkeerbaar?" maar: „Treffen wij deze
metaphoor in de taal der dichters „omgekeerd" aan?"
Van alle genoemde indelingen is de vier-deling ongetwijfeld voor de
evolutie van ons begrip het belangrijkste. Er zal zich hieruit een tweedeling ontwikkelen, die een constituerend moment wordt in een geheel
philosopheem. Terwijl verschillende andere soorten roemloos te gronde
gaan, zal de reeds door Aristoteles en de hier besproken rhetores geroemde
IETaPopá xaT' EVE DyEtav zich steeds voller ontplooien 82 ) .
Naast de tot dusver behandelde indelingen bestaan er nog enige totaal
andere. Bij de tropen worden sommige als „soorten" van de metaphoor
beschouwd, d.w.z. als tropen, die iets essentieels met de metaphoor gemeen
ken 83 ) . Ook deze ,,inhebben, er echter in een bepaald opzicht van afwijken
delingen" zijn voor ons begrip van belang. Bij de behandeling van de
KaTáXpnots, de Eixwv en de á7Xriyopfa vinden wij de term µeTacpopá.
Bepaalde uitspraken over het laatste begrip fungeren als contrast-definitie
voor de eerste drie begrippen. Dit is natuurlijk alleen maar mogelijk, wanneer zij aller vier in een bepaald opzicht „hetzelfde" zijn; zij zijn dat door
de ó pot6Til S. De respectieve verschillen echter liggen telkens in een andere
sfeer, en in het contrast met de catachrese, de vergelijking en de allegorie
wordt telkens een kenmerk van de metaphoor, waarop bij de bespreking
van deze troop zelf niet de nadruk werd gelegd, implicite tot uitdrukking
gebracht.
Het contrast metaphora - catachrese bespraken wij reeds. Hierin open,82) Wij bedoelen natuurlijk het „begrip".
83) Hierboven signaleerden wij reeds de polysemie van „soort". Deze werkt verwarrend. Een bepaalde betekenis maakt zowel de formulering „A is een soort van B"
.als „B is een soort van A" mogelijk (zo vinden wij de metaphoor als een soort vergelijking, maar ook de vergelijking als een soort metaphoor opgegeven). Naast „A is
een soort van B" (d.i. als B) wordt ook gezegd. „A is B" en eindelijk wordt B eenvoudig voor A in de plaats gezet .... En hier vinden wij precies het contrast vergelijking - metaphoor!
7
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baart zich als constituerend moment van de metaphoor: de overdracht heeft
plaats op een begrip, dat usueel reeds aan een bepaalde naam is geassocieerd.
Anders gezegd: de metaphoor heeft wel, de catachrese heeft niet een semantisch kurion. Dat men deze onderscheiding niet altijd streng doorvoerde,
blijkt uit enkele hierboven geanalyseerde gevallen.
In het contrast metaphora - vergelijking ligt de nadruk op wat wij zouden
kunnen noemen de impliciete uitdrukkingswijze van de metahpoor, de
directe substitutie van het kurion door het xenikon zonder het partikel d s,
dat in de vergelijking niet apert genoemd hoeft te zijn maar er ook eventueel bij gedacht kan worden 84) . Dit is ongeveer de mening van Aristoteles.
Wij zijn ons ervan bewust, hier slechts een zeer summiere samenvatting
te geven van de uitgebreide literatuur over het begrip Eixwv (en andere,
die daarmee samenhangen). Ook dit begrip kent bij de Griekse en Latijnse
rhetores een voortdurende oscillatie, die ook een oscillatie in het begrip
„metaphoor" teweegbrengt. Het zou ons echter te ver voeren, ook hiervan
de geschiedenis te schrijven. Wij volstaan met een verwijzing naar de in
vele opzichten uitnemende descriptie van Gerber 86
Het contrast metaphora - allegoria eindelijk wijst erop, dat de metaphoor
voornamelijk is één woord in één bepaalde zin. Ook hier zijn de zaken
veel ingewikkelder, maar ook hier verwijzen wij naar de beschouwingen
van Gerber 87
De kunstopvatting van al die rhetores wijkt niet veel van die van Aristoteles af, ook niet hun appreciatie van de metaphoor. Onze troop is (vooraf
als tETapopà Ka-r' Fvépyeiav) „mooi". Toch weer niet altijd; zij moet aan
enige eisen voldoen. Zij mag niet van te ver gehaald zijn (o.a. Cicero en
Quintilianus )) , al is er hier verschil voor proza en poëzie 89 ) . Zij moet zijn
á-rró KaXwv 90 ), d.w.z. het door het phonetisch kurion geïntendeerde object
) .

)

84) Het al dan niet geëxpliceerde vergelijkingspartikel blijft gedurende de gehele
evolutie van ons begrip voor dit contrast relevant. Maar de visie op dit contrast kan
toch zeer verschillend zijn. Het contrast kan worden begrepen als (slechts) uiterlijkformeel (Aristoteles), als innerlijk-gradueel (Sterzinger), als essentieel (Biese); het
kan ook geheel worden geëffaceerd (Elster) . -- Zie voorts Deel III, Hoofdstuk I, § 3.
85) Ten onrechte meent Biese, dat niet Aristoteles doch Quintilianus voor het eerst
dit contrast zo heeft geformuleerd.
86) Gerber, II, 1, pag. 107, vlgg.
87) Ibidem, pag. 98, vlgg.
88) Cicero: De oratore, III, 41; Quintilianus, VIII, 6, 17. Wij leerden hierboven bij
Demetrius reeds de termen aUTóeEv en rróppwOev kennen.
89) Sedert Quintilianus wordt het meer en meer gebruikelijk in een „Rhetorica"
niet slechts de taal der redenaars, maar de algemene prozakunst te behandelen.
90) Reeds Aristoteles (Rhet., III, 2) . Vgl. Gerber, II, 1, pag. 93.
-
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moet „mooi" wezen, er mag niet van „lager" naar „hoger" worden overgedragen. Tot een diepere analyse komen zij niet.
Uit onze beschouwingen is wel gebleken, dat de Ouden uitsluitend hebben
gesproken over de z.g. auteur-metaphoor, niet over de taal-metaphoor,
zoals de etymologie ons deze doet kennen. En toch zegt Mauthner (Sprachkritik, II, pag. 455) : „Da wusste sogar schon der alte Quintilianus die
Entstehung des Bedeutungswandels aus der Metapher richtiger zu betrachten; denn das ist wohl der Sinn seines überraschenden Satzes (9. Buch
(nl. van de Institutio Oratoria), 3, im Anf ang) : Si antiquum sermonem nostro
comparemus. paene iam quidquid loquimur figura est". Wij hebben de
opmerking van Mauthner altijd veel verrassender gevonden dan die van
Quintilianus. Het is immers reeds a priori zeer onwaarschijnlijk, dat Quintilianus inzicht zou hebben gehad in het metaphorisch karakter van de
gehele taal. De toenmalige wijze van etymologiseren (vgl. Hoofdstuk III,
§ 5) kon immers niet tot het inzicht voeren, waartoe eerst de wetenschappelijke etymologie der 19e eeuw gekomen is. En bovendien: ,,figura"
en „translatio" zijn in het geheel niet identiek. Tot de gewraakte interpretatie kan men slechts geraken, als men niet op de hoogte is van de gebruikelijke rhetorische terminologie en bovendien de samenhang niet kent,
waarin de zin verschijnt (b.v. doordat men hem bij Biese, die op dezelfde
wijze interpreteert, geciteerd heeft gevonden) . De bedoelde zin treffen wij
aan in een ander Boek dan waar de translatio, die geen figura doch een tropus
is, wordt behandeld. Nadat Quintilianus uitvoerig heeft gesproken over
het verschil tussen figuren en tropen (IX, 1), bespreekt hij achtereenvolgens
de „f igurae sententiarum" (2) en de „f igurae verborum" (3). Naar aanleiding
van de laatste dan zegt hij: „V e r b o r u m vero f i g u r a e et mutatae
sunt semper et, utcunque valuit consuetudo, mutantur. Itaque, si antiquum sermonem nostro comparemus, paene iam quidquid loquimur figura
est: ut hac re invidere non, ut veteres et Cicero praecipue, hanc rem; et
incumbere illi non in illum, et Plenum vivo non vini, et huic non hunc adulari
iam dicitur et mille alia ....".
Dit is wel voldoende om te bewijzen, dat die zo vaak geciteerde uitspraak
van Quintilianus niets te maken heeft met zijn begrip „translatio" en zo
mogelijk nog minder met het begrip „metaphoor" der moderne etymologen
en semasiologen.
En hiermee eindigen wij onze descriptie van deze in wezen epigonistische
literatuur. Deze literatuur bracht ons in vergelijking met de Rhetorica
en de Poetica van Aristoteles een woekering van termen: rhetorische en
poëtische figuren (om over de grammatische nu maar te zwijgen), op verschillende wijzen onderverdeeld, maar alles toegelicht aan slechts weinige

en deels aanvechtbare voorbeelden. IJverig werd het mes der analyse gehanteerd, maar het mes was tamelijk bot en de handen waren onbedreven.
Hoever blijven deze rhetores in hun onderscheiding der tropen achter bij
de scholastici in hun onderscheiding der supposities ! Er is een aggregatie
ontstaan, een samenkudding, waarin de metaphoor niet eens het minst
verzorgde schaap is 91).
Wij hebben nergens een oplossing van problemen gevonden, omdat deze
zelfs in het geheel niet werden gesteld. Maar „onbewuste" problemen waren
er genoeg: overeenkomst, analogie, sfeer, bezieling, taal-dwang, op zichzelf onduidelijke begrippen, maar nog onduidelijker in hun onderlinge
relaties. En tussen hen in heft de metaphoor „overdragen" haar groot
vraagteken.
§ 4 — DE ARABISCHE RHETORES
Terwijl de door de Grieken gecreëerde tropologie langzamerhand in WestEuropa in het epigonisme der compilatoren verloopt, ontstaat in Arabië
een nieuwe rhetorische wetenschap, althans een systeem van stijl-vormen.
Deze rhetorica, deze tropica, schijnt wel autochtoon te zijn. Mehren 1 )
noemt nergens Griekse invloed, doch ziet deze wetenschappen ontstaan uit
de commentaren bij de Koran en bij de dichters, welke commentaren een
critisch-aesthetisch karakter droegen, d.w.z. wezen op de schoonheden (en
feilen) der betrokken plaatsen. Eerst later werden deze schoonheden onder
bepaalde kategorieën gebracht, die met voorbeelden uit de dichters en de
Koran werden geïllustreerd 2) . Het aantal van deze kategorieën werd in de
91) Een poging tot systematiek, welke iets lijkt op die van Scaliger (zie § 6) bij Marcianus Capella: Artes liberales, IV, § 360.
1) A. F. Mehren: Die Rhetorik der Araber (Kopenhagen-Wien, 1 853) . — Het spreekt
vanzelf, dat idealiter een geschiedenis van ons begrip slechts geschreven kan worden
door iemand, die niet alleen algemeen philologisch en philosophisch is georiënteerd,
maar bovendien nog classicus, sanskritist, arabicus, hebraicus, enz. is, daar juist
voor een begrip wel in de eerste plaats kennis wordt vereist van de taal, waarin het is
ontwikkeld; elke vertaling maakt er een indirecte bron van. Wij zijn hier genoodzaakt
bij onze beschouwingen uit te gaan van de interpretatie, die Mehren in het genoemde
werk geeft (vooral pag. 30-40 en 75-92). Met een verwijzing hadden wij kunnen volstaan, indien wij ook niet iets nieuws brachten, nl. een vergelijking en een verbinding
van de Arabische en de andere begripsphasen; het opnemen in een wijder verband
verandert de descriptie belangrijk. Vgl. ons artikel: Het begrip „metaphoor" bij de
Arabische rhetores (Taal en Letteren, 1939, pag. 438, vlgg.).
2) Hier vinden wij wel typisch de ontwikkelingsgang van elke inductieve wetenschap
vanaf een descriptie van op zichzelf staande verschijnselen tot een meer systematische
behandeling, waarbij die verschijnselen dienst doen als voorbeelden van algemenere.
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loop der eeuwen voortdurend groter, evenals bij de Grieken. Of er ergens
in de evolutie der Arabische tropica nog invloed van b.v. Aristoteles is aan
te wijzen, kunnen wij natuurlijk niet nagaan. A priori uitgesloten is het
echter niet. Er bestaat van de Poetica een Arabische vertaling via een
Syrische door Abu Bishar Matta (1 0e eeuw), en hierop berust de paraphrase
van Averroës. Van deze paraphrase zegt Gudeman, dat zij „zum Teil
sinnlos" is, en hij voegt er ter verklaring aan toe: „denn die orientalischen
tTbersetzer standen der Poetik mit der denkbar tiefsten Verstándnislosigkeit
gegenuber" 3) . Maar dat moge dan voor de Poetica als geheel gelden, voor
Caput XXI—XXII geldt dit, naar het ons voorkomt, toch zeker niet, daar
de behandeling der tropen bij Grieken en Arabieren grote overeenkomsten
vertoont, en de visie der Arabieren op de metaphoor ons in sommige van
haar momenten zelfs speciaal aan Aristoteles doet denken 4) .
Eén visie, één „begripsphase", is er natuurlijk niet; ook in de Arabische
literatuur evolueert het begrip. Wij zijn echter nog minder dan bij de
Grieken in staat deze evolutie te beschrijven, omdat wij noch de taal noch
de bronnen kennen. Bovendien: overzichtelijkheid is óók een eis voor de
historiographie. Wanneer wij elke phase geheel moesten beschrijven, zouden
wij gedoemd zijn gehele passages telkens te herhalen. Wij moeten dus besluiten tot een statische descriptie van de belangrijkste phase: het begrip
bij Qazw^in^1 (en Taf t azani) , al is het waar, dat juist na dezen de tropica
zich ontwikkelt tot een woekering van 140 (sic !) tropen en figuren, die dan
weer als homoniemen van andere woorden op zeer spitsvondige wijze in
dichtregels worden te pas gebracht (in elke regel één) 5 ) . Mehren spreekt van
„eine Art Künstelei" en wij moeten denken aan de woorden van Gottschall 6 ) naar aanleiding van de Griekse rhetores (die echter in dit opzicht
nog ver bij hun Arabische collega's achterblijven !) , dat telkens nieuwe
tropen „gecreëerd", telkens nieuwe onderverdelingen gemaakt worden, „um
ihrer unerschöpflichen Kasuistik das Vergnügen zu gönnen, mit neuen Auf záhlungen wieder von vorn anzuf angen" . Ook in hun denken was dus
het analytisch moment sterker gedoseerd dan het synthetisch 7 ) .
Bij de Grieken vinden wij deze ontwikkeling niet; Aristoteles geeft reeds direct een
„systeem".
3) A. Gudeman: Aristoteles uber die Dichtkunst. Einleitung, pag. XIII.
4) Zie over het niet-begrijpen door de Arabieren van Aristoteles vooral ook J. Tkatsch:
Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles und die Grundlage der Kritik
des griechischen Textes (Wien, usw., 1928), pag. 132, en over de invloed van ' den
Griek: ibidem, pag. 130.
5) Zie Mehren, pag. 12.
6) R. Gottschall: Poetik (Breslau, 1858), Bd. I, pag. 267.
7) Zie Deel I, Hoofdstuk I, § 5, en Deel III, Hoofdstuk I, § 1.
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De metaphoor wordt door de Arabieren voornamelijk behandeld in het
tweede deel der rhetorica. Dit deel leert, hoe dezelfde gedachte met verschillende graden van duidelijkheid en schoonheid kan worden uitgedrukt,
en bevat drie hoofdstukken: 1. Over de vergelijking, 2. Over de metaphoor,
3. Over de metonymia. 8) Hier begint dus het contrast met de metonymia
voor ons begrip relevant te worden.
..maar
maar wij mogen hier vooral niet
in gedachten voor „metonymia" het begrip substitueren, dat ons uit de
latere Westeuropese stilistiek „bekend" is. De uitspraak op zichzelf zegt
nog niets; het gaat er (als steeds) om, wat hier onder „metaphoor" en
„metonymia" wordt verstaan. Maar daarover straks.
In het eerste deel der rhetorica vinden wij de metaphoor eveneens. Hier
wordt het woord niet op zichzelf beschouwd, maar in zijn verhouding tot
andere woorden, in zijn verbinding met andere woorden tot een oordeel (de
subject praedicaat- (S ^--} P-)vorm). Deze oordelen, deze verbindingen,
kunnen „waar" zijn of „metaphorisch" . In het laatste geval spreekt men
van een „abstracte" metaphoor; deze wordt als „gedachte-metaphoor"
tegenover de woord-metaphoor geplaatst. Zij bestaat daarin, dat aan een
subject een praedicaat wordt toegekend, dat het niet onmiddellijk (eigenlijk)
doch middellijk door zijn relatie tot het ware subject toekomt. Over de aard
van deze relatie zegt Mehren (Qazw^in^l?.) verder niets. Als voorbeeld diene:
„De lente doet het gras groeien" voor „God doet het gras groeien". Een
dergelijk voorbeeld vinden wij bij de Grieken nergens. De irapotµia van
Aristoteles en de áûtAr^yopía der latere Griekse rhetores kan men desnoods
ook wel gedachte-metaphoren noemen, maar er zijn dan essentiële verschillen tussen deze en die der Arabieren. De allegorie wijkt in bijna al haar
momenten van haar semantisch (gedachte )kurion af en ook haar phone
-

-

tisch (gedachte-)kurion is „waar". Bij de Arabische gedachte-metaphoor
echter is slechts het subject veranderd, en het zo ontstane oordeel is „onwaar".
Het is wel duidelijk, dat hier in het geheel niet het begrip ,,personificatie" zichtbaar wordt, en dat evenmin „lente" hier als metaphoor voor
„God" wordt begrepen (het gaat immers niet om het woord, doch om het
oordeel) . Dit alles heeft een diepere portée. Het is voor ons begrip een
belangrijk ogenblik: het verlaat zijn oer-domein, het domein der stilistiek,
voor dat der philosophie, waar niet het criterium der Schoonheid maar het
criterium der Waarheid van kracht is.
Vergelijken wij met „De lente doet het gras groeien" de straks nog in
een ander verband te bespreken uitdrukking: „een gewapende leeuw"
(= held). Deze junctio kunnen wij tot een nexus omzetten: „De leeuw
8) Mehren, pag. 20.
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wapent zich". Hierin ziet Qazw^in1^ geen gedachte- doch een woord-metaphoor, en over de waarheid of onwaarheid van deze S < ---± P-verbinding
zegt hij niets. Maar hier wordt ook meegedeeld een feit uit de „gewone"
werkelijkheid, terwijl „God doet het gras groeien" een feit uit de „tweede",
de metaphysische, de werkelijke werkelijkheid intendeert 9 ) . En de daarvoor
in de plaats gezette gedachte-metaphoor is aan die werkelijkheid niet
adaequaat, zij is .... slechts een metaphoor. Zo wordt „oneigenlijk" iets
geheel anders dan ,,ongebruikelijk": het wordt „onwerkelijk", „onwaar".
En zo wordt „metaphoor" een merkwaardig euphemisme voor „leugen".
Zoals wij straks zullen zien, wordt door sommige Arabieren ook de woordmetaphoor als leugen beschouwd. In het tweede deel der rhetorica onderwerpt men niet het oordeel, maar
het woord aan een onderzoek. Men onderscheidt hier de eenvoudige en de
samengestelde metaphoor.
De eenvoudige metaphoor bestaat daarin, dat een woord in een andere
dan de oorspronkelijke betekenis gebruikt wordt, die echter met die oorspronkelijke verwant moet zijn en door een of ander „toevoegsel" aangeduid moet worden. Ons valt dadelijk op, dat in deze definitie niet als
bij de Grieken de nadruk wordt gelegd op de aesthetische functie van de
overdracht. Dit blijkt ook nog uit iets anders. Volgens Qazw^ini^ namelijk
behoeft het criterium voor oorspronkelijke resp. overdrachtelijke betekenis
niet speciaal het lexicalische gebruik te zijn; vaak is dit het technische
gebruik in een of andere wetenschap. Een woord uit de omgangstaal, een
juridische term en een grammatische term kunnen „hetzelfde" zijn („hetzelf de" wil dus zeggen: gelijk in klank, verwant in betekenis) , en elk van
hen kan zowel „oorspronkelijk" als ,,overdrachtelijk" genoemd worden. Het
hangt er slechts vanaf, vanuit welk gebied (omgangstaal, juridische taal,
grammatische taal) men de zaak beschouwt. In de grammatica is dit woord
nu eenmaal in die bepaalde technische betekenis oorspronkelijk, en is de
lexicalische en juridische betekenis overdrachtelijk; en dit geldt m.m.
natuurlijk ook voor de juridische term en het woord uit de omgangstaal.
De relatie tussen beide betekenissen is wel steeds dezelfde (nl. de relatie
„oorspronkelijk - overdrachtelijk"), maar zij is omkeerbaar 10) .
Dit is een eigenaardige redenering, die ons weer tot de beide contraste9) Zie voor de term „tweede werkelijkheid" vooral Deel III, Hoofdstuk III, § 5.
In de daar ontwikkelde terminologie formulerend kunnen wij zeggen: De Arabieren
geven hier een incidentele critiek op de derde functie der taal en een essentiële op
die der metaphoor.
10) Dit heeft natuurlijk niets te maken met de omkeerbaarheid der metaphoren,
zoals wij die bij de Grieken aantroffen.
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rende betekenissen van „eigenlijk" voert 11 ) . Wij weten natuurlijk niet,
of Mehren hier geheel juist heeft vertaald. Heeft b. v. de Arabische term,
die hij weergeeft door „overdracht", inderdaad wel etymologisch iets met
„overdragen" te maken, of maakt hij gebruik van de in zijn eigen taal nu
eenmaal bestaande terminologie? 12 ) Het eerste is zeer wel mogelijk, want
men ziet in het woord uit een vreemde taal meestal sneller de etymologische
betekenis dan in het „eigen" woord, en heeft daardoor de neiging eerder
te veel dan te weinig „etymologisch" te vertalen 13) . Maar dan wordt de
metaphoor „overdracht" zeker onbegrijpelijker dan bij de Grieken. Want
men kan moeilijk volhouden, dat hetzij in „de" taal, hetzij in het individuele taal-organisme het lexicalische woord uit het grammatische is
ontstaan, dat dus de naam van een grammatisch begrip (verschijnsel) overgedragen is op de betekenis, die het woord in de omgangstaal heeft ! Daarom
is „oorspronkelijk" hier ook zeker niet, „eerder ontstaan" (etymologisch). Wat is het dan wel?
In de eerste plaats dringt zich „gebruikelijk" op: in de grammatica (in
de rechtswetenschap, in de omgangstaal) is slechts deze bepaalde betekenis
gebruikelijk, en elke andere ongebruikelijk (metaphorisch). In de tweede
plaats denken wij aan „eigenlijk". Misschien berust die omkeerbaarheid
van de bedoelde relatie, zo niet geheel dan toch voor een gedeelte, op dezelfde
duosemie van „eigenlijk", die ook ons in staat stelt te zeggen: „Deze uitdrukking is hier oneigenlijk bedoeld. Wat betekent het eigenlijk ? "
Maar het is mogelijk, dat wij hier te diep willen graven. Dat ,,00rspronkelijk" blijft vreemd. Als woord is het alleen maar te redden, wanneer men
het alsvolgt opvat: Men kan elk der twee betekenissen, waartussen men een
metaphorische relatie vaststelt, zowel „oorspronkelijk" als ,,overdrachtelijk" noemen: het hangt slechts af van het vaste punt, het uitgangspunt,
dat men kiest; beide woorden kunnen „oorsprong" van deze benoeming
zijn. Het is ongetwijfeld ver gezocht, maar zoeken wij dichterbij, dan vinden
wij zeker niet meer ! Bovendien vragen wij ons nog af: Waarom zou,
wat Qazwi^n^1 zegt, slechts voor de grammatische en juridische termen
.

11) Vgl. o.a. § 3, noot 20) .
12) Hier brengt de analyse van het begrip ons weer direct tot het verschijnsel zelf
(vgl. volgende noot).
13) Zo spreekt A. Darmesteter (La vie des mots, pag. 71) over het Duitse „Begriff"
en vindt dit woord veel te zinnelijk voor hetgeen het wil intenderen; hij stelt daarom
„conception" er ver boven. — Een enkel voorbeeld van etymologisch vertalen.
Koenen-Endepols geven voor „troop" op „woordenkeer". Dat „keer" is etymologisch
juist, maar blijft voor ons taal-gevoel tamelijk onbegrijpelijke beeldspraak; in onze
definitie zal dat „keren" beslist niet voorkomen. Ook de purismen zijn meestal etymologische vertalingen. Vgl. ook Deel III, Hoofdstuk I, § 1.
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gelden? Bestaat er ook niet zo iets als een gebruikelijke dichtertaal, een
poëtische terminologie, van waaruit de woorden uit de omgangstaal de
,,overdrachtelijke" schijnen?
Hoe dit alles ook zij, deze beschouwingen hebben ons buiten de stilistische
sfeer gebracht. Maar ondanks dat en ondanks de definitie is „metaphoor"
ook bij de Arabieren in de eerste plaats een stilistisch begrip, waarop vooral
wijst haar behandeling in de rhetorica, voornamelijk dan in het tweede deel,
dat ons leert uit de verschillende formuleringen die mogelijk zijn, de duidelijkste en schoonste te kiezen.
Het „toevoegsel", hetwelk aanduidt dat een metaphoor gebezigd is, is
of één woord, of verschillende woorden tegelijk, of een gehele gedachteverbinding. Zo wordt dus het woord weer in verbinding gebracht met andere
woorden, maar nadat het daardoor als metaphoor is herkend, wordt het
verder grotendeels geïsoleerd beschouwd.
In de eerste plaats wordt het vergeleken met het oorspronkelijke woord.
Een overdracht kan op een vergelijking (dus op een overeenkomst) berusten
of niet. Vooral het laatste geval is hier van belang. De overdracht kan
geschieden b.v. van het geheel op het deel, van het deel op het geheel, van
de oorzaak op het gevolg, van het gevolg op de oorzaak 14) . Dus omvat
het begrip bij de Arabieren meer dan bij de Grieken en de Romeinen. Blijkens de primaire twee-deling is de „overeenkomst" niet meer essentieel.
Het omvat o.a. ook sommige soorten van wat ook nu nog wel in stij lboeken
synecdoche en metonymia wordt genoemd (natuurlijk niet van het Arabische
begrip „metonymia", want dat stellen zij juist tegenover de metaphoor;
bovendien onderscheiden zij zelfs een metonymische metaphoor, die met de
overdracht van oorzaak op gevolg en v.v. niets te maken heeft). Door zijn
wijdere omvang lijkt het meer op het Aristotelische, ook al zijn er tussen
deze twee zeer belangrijke verschillen.
Hoe weinig de overeenkomst essentieel is, blijkt b.v. uit een van Qazwini's

onderverdelingen en de daarbij gegeven voorbeelden. Als criterium geldt
hier: is de vereniging van overdrachtelijk en oorspronkelijk begrip mogelijk
of onmogelijk. In het laatste geval kan er zelfs tussen beide begrippen een
precies contrast bestaan (ironie) 15). Maar wat wil het zeggen, dat ver14) Zie voor alle soorten: Mehren, pag. 80-81.
15) Bij de Grieken vonden wij de ironie naast de metaphoor. Soms wordt de ironie
niet eens tot de tropen gerekend; zie o.a. Gerber, II, 1, pag. 100; J. C. Adelung: Ueber
den deutschen Stil 4 (Leipzig, 1800), I, pag. 383. Anderen zien er (evenals de Arabieren)
een soort metaphoor in; zie o.a. J. M. Acket: Stijlstudie en Stijloefening 5 (Haarlem,
1925), pag. 96, noot 1), waar hij een typische poging doet om de voor de metaphoor
als constituerend aangenomen „overeenkomst" te redden; zie ook (althans op sommige plaatsen) Werner.
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wante begrippen (zie de definitie) onmogelijk verenigd kunnen worden?
Op deze vraag is geen antwoord mogelijk.
Interessant is een andere indeling, nl. naar het criterium, of het verenigingspunt tot het wezen van beide begrippen behoort of niet. „Vliegen"
is een metaphoor voor „ijlen"; de snelle beweging is voor beide kenmerkend.
Daartegenover staat „zon" voor „stralend gelaat der geliefde"; hier berust
de overdracht op een „toevallige" eigenschap 16 ) . Hier openbaart zich het
probleem: Welke momenten zijn voor een begrip constituerend? Deze indeling in metaphoren ' op een toevallige en metaphoren op een wezenlijke
overeenkomst berustende zal in de latere (philosophische) critiek op de
taal van groot belang worden en zich daar openbaren in de contrast-begrippen „(slechts) analogie" en „homologie". Of de Arabieren dit als probleem gezien hebben, of dat voor hen (evenals voor de Grieken) een dergelijke kwestie maar „vanzelf sprak", daarover zegt Mehren niets. In hoeverre deze indeling al dan niet samenvalt met die in niet resp. wel op een
vergelijking berustende, blijkt evenmin. Wij moeten wel aannemen, dat de
laatst genoemde soorten beide voor die indeling vatbaar zijn, daar de eerste
onderscheiding bij de „uitbreiding", de laatste echter bij de indelingen besproken wordt. Hoe dit echter logisch en practisch mogelijk is, ontgaat ons
geheel.
Aan de genoemde indelingen is nog een andere gecoördineerd, welke
grote overeenkomst vertoont met de bekende vier-deling der Grieken. Het
is echter een zes-deling, gebaseerd op het stoffelijk c. q. onstoffelijk zijn
van oorspronkelijk begrip, overdrachtelijk begrip en verenigingspunt. In
plaats van een coördinatie zouden wij eigenlijk een subordinatie van deze
zes soorten verwachten, en wel aan de metaphoor die op een vergelijking
berust (op een overeenkomst), of aan de metaphoor waarbij de vereniging
van oorspronkelijk en overdrachtelijk begrip mogelijk is. Duidelijk is dit
alles zeker niet. De zes soorten zijn:
I. A stoffelijk, B stoffelijk

( a. V stoffelijk
{ b. V onstoffelijk
c. V gemengd

II. A onstoffelijk, B onstoffelijk
III. A stoffelijk, B onstoffelijk V onstoffelijk
IV. A onstoffelijk, B stoffelijk
(Schema VI),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

16) Is het „toevallig", dat hier niet vier soorten worden onderscheiden: wezenlijk
voor de oorspronkelijke, toevallig voor de overdrachtelijke, en omgekeerd, wezenlijk
voor beide, toevallig voor beide?
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waarin A = oorspronkelijke betekenis, B = overdrachtelijke betekenis,
V = verenigingspunt.
Mehren geeft hier geen voorbeelden, en zonder een uitgebreid materiaal
van voorbeelden kan men uit dergelijke indelingen weinig deduceren. Volkomen onbegrijpelijk blijft b.v., dat het aantal mogelijkheden hier niet
groter is dan zes. Waarom zijn het er niet twaalf? Vooral bij III en IV
zou men de mogelijkheden a, b en c verwachten, zelfs eerder dan bij 1. Hoe
dit ook zij, deze indeling wijkt ongetwijfeld niet alleen in het feit dat ook
het verenigingspunt erin betrokken wordt, van die der Grieken af. Wij
mogen zeker niet in „stoffelijk" en ayvXov, in „onstoffelijk" en vXov
synoniemen zien. Deze indeling heeft zeker meer overeenkomsten met die,
welke wij later bij Gottschall 11 ) en Brinkmann 18 zullen aantreffen. De
practische en theoretische moeilijkheden zijn echter niet minder groot
(waarschijnlijk zelfs groter) dan bij het criterium „levenloos (onbezield) levend (bezield)".
Een totaal andere indeling is die in „oorspronkelijke" en „afgeleide"
metaphoren. Het behoren van het metaphorisché woord tot een rubriek
der woord-soorten is voor deze indeling relevant. Is de metaphoor een
nomen, dan heet zij oorspronkelijk, is zij een verbum en een derivaat van
het verbum (participium- of adjectief-vorm) of een partikel, dan heet zij
afgeleid; in het laatste geval immers is de vergelijking op de infinitief -vorm,
resp. op de door het partikel uitgedrukte verhouding terug te voeren.
Dit lijkt een vreemde onderscheiding en een even vreemde toelichting. Men
zou zeggen: een metaphorisch gebruikt verbum kan toch ook in een zin in
zijn infinitief-vorm staan, en waarom is het dan niet een oorspronkelijke
metaphoor? Voorts lijkt dat „afgeleid-zijn" van het metaphorische verbum
en het dito partikel toch slechts in naam hetzelfde. Enz. Maar zonder
grondige kennis van het grammatisch systeem der Arabieren blijven wij hier
vaag rondtasten (moeten wij onder „nomen" niet alleen substantief, maar
ook pronomen en adjectief verstaan, waaronder dan weer niet het van een
verbum afgeleid adjectief? en wat zeggen voor niet-Arabici eigenlijk woorden
als ,,substantief", „partikel" ?) . Aan de andere kant: Mehren zou de Arabische term niet door „partikel" vertaald hebben, wanneer met die term
niet (ongeveer) hetzelfde werd bedoeld, als in de Indogermaanse talen een
„partikel" is; die identiteit blijkt trouwens ook uit de voorbeelden.
Belangrijk is, dat hier blijkbaar wordt ingezien, dat ook het partikel
metaphorisch gebruikt kan worden. Bij de Grieken en Romeinen verzet
)

17) Gottschall, t.a.p., pag. 190.
18) Zie Hoofdstuk II, § 1. — Wij bedoelen hier de ook in de vorige § genoemde tweedeling.
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zich in de definitie natuurlijk niets tegen een dergelijk inzicht, maar hun
voorbeelden zijn toch voornamelijk substantiva, adjectiva en verba. Als
voorbeeld geeft Mehren: „Und die Familie Pharao's nahm ihn (d.i. Moses)
als Findling auf, damit er ihnen ein Feind und eine Betrübnis wurde" en
voegt er ter verklaring aan toe: „wo die s$tere Thatsache, dass Moses ein
Feind und eine Plage Pharao's wurde, mit der durch die Partikel (damit)
ausgedrückten Absicht verglichen ist". Dezelfde permutatie vinden wij in
het Nederlands, zij het dan ook voor een beknopte en niet voor een volledige bijzin (zie de twee betekenissen van „Hij ging heen, om niet meer
terug te keren") . Maar hoe is nu de relatie tussen beide begrippen „damit"
G,om")? De overdracht schijnt op een vergelijking te berusten („verglichen"), d.w.z. op een overeenkomst. Is deze overeenkomst een wezenlijke
of een toevallige eigenschap van beide? Duidelijk geëxpliceerd is dit
alles niet. Maar voor de evolutie van ons begrip blijft hier toch van belang,
dat het partikel als geschikt voor metaphorisering met name wordt genoemd,
en dat het inzicht doorbreekt, dat voor sommige eigenaardige verschillen
tussen de metaphoren de woordsoorten waaronder zij ressorteren, van
belang zijn 19) .
Voerde deze indeling tot de taalkundige ontleding, een andere voert tot
de redekundige. De metaphoor kan alleen, d.w.z. zonder nadere bepaling 20),
staan, of met een nadere bepaling; in het laatste geval zijn er weer twee
mogelijkheden. Waarschijnlijk is Mehren's formulering 21 ) wel de directe
vertaling van de Arabische; wij geven echter terwille van de duidelijkheid
aan de volgende formulering de voorkeur. Als de woorden N E--> A en
M E--^ B 22 ) de metaphoor N ±--- B leveren, kan de bepaling usueel of
bij N E-^ A of bij M 4--* B behoren 23 ) . Voor deze drie soorten kent
Qazwi^n^1 afzonderlijke termen. Als voorbeelden kunnen dienen: I. Leeuw
(= held), II. Briesende leeuw, III. Gewapende leeuw.
19) Eerst Brinkmann zal met de behandeling der metaphoren als woordsoorten
ernst maken.
20) Dat wil dus niet zeggen: zonder nader toevoegsel; dit immers is altijd nodig. Het
is natuurlijk mogelijk, dat die bepaling zelf het „toevoegsel" is; dan moet het echter
usueel bij M <--> B behoren.
21) Mehren, pag. 37.
22) Nergens blijkt, dat de Arabieren de catachrese kennen. In dit geval is een catachrese, een anonymon, ondenkbaar.
23) Dergelijke (hierboven reeds meermalen gebruikte) schematische aanduidingen
maken het mogelijk, formuleringen als „het usuele woord, dat dezelfde naam heeft
als de metaphoor", enz. praegnant samen te vatten, nog praegnanter dan de termen
„phonetisch kurion" (N - ---* A) en „semantisch kurion” (M F--> B), die wij eveneens
in § 2 invoerden.
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De indeling in gewone en uitzonderlijke metaphoren, die ook de Grieken
kennen (av"-róeEv en -rróppweev) is van weinig belang; uit aesthetische of
,00k wel rhetorische overwegingen (duidelijkheid!) wordt evenals door de
Grieken aan de eerste de voorkeur gegeven.
De samengestelde metaphoor komt ongeveer overeen met wat de Grieken
<xc7t llyopfa, de Romeinen „permutatie" noemen 24). Het enige verschil is,
dat Qazw^in1^ subordineert, terwijl de Grieken (behalve Aristoteles) de allegorie als zelfstandige troop aan de metaphoor coördineren. Hier is dus geen
„naams"-overdracht van woord op woord, doch van zin op zin. Een usueel
geworden samengestelde metaphoor heet spreekwoord (zie Aristoteles). Dat
hier weer de problematische verhouding van „eigenlijk, oorspronkelijk, gebruikelijk" zichtbaar wordt, spreekt vanzelf. De oscillaties in deze termen
{en in hun onderlinge verhoudingen zijn (het bleek ook reeds in vorige paragraphen) voor ons begrip van het hoogste belang (wat is de betekenis van
„kurion" ?) . Zij hangen voor een groot gedeelte samen met de wrong tussen
synchronistische en diachronistische, tussen psychologische en logische beschouwingswijze 25 ), tussen de taal als „Schópfung" en als „Entwicklung"
(om met Vossler te spreken) . Maar het is hier zeker nog niet de plaats hierop
dieper in te gaan.
Naast de enkelvoudige en de samengestelde worden nog een metonymische
en een in de fantasie wortelende metaphoor onderscheiden. De laatste twee
worden tot één groep samengenomen, maar wij moeten bekennen, dat ons
hun verschil uit de tekst van Mehren 26 ) niet geheel duidelijk geworden is.
Wat wij er echter uit begrepen menen te hebben, zullen wij hier refereren. Wanneer aan B een attribuut of praedicaat wordt toegekend, dat eigenlijk
bij A behoort, terwijl B in de zin toch aan M geassocieerd blijft, spreekt
men van een metonymische metaphoor; de vergelijking is dan slechts aangeduid. Vergelijk b.v. „Dit roofdier slaat zijn klauwen naar ons uit" 27 ) met
„De dood slaat zijn klauwen naar ons uit". Dat ons in het laatste geval

achter het woord „dood" de metaphoor „roofdier" gesuggereerd wordt, is
duidelijk; deze metaphoor is in de fantasie aanwezig, echter niet in de taal
tot uitdrukking gebracht.
Ook hier wordt weer gesproken over syntactische relaties, en wij kunnen
dit geval ook zeker met de beide boven genoemde gevallen in verband
24) Verg. Gerber, II, 1, pag. 99.
25) Hiermee willen wij in het geheel niet zeggen, dat deze beide contrast-paren
samenvallen.
26) Mehren, pag. 39.
27) Natuurlijk moet dan uit een of andere toevoegsel blijken, dat met „roofdier"
de dood bedoeld is. — Hier valt wel sterk op, dat de Arabieren op verschillende momenten tot een preciezere en scherpzinniger analyse zijn gekomen dan de Grieken.
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brengen. „De dood slaat zijn klauwen naar ons uit" is in het praedicatieve
volkomen gelijk aan „briesende held" in het attributieve, en dit laatste
kunnen wij stellen naast „briesende leeuw" (als metaphoor), en „gewapende
leeuw" (resp. I, II en III). En hier beroeren wij opnieuw de kwestie: Wat
is in een ongebruikelijke syntactische verbinding de metaphoor? 28) In
I is het adjectief het vaste punt, de eigenlijke uitdrukking, waarmee (ook
in deze verbinding) „niets gebeurt"; het is tevens het toevoegsel, waaruit
blijkt, dat „held" een in de phantasie wortelende metaphoor is; dit laatste
betekent hier niet ,,roofdier", het heeft geheel en al zijn oorspronkelijke betekenis („held") en dat begrip ,,roofdier" verschijnt slechts in onze fantasie.
In II is het adjectief geen toevoegsel. Heeft het nu de oorspronkelijke of
een overdrachtelijke betekenis ? Hierover zegt Qazw^in^1 niets; voor hem is
„leeuw” in deze zin de metaphoor, een woord dat zijn eigenlijke betekenis
geheel heeft verloren (het betekent „held" en niets anders) . In III eindelij k
is het adjectief bepaling en toevoegsel, het vaste punt, de eigenlijke uitdrukking, waaruit het metaphorisch zijn van het substantief blijkt.
In I is voor de Grieken het adjectief de metaphoor („briesen” kan men
eigenlijk alleen van het dier zeggen) , voor de Arabieren is juist het substantief (in zekere zin) metaphorisch. T.o.v. „de dood slaat zijn klauwen
naar ons uit" zouden de meningen verdeeld zijn bij de eersten, terwijl voor
de laatsten alleen „dood" in aanmerking komt om een metaphoor te zijn.
T.o.v. II zijn beiden het eens. Maar III kunnen de Grieken weer op twee
wijzen interpreteeren: 1. „leeuw" is een metaphoor voor „held", en 2. „gewapend" kan men eigenlijk alleen van mensen zeggen, het is dus een metaphoor; voor de Arabieren is slechts de eerste interpretatie mogelijk.
Wij krijgen de indruk, dat voor Qazwini dat woord de metaphoor is, hetwelk syntactisch (in een junctio of in een nexus) primair is.
In I sprak hij van een metonymische metaphoor. Van zijn begrip metonymia geeft Mehren de volgende definitie: „Unter der Metonymie versteht
man den Gebrauch eines Ausdruckes, nach welchem nicht allein dessen
ursprünglicher Sinn für das Verstándniss möglich ist, sondern zugleich ein
Begrif,f , der mit jenem in nahem Zusammenhange steht und hierdurch angedeutet wird, gemeint ist" 29 ) . Juist in haar contrast met de metonymia
constitueert zich het wezen van de metaphoor, daar deze de oorspronkelijke
betekenis van het woord niet toelaat. De metaphoor is mono-semantisch,
de metonymia is bi-semantisch, en de metonymische (in de fantasie wortelende) m eta phoor staat om zo te zeggen tussen beide in 30) .
28) Zie vorige §. — Het schema der verbinding is op zichzelf niet ongebruikelijk,
maar het is ongebruikelijk deze bepaalde woorden zo te verbinden.
29) Mehren, pag. 41.
30) Ook in vrijwel de gehele Westeuropese literatuur is zijn contrast met de meto-

Qazwini stelt I en III niet naast elkaar; integendeel: zij duiken in twee
wel zeer verschillende onderverdelingen op. Stelt men ze wel naast elkaar,
dan rijst de vraag: Wanneer in I „leeuw" als overdrachtelijke uitdrukking
in de fantasie aanwezig is, waarom is dan in III niet „leeuw" als eigenlijke
uitdrukking in de fantasie aanwezig? 31)
Hoe dit ook zij, en hoe zeer ook wordt vastgehouden aan die ène betekenis,
toch is reeds hier en daar het begrip van een dubbele betekenis, die later
vooral bij de behandeling van de z.g. psychologische metaphoor zo relevant
zal zijn, zichtbaar geworden 32).
Wij vinden dit begrip in nuce ook bij as-Sakka^ ki. De hierboven beschreven
visie van Qazwïnl^ . is natuurlijk niet de enige, al is zij de voornaamste. Op
haar verschillen met andere zullen wij niet ingaan. Maar wel willen wij wijzen
op de interessante polemiek van QazwlAn^1 en Sujuti tegen as-Sakka^ki. Deze
laatste nl. meent, dat in een zin als „Ik heb een gewapende leeuw gezien"
het woord „leeuw" in zijn oorspronkelijke betekenis moet worden genomen
en dat de overdrachtelijke betekenis in gedachten daarmee wordt verbonden 33). Voor zijn tegenstanders heeft het alleen maar de overdrachtelijke
betekenis. Al houdt dus ook as-Sakka^ ki vast aan het mono-semantisch
karakter van de metaphoor (evenals Qazwi^n^1 (ook) bij zijn metonymische
metaphoor doet), toch zijn er tree betekenissen (weliswaar op een andere
wijze, nl. in de werkelijkheid en in de fantasie) tegelijkertijd aanwezig.
Maar dit heeft ook nog een andere portée, en hier komen wij terug op
wat wij hierboven naar aanleiding van de gedachte-metaphoor over de
metaphoor als leugen zeiden. De mening van as-Sakka^ ki zal waarschijnlijk
wel steun gevonden hebben bij de Koran-exegeten, die in de metaphoor
een soort van leugen zagen en haar bestaan in de Koran daarom niet wilden
erkennen. Hier liegt de metaphoor ook in de „gewone" werkelijkheid. De
metaphoor is een leugen en zij maakt, met enige handlangers, de gehele
poëzie tot leugen. „Ein Vorzug der Poesie ist der Umstand, dass sonst
niemand lügt ohne die Menschen abzustossen, der Dichter allein ausgenomnymia voor ons begrip van wezenlijke betekenis. Maar daar is dan dit contrast niets
anders dan het contrast tussen de relaties van eigenlijke en overdrachtelijke betekenis.
31) Men zou zich kunnen afvragen, of wij bij deze analyse I niet ten onrechte met
„de dood slaat zijn klauwen naar ons uit" hebben geïdentificeerd, en of die metonymische metaphoor niet onze personificatie is. Ongetwijfeld bestaan er tussen beide
zinnen verschillen, maar wij menen, dat Qazwini, gezien zijn interpretatie van de
laatste zin, niet tot een andere interpretatie van I zou kunnen komen, dan wij hier
hebben gegeven, en dat dus in I „held" voor hem een metonymische metaphoor
moet zijn.
32) Zie vooral de paragrafen over St ,hlin en Werner; voorts Deel III, Hoofdstuk II, § 1.
33) Mehren, pag. 79, 82.
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men; denn je mehr er logt, um so mehr wird er gelobt", zegt Abd-ar-Rahma^ n
(in de vertaling van Mehren (pag. 275)). En hier moeten wij denken aan:
•rroXXà isov-rat o i Ó(oi ot 34), aan Nietzsche's: „ .... und die Dichter
lügen zu viel" 31 ), aan Brinkmann's mening, dat de metaphoor een soort
van leugen is (tegen welke mening Biese zo fel zal protesteren) en aan de
appreciatie van de taal-critiek voor ons arm phaenomenon. Op de bedoelde Koran-exegese komen wij in een andere samenhang (Hoofdstuk I I I )
terug.
Qazw^in^1 spreekt ook nog over het verschil van metaphoor en vergelijking
Bij de eerste wordt het object, dat vergeleken wordt, niet genoemd, bij
de laatste wel 36) . Deze mening is voor iemand die volhoudt, dat in „gewapende leeuw" het laatste woord niet „leeuw" doch alleen maar „held"
en niets anders betekent, op zijn minst genomen merkwaardig. Hij had
moeten zeggen: „Het wordt niet eigenlijk, maar overdrachtelijk genoemd" 37 ).
;

Verder dan deze (uiteraard vluchtige) karakteristiek van het begrip bij
de Arabieren kunnen wij niet gaan. T.o.v. dat der Grieken zijn er enige
belangrijke mutaties. Het wordt „philosophisch belast". De „dubbele betekenis" wordt hier en daar zichtbaar. Meer dan bij de Latijnse grammatici
wordt de metaphoor als syntagma en woordsoort bekeken. De „overeenkomst" is niet meer voor het gehele begrip relevant, slechts voor een der
soorten, omvat dan niet de relatie geheel deel. Het aesthetisch moment
is minder goed zichtbaar. De aesthetische appreciatie is positief, maar de
philosophische is negatief. Belangrijk is hun begrip ,,toevoegsel". De problemen in verband met het begrip „kurion" blijven bestaan, en de metaphoor „o v erd r acht" is o n duidelijker da n ooit 31 ) .
__________

34) Vgl. Ed. Muller, I, pag. 57-85. Heeft een dergelijke mening ook bewerkt, dat
bij de Grieken oopt6T1^ S en TrotiyT1^ S synoniem werden? Zie hierover E. Norden:
Die Antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance 4 ,
I (Berlin, 1923), pag. 73, 75.
35) F. Nietzsche: Also sprach Zarathustra, II (Auf den glückseligen Inseln).
36) Mehren, pag. 38, waar eigenlijk niet de opvatting „metaphora brevior est similitudo" (de formulering van Quintilianus) tot uitdrukking komt, zoals König wil
(vgl. E. König: Stilistik, Rhetorik, Poetik im Bezug auf die biblische Litteratur
komparativisch dargestellt (Leipzig, 1900), pag. 93).
37) Hier blijkt nog eens te meer de onduidelijkheid van de termen „noemen" en
„betekenen". „Leeuw" betekent „held", maar noemt niet „held"; èn het is een naamsoverdracht (? ? ?) .
38) Het is in zekere zin „toevallig", dat wij slechts de arabische en niet b.v. ook de
indische en de iraanse tropenleer bespreken. Wij hadden dan o.a. de door Mehren
(pag. 13) genoemde werken van Jones, Gladwin en Garcin de Tassy moeten bestuderen
(voor ,,overdracht" vindt men in het sanskrit adhydsa). Ook de hebreeuwse tropologie
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§ 5 — DE MIDDELEEUWSE RHETORES EN LOGICI
Onder „Middeleeuwen" in engere zin verstaat men wel de periode van
1000 tot 1300, d.i. de drie eeuwen tussen de z.g. „Dark Ages" en het begin
van de Renaissance 1 ) . In deze paragraaf echter bedoelen wij ermee: de
periode vanaf compilatoren als Isidorus en Beda, die in hun werk voor ons
begrip nog een bescheiden plaatsje inruimen, tot het moment, dat de Latijnse
vertaling door Lorenzo Valla van Aristoteles' Poetica de renaissance van het
begrip inluidt; dit is in 1498, dus niet zo heel veel later dan het jaar,
waarin men de Middeleeuwen „officieel" laat eindigen.
Deze periode is voor het begrip „metaphoor" wel een echt duistere tijd.
Want de geschriften, waaruit wij zijn geschiedenis moeten aflezen, zijn
moeilijk op te sporen. En voorts is het a priori wel zeker, dat het in al die
eeuwen niet evolueert, maar dat zijn leven in de zwakke geesten van comkomt in aanmerking. Voorzover wij konden nagaan, staat hier de metaphoor in
betekenis ver achter bij de vergelijking, de gelijkenis (yraschal), welke het zinnelijke
en het boven-zinnelijke combineert en vergelijkend naast elkaar stelt. Zie hierover
het werk van Fr. Delitzch: Zur Geschichte der judischen Poësie vom Abschlusz der
heiligen Schriften Alten Bundes bis auf die neueste Zeit (Leipzig, 1836), pag. 196, vlgg.
en het artikel Maschal in (Herlitz-Kirschner): Ji disches Lexikon, III, pag. 1411.
„Metaphoor" is in het hebreeuws hasj'ala. Deze term treffen wij b.v. aan bij Leon
Messer in zijn Nofet Zufim (Mantua, voor 1480). De heer Hirschel was zo vriendelijk
de betreffende passus voor ons te vertalen. Veel nieuws brengt Messer niet; niet voor
niets lezen wij in The Jewish Encyclopedia (New York and London, M D CCCCIV),
VIII, pag. 505): "His theories follow chiefly Chose of Cicero and Quiritilian". Volgens
Messer gebruikt men de metaphoor, omdat men het eigenlijke woord niet gebruiken
kan, b.v. wegens rhythme, rijm (wat het rijm betreft: vgl. de opmerking van Goethe
door ons besproken hierbeneden § 7, noot 31) ), — een mening, welke geheel gebaseerd
is op de theorie der dubbele uitdrukking; voorts kent hij een indeling in duidelijke en
niet-duidelijke metaphoren. -- Hierbij moeten wij het laten. Wij betreuren het, dat
onze monographie onvolledig moet blijven, daar zovele werken voor ons ontoegankelijk zijn. Ook hier zouden wij onderscheid moeten maken tussen: le. hebreeuwse
werken, die een wetenschappelijke descriptie van de „metaphoor" geven, 2e. werken,
die een overzicht geven van de visie(s) der hebreeuwse wetenschap op ons verschijnsel,
en 3e. werken, die handelen over de kenmerken der metaphoor speciaal in de hebreeuwse poëzie (om een analoog voorbeeld te geven: Goethe's beschouwingen over de arabische tropen behoren zeker niet tot „het begrip M. in de arabische rhetorica of poëtica").
De grenzen tussen de drie genoemde groepen zijn natuurlijk niet scherp. Wij wijzen
b.v. op het werk van Ibn Esra (genoemd in: Encyclopaedia Judaica. Das Judentum
in Geschichte und Gegenwart (Berlin) onder deze naam) en op J. G. von Herder:
Vom Geist der ebrâischen Poesie (1782).
1) Zie F. A. Wright en T. A. Sinclair: A History of later latin literature. From the
middle of the fourth to the end of the seventeenth century (London, 1931), pag. 201.
8
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pilatoren en commentatoren van de eerste tot de zoveelste orde vrijwel
geheel wegkwijnt. Men observeert het verschijnsel niet meer in de „werkelijkheid", maar praat critiekloos anderen na. Het lijkt, of het begrip in
Arabië een nieuw en gezonder leven begonnen is.
Poetica behoorde noch tot het trivium, noch tot het quadrivium; het
gelijknamige werk van Aristoteles was onbekend, tot 4 1300 een zekere
Hermannus Alenanunnus er een zeer slechte vertaling van gaf naar het
Arabisch, tegelijk met een dito van de Rhetorica; deze vertalingen waren
tamelijk onbegrijpelijk en weinig verspreid 2
Rhetorica was een der artes formales, behoorde tot het trivium. Aan de
Parijse universiteit was zij in de dertiende eeuw object van de lesons extraordinaires, en ook later was zij wel niet geheel uitgesloten van de Faculté
des Arts, „mais elle n'y tenait pour ainsi dire aucune place" 3) . Zij werd
beschouwd als een soort ancilla juris, ook wel als een appendix der grammatica. In York was men niet verder dan Cicero en Victorinus 4) . Aan het
einde der veertiende eeuw komt er een opleving bij de grammatici van het
Collège de Navarre, maar deze bestaat slechts in het beter kennen der classieken (Pierre d'Ailly, Gerson) en niet dus in het beter kennen der facta!
Ook van Gerbert (die zelf een Rhetorica heeft geschreven) wordt ons medegedeeld, dat hij de kennis van de classieke rhetorica heeft uitgebreid, en dat
na hem niet alleen Cicero, doch ook Quintilianus werd gedoceerd 5) . Ook
Cornificius gebruikte men, want er bestaat op diens Rhetorica ad C. Herennium een commentaar van Theoderich van Chartres.
In de leerdichten van Petrus Riga (Liber floridus aspectus) , Eberhard
van Béthune (Graecismus) en Galf red (Geoffrey) de Vinesauf (Poetria
) .

2) Zie Ch. Thurot: De l'organisation de l'entseignement dans l'université de Paris
au Moyen-Age (Paris-Besancon, 1850), pag. 83.
3) Ibidem.
4) Zie G. Frenken: Die Exempla des Jacob von Vitry. Ein Beitrag zur Geschichte der
Erzhlungsliteratur des Mittelalters (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen
Philologie des Mittelalters, begründet von L. Traube, herausgegeben von P. Lehmann,
V. Band) (München, 1914), pag. 10. — Victorinus is vooral bekend door zijn commentaar op Marcianus Capella, die in zijn Artes liberales (IV, § 359-360) een poging doet
orde in de tropologie te scheppen (zie volgende §) .
5) Zie over de weinige oorspronkelijkheid der Middeleeuwse wetenschap ook b.v.
F. Paulsen: Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung der deutschen Universitáten mit besonderer Rücksicht auf ihr Verhi,ltnis zur Wissenschaft (Einleitung op
Band I. Die Universitten im Deutschen Reich van W. Lexis. Das Unterrichtswesen
im Deutschen Reich) (Berlin, 1904), pag. 7, 12; voorts het onder 1) genoemde werk
van Wright & Sinclair, pag. 228: "At Chartres the Seven Liberal Arts .... were of
course studied, but only in the works of the auctores, not as objects or instruments
of knowledge".
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nova) 6 ), die de colores') met hun voorbeelden in verzen behandelen, kunnen
wij wel het een en ander over ons object verwachten, maar het karakter
der Middeleeuwse leerdichten in het algemeen kennende zeker niet veel
nieuws. Hoeveel in Van Maerlant's „Der Naturen Bloeme" berust op eigen
waarnemingen of inducties ? Het leerdicht is niet de plaats voor wetenschappelijke ontdekkingen.
Wat eindelijk de grammatica betreft: zoals wij gezien hebben (§ 3) , waren
de tropen langzamerhand speciaal tot het interesse-gebied van deze wetenschap gaan behoren (Donatus, Servius, Diomedes), en Isidorus, die toch
ook over rhetorica schreef, behandelde ze uitsluitend in zijn grammatica 8).
Zo werden de tropen gedurende de latere Middeleeuwen naar Donatus geleerd, waarvoor ons de bekende betekenisontwikkeling van het woord
„Donatus" van eigennaam via „grammatica door Donatus geschreven" tot
„grammatica in het algemeen" als bewijs kan dienen. Misschien dat men
nu en dan de voorbeelden „gebruikte" van Beda, die de antieke door bijbelse
had vervangen.
Het woord „metaphora" is in deze periode zeker niet onbekend; ook vinden wij verschillende van zijn derivata. Het Glossarium van Diefenbach 9
geeft: „metaphora (fora), methafora: hd. ein beyspyl, gelychnuss; methauorum das puch von der holden red; metaphorica: uszlegunge; metaphorice:
)

6) Deze werken zijn in de Nederlandse bibliotheken niet aanwezig. Dit is helaas ook
het geval met Ch. S. Baldwin: Medieval rhetoric and poetic (to 1400) interpreted from
representative works (New York, 1928), en H. Caplan: The influence of classical
rhetoric on mediaeval artes praedicandi, waaruit wij misschien iets meer over de
evolutie van ons begrip hadden geleerd.
7) Color is natuurlijk niet hetzelfde als tropus. Color orationis betekent: kleur, toon,
karakter van de rede, en wordt in die betekenis reeds door Quintilianus gebruikt.
8) De term tropus heeft in de Middeleeuwen ook nog totaal andere betekenissen.
In de eerste plaats in de logica. In de tweede plaats in de muziek. Hier wijzen wij op
het door K. Strecker in zijn Einführung in das Mittellatein 2 (Berlin, 1929) geciteerde
werk vara L. Gautier: Histoire de la poésie liturgique au moyen a^ ge, I. Les Tropes
(Paris, 1886), waar de definitie op pag. 1: „ Qu'est-ce qu'un Trope ? C'est 1'interpolation
d'un texte liturgique" onze hoop, dat dit werk ons over de poëtische tropen zou
inlichten, reeds terstond de bodem inslaat. Natuurlijk kunnen wij het met de mening
„C'est un terme musical, uniquement musical" (pag. 53, 54) in het algemeen niet
eens zijn.
9) L. Diefenbach: Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis e codicibus
manuscriptis et libris impressis (Frankfurt a. M., 1857), verschenen als supplement
op Du Cange. Vgl. ook L. Diefenbach: Novum Glossarum latino-germanicum mediae
et infimae aetatis. Beitráge zur wissenschaftlichen Kunde der Lateinischen und der
Germanischen Sprachen (Frankfurt a. M., 1867), pag. 252 (2), waar wij achter de
term meta f rida vinden: metaphora (bispel) .
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by glychnisse; metaphoricus: glych". Mogen wij uit een en ander deduceren,
dat de betekenis veranderd is tot die van exemplum, parabel? Vooral de
betekenis van het laatste derivaat is opvallend 10 ); wij weten echter niet,
of dit adjectief attributief of praedicatief gebruikt kan worden, noch bij
wat voor soort substantief het kan optreden. De spelling is hier en daar
wat zonderling: de kennis van het Grieks was verloren gegaan.
Nog vreemder is, wat wij bij Du Cange vinden: „metaphora: Omen et
quaedam praesignificatio" 11) . Dit immers heeft met de oorspronkelijke
betekenis niets meer gemeen, al is het dan misschien ook mogelijk een
semasiologisch verband te construeren. Zoals immers, omdat een verschijnsel teken kan zijn niet alleen van een ander bestaand verschijnsel doch ook
van een toekomstig, teken tot voor-teken wordt, is ook de overgang van beeld
tot vckr-beeld (voor hier eveneens temporeel) mogelijk. Een dergelijke betekenis-ontwikkeling van „metaphora" is natuurlijk slechts denkbaar, wanneer wij aannemen, dat het bewustzijn van de etymologische betekenis verloren is gegaan en dit laatste is zeer waarschijnlijk.
Wij voerden hier de term „beeld" in. Deze term begint nu in de Germaanse literatuur van grote betekenis te worden. Etymologie en semasiologie van dit woord zijn zeer moeilijk 12 ). Notker (950-1022) kent het als
„figuurlijke" maar ook als „eigenlijke" uitdrukking (bildlicho = rehto -conventinenter) 13 ) . Toch vertaalt hij transferre in de betekenis van het
metaphorische „overdragen" door firbiliden, maar waarschijnlijk verandert
dan het praefix het stamwoord van „eigenlij kheid" tot „oneigenlij kheid".
V66r hem vinden wij bilidi ongetwijfeld wel als figuurlijke uitdrukking, zij
het dan speciaal voor de gelijkenissen van Christus (parabola, similitudo,

exemplum 14 )); zo b.v. bij Otfrid (9e eeuw). Notker's bildlicho blijft verrassend, en Pongs' analyse van Notker's bilid is niet overtuigend. Hij zegt,
dat Notker het naieve gebruik van dit woord heeft beperkt en naar een eigen
terminologie streeft, en merkt naar aanleiding van „pildunga des muotes"
10) Zie voor een mogelijke verklaring beneden.
11) Du Cange (C. du Fresne) : Glossarium mediae et infimae latinitatis, Tomus quintus. — Opvallend is, dat hij de term „translatio" niet opgeeft in de betekenis van
,,metaphora".
12) Vergelijk voor de etymologie en de semasiologische ontwikkeling va.n bilid(i) in
verband met „exemplum, parabola, beispiel, metaphoor" vooral Pongs, pag. 8, vlgg.,
pag. 457, vlg.
13) Zie Notker: Licentia fingendi nomina (Schriften Notker's und seiner Schule,
herausgegeben von Paul Piper (Freiburg i. B. und Tübingen, 1882), I, pag. 429).
14) Zie over hun verhouding volgende alinea. „Exemplum" kan niet alleen ,,voorbeeld" (origineel), maar ook „na-beeld" (beeld) zijn. Vergelijke de omkeerbare relatie
„eigenlijk - oneigenlijk".
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e. d. op: „Bild als Bilderscheinung des Göttlichen ist so verinnerlicht zum
primitiven Funktionsbegriff inneren Bildens. Die Beziehung zum Sprachgebilde aber scheint verloren, weder bilid noch glilinisse begegnen in der
Bedeutung figürlicher Rede". Ja, maar bildlicho vinden wij wel voor
eigenlijke uitdrukking, en hier is de betekenis niet beperkt doch in zijn
tegendeel veranderd!
Wij zoeken de verklaring in de volgende richting. Wanneer wij het beeld
vergelijken met de zaak, waarvoor het beeld is, dan zien wij verschil en
overeenkomst (gelijkheid). Daarom kan in het begrip „beeld" zowel het
moment van het verschil als het moment van de gelijkheid geaccentueerd
worden. De etymologie van -rrapapoXi' wijst op het eerste, maar „similitudo" (op een andere wijze ook „exemplum") wijst op het tweede. En
hebben wij voor „metaphoricus" ook niet „gelijk" gevonden? Waarom
zou „beeldelijk" dan niet „gelijk" ,,,overeenkomstig" (met het taal-gebruik
of met het geïntendeerde) , „passend" kunnen betekenen? Wij geven
dit slechts als een suggestie.
Hoe al die verhoudingen ook mogen zijn, nergens vinden wij een aperte
identificering van „metaphoor" en „beeld"; waarschijnlijk was daarvoor
de discrepantie tussen de dode technische term uit een vreemde taal en het
levende woord uit de eigen taal, met zijn vlottend complex van betekenisonderscheidingen en zijn potentie tot vorming van afleidingen en samenstellingen, veel te groot.
De vorm „metaphorically" is, voorzover wij weten, het eerste voorbeeld
van het opnemen van de vreemde term in het systeem van een Germaanse
taal 15).
Het weinig positieve, dat wij tot nu toe over het begrip in de Middeleeuwen hebben weten mede te delen, rechtvaardigt zeker niet, dat wij aan
deze periode een aparte paragraaf wijden. Maar niet in de poetica's, de
rhetorica's en de grammatica's heeft de terminograaf hier in de eerste plaats
zijn bronnen te zoeken, doch in de logica en de kennis-theorie van de scholastiek. De universalia-strijd, de controverse nominalisme - realisme, is om twee
redenen voor ons begrip van belang. In de eerste plaats heeft deze strijd
een aspect, in verband waarmee wij eerst later de term „metaphoor" zullen
aantreffen; hier vinden wij een visie op ons object voorbereid, die wij eerst
later als een reële begripsphase kunnen registreren, en daarom wordt de

15) J. H. Baxter en Ch. Johnson: Mediaeval Latin Word-List from british and irish
sources (London, 1934). Wij vinden dit derivatum in 1267, zoals vanzelf spreekt als
adverbium (translate metaphorically).
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universalia-strijd, voorzover zij met de metaphoor samenhangt, in een ander
verband behandeld 16)
In de tweede plaats voerde die strijd tot taalkundige beschouwingen.
"Inside the scolastic system, which so long dominated European thought,
the only opportunity for a treatment of language was in the relation to
the Nominalism versus Realism controversy" 17 ) . En in dergelijke beschouwingen vinden wij de term wel, speciaal in de leer der sup5ositiones.
Zoals men weet, treffen wij de term „suppositio" voor het eerst aan bij
Psellus (1 1 e eeuw) en wel in zijn Lvvoy^ts Eis -rily 'Apuo ro-réXovS AoylKr^v
ÉTnaT µr^v; door de min of meer vrije vertalingen van William van Shyreswood, Lambert van Auxerre en vooral van Petrus Hispanus (allen 13e eeuw)
werd dit begrip eigendom van de scholastiek 18) . Maar niet deze vier nemen
de metaphoor onder hun „De terminorum proprietatibus" op. Voorzover
wij hebben kunnen nagaan 19 ), behandelen slechts drie scholastici in dit
verband ons begrip, nl. Raimundus Lullus, William Occam en Buridan.
Zeer waarschijnlijk echter zijn er meer en zijn wij hier slechts tot een steekproef gekomen, al kunnen wij ons aan de andere kant niet voorstellen, dat
een boring op een andere plaats iets essentieel anders zou opleveren.
Lullus maakt een scheiding in suppositio propria en suppositio impropria.
De eerste wordt met al zijn soorten verreweg het uitvoerigst en met grote
scherpzinnigheid behandeld; van de tweede wordt als voorbeeld gegeven:
„Anglia pugnat", hetgeen later meestal een metonymia wordt genoemd 20) .
Een zelfde primaire onderverdeling vinden wij bij Occam: „Oportet autem
cognoscere, quod, sicut est suppositio propria, sc. quando terminus supponit
praecise pro eo, quod significat proprie, ita suppositio impropria est, quando
terminus accipitur improprie. Multiplex autem est suppositio impropria, sc.
16) Zie Hoofdstuk III, § 2.
17) Zie C. K. Ogden en I. A. Richards: The Meaning of Meaning. A study of the
influence of Language upon Thought and of the science of Symbolism (LondonNew York, 1923), pag. 101. — Of deze mening in haar absolute formulering juist is,
wagen wij niet te beslissen. Voor de leer der suppositiones als essentieel onderdeel
van wat „De terminorum proprietatibus" genoemd wordt, schijnt zij wel op te gaan.
18) Wij houden ons hier aan de mening van Prantl (door hem verdedigd in zijn Geschichte der Logik, II, pag. 266, vlg.), dat Psellus' Synopsis het origineel is van de
Latijnse werken uit de 13e eeuw. De opmerking van K. 0. Erdmann (Die Bedeutung
des Wortes 3 , pag. 67) : „Im 13. Jahrhundert fügte die scholastische Logik zu den
Lehren des Aristoteles und seiner berühmtesten Bearbeiter Porphyrius und Boethius
ein neues Gebiet: de terminorum proprietatibus" is dan onjuist.
19) In de vier registers van Prantl ontbreekt de term „metaphoor" geheel! Een bewijs,
dat wij op dergelijke registers niet te veel moeten vertrouwen.
20) Raimundus Lullus: Dialecticae introductiones (f. 5 v. A) . Vgl. Prantl, III, pag.
11 33, Anm. 596).
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antonomatica, .... alia est synecdochica, .... alia est metaphorica ...
Multum utile est, cognoscere, quando terminus accipitur proprie, .... quia
vix invenitur aliquod vocabulum, quin in diversis libris sanctorum et philosophorum aequivo ce accipiatur" 21) .
Hier dus vinden wij de metaphoor niet als troop maar als suppositio 22) .
Dit legt ons de verplichting op het begrip „suppositio" te analyseren, óók
in zijn contrast tot het begrip „troop".
Het spreekt vanzelf, dat het bedoelde begrip een evolutie kent. Zolang
slechts (zoals bij Psellus e.a.) de propria naar het criterium der suppositio
werden ingedeeld, had dit laatste een engere betekenis dan bij Lullus en
Occam. De (niet wetenschappelijk geëxpliceerde, doch vóór-wetenschappelij k geïmpliceerde) scheiding in propria en impropria had met het begrip
„suppositio" niets te maken. Op het moment echter, dat de suppositiones
materialis, formalis, enz. gezien worden als soorten van een suppositio
propria en deze een contrast-aequivalent vindt in een suppositio impropria,
krijgt „suppositio" zo niet een andere dan toch een ruimere betekenis.
Maar ook nog om een andere reden heeft Occam's begrip een wijdere omvang
dan dat van Psellus: bij den laatste is de suppositio een eigenschap alleen
van het substantief, bij den eerste een eigenschap van alle termini. Psellus
deelde de betekenissen in, in ova1w' SEts (substantiële) en h-rrEfaaKTOt (attributieve); tot de eerste behoren de substantiva, tot de tweede de adjectiva
en de verba. Wat de v&rró9Eais is bij de substantiva, is de aVg7r;kOKI bij de
attributieve woorden. Hij definieert: Yiró8eots yáp Eam Trpóa7kîy^ts ópov
ovctcb8ovs ávTi TtvOs 23 Hieruit volgt, dat hij het verschil „propria impropria" niet als een suppositioneel verschil kon zien, daar tot beide
soorten zowel substantiva als ook attributiva kunnen behoren. Wij zullen
ons in deze definitie, die enige blinde vlekken heeft (dat ávTi Ttvos !),
).

21) William Occam: Summa totius logices (C. 77, f. 24 v. B). Vgl. Prantl III, pag. 379,

Anm. 891) .
22) Stenzel (Philosophie der Sprache, pag. 84, vlg.) zal eens de suppositiones en de
metaphoren als twee soorten veranderingen der grond-betekenis juist scherp van elkaar
onderscheiden. — Het begrip „suppositio" beschouwen wij hier zoveel mogelijk taalkundig, niet philosophisch; voor zijn betekenis in de universalia-strijd, waardoor het
ook op een indirectere wijze dan in deze § voor het begrip „metaphoor" van belang is,
verwijzen wij naar Hoofdstuk III, § 2. Eindelijk treedt het ook nog op in verband met
de psychologische metaphoor (zie Deel III, Hoofdstuk II, § 1). Het moge waar zijn,
dat de term „suppositio" tegenwoordig uit de taal-wetenschappelijke en philosophische
literatuur (behalve de Katholieke) zo goed als verdwenen is (zie Erdmann, t.a.p.,
pag. 73), in ons taal-bewustzijn leven dergelijke onderscheidingen ongetwijfeld (psychologische en bewuste suppositio; zie beneden, t.a.p.).
23) Psellus: Synopsis, V, 25, pag. 312. Vgl. Prantl, II, pag. 287.
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liever niet verdiepen, maar uitgaan van de definitie van Occam: „Dicto
de significatione terminorum restat dicere de suppositione, quae est proprietas conveniens termino, sed nunquam in propositione" 24) .
Dus „suppositio" constitueert zich als contrast van „significatio". Het
eerste is een eigenschap van het woord in het verband van een zin, het
tweede is een eigenschap van het woord op zichzelf. Beschouwen wij nu
nog eens de boven geciteerde passus: „Oportet autem cognoscere, quod,
sicut est suppositio propria, sc. quando terminus supponit praecise pro eo,
quod significat proprie, ita suppositio impropria est, quando terminus
accipitur improprie". Hier valt dadelijk op, dat de propria en de impropria
niet m.m. op dezelfde wijze gedefinieerd worden. In de eerste definitie
vinden wij weer een tegenover elkaar stellen van suppositio en significatio;
er is een verschil tussen subject en praedicaat. Maar de tweede definitie is
een volmaakte tautologie, een gesloten cirkel, binnen welke ons logisch
denken door geen enkele dimensie komen kan. „Supponere" en „accipiri"
zijn identieke termen; „terminus supponit" en „terminus accipitur" betekenen hetzelfde (vgl. „dit woord betekent" en „met dit woord wordt bedoeld
(bedoelen wij) ") . Moeten wij hieruit concluderen, dat het woord op zichzelf
geen oneigenlijke betekenis heeft, maar in een zin wel oneigenlijk supponeren kan? Dan vinden wij hier in een andere terminologie dezelfde mening,
die wij in vorige paragraphen o.a. aantroffen bij Quintilianus en Qazw^ini^:
de troop (de metaphoor) openbaart zich slechts in een zin (waartegenover
wij de vraag zouden kunnen stellen: Maar waar en hoe openbaart zich dan
het kurion ?) . Aan de andere kant: hoe kan „signif icare" door „proprie" 25)
bepaald worden, als er ook niet een „signif icare improprie" mogelijk is, als
er dus ook niet boven een „suppositio impropria" een „signif icatio impropria" staat?
De wrong tussen beide definities is slechts te begrijpen vanuit de volgende
redenering. Analytisch als de scholastici waren, onderscheidden zij niet alleen
meer dan wij, maar scheidden zij ook meer. Niet het overeenkomstige, niet
datgene waarin de onderscheidingen werden aangebracht, openbaart zich
voornamelijk in hun terminologie, doch het verschillende; zij kennen verschillende termen („suppositio” en „significatio"), waar wij er één kennen
(„betekenis", eventueel met een nadere bepaling) . Dit neemt niet weg,
24) T. a. p., I, 63, f. 20 v. B. Vgl. Prantl, III, pag. 373, Anm. 874) .
25) Toen wij hierboven (noot 22)) zeiden, dat de suppositionele verschillen nog in ons
levend waren, hadden wij het oog op vele gevallen, waarin wij een woord tussen
aanhalingstekens plaatsen. Door die tekens brengen wij „visueel" tot uitdrukking,
dat wij dit woord niet in zijn reële, doch in zijn logische of materiële suppositio gebruiken (zie voor de term „visueel” ons artikel: Visuele momenten in de litteratuur
(Taal en Leven, I, pag. 11, vlgg.)) .
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dat ook aan hun geest zich in sommige gevallen weer het overeenkomstige
opdrong. En zoiets is in de geest van Occam gebeurd, toen hij sprak van
„signif icare proprie", terwijl toch volgens hem het contrast „eigenlijk oneigenlijk" niet een kwestie van betekenis maar van suppositie is. Immanent-logisch 26 ) moest zijn definitie luiden: ,.....quod, sicut est suppositio propria, sc. quando terminus supponit pro eo, quod significat, ita
suppositio impropria est, quando terminus non supponit pro eo, quod
significat".
Maar ook dan zijn er nog moeilijkheden genoeg. Want, al staat de terminus voor iets dat het niet betekent, het blijft toch „dezelfde" terminus, d.i.
„dezelfde" twee-eenheid van nomen en .... significatio.
Wat is een terminus en hoe redt hij in al die suppositiones zijn identiteit?
,,,,Suppositio" .... das Stehen eines Wortes für Verschiedenes, ohne
seine Bedeutung zu verlieren", definieert Eisler 27 ) . En over het algemeen
wordt „terminus" ook begrepen als dictio signi f icativa (Lullus), als conceptus
en signum (Occam) en niet als nomen (klank). Des te vreemder is dan ook
de definitie van de suppositio materialis als een „acceptio pro se", d.i. voor
de klank ! Eisler zegt zelfs: „Bei der materiellen S. steht also ein Wort
für sich, seinen Laut, selbst"; het woord is dus een van zijn momenten!
Minder vreemd wordt het, wanneer er wordt gesproken van een acceptio
nominis 28); maar ook dan blijkt uit de gegeven voorbeelden, dat niet alleen
de identiteit van de klank relevant is, maar dat er ook tussen die gevallen
van verschillende suppositio een semantische samenhang bestaat; nooit
zal men b.v. „mijn" (substantief) en „mijn" (pronomen) als suppositiones
van dezelfde terminus opgeven.
De terminus is dus teken, heeft een betekenis, en in al die suppositiones
behoudt hij zijn identiteit niet alleen als (akoustische of orthographische)
zaak, maar ook als teken.
Dus moet ook als de term (N E--^ A) oneigenlijk supponeert, N niets
anders dan A betekenen; het symbool N F--^ B wordt hier voor de metaphoor volkomen onmogelijk. En hier vinden wij het precieze contrast van
wat wij hierboven bij Qazwi^n^1 en ook bij de Grieken aantroffen. Er is
(nog afgezien van het aesthetisch moment, dat in de definitie van het
laatste begrip niet wordt genoemd) een groot verschil tussen „troop" en
„suppositio impropria" en daarmee tussen de metaphoor als troop en de
metaphoor als suppositio. Al is de troop ook (door „overdracht") uit het
kurion ontstaan, en slechts als contrast van dit laatste te begrijpen, op
26) Wij bedoelen: „logisch, terwijl de definitie toch geheel in Occam's visie blijft"

27) Eisler, III, pag. 192.
28) J. Micraelius: Lexicon philosophicum (1653), geciteerd door Eisler.
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het moment dat de overdracht heeft plaats gehad, is er een nieuw woord
ontstaan, een neologisme, een nieuwe associatie van naam en begrip. De
inetaphoor (als troop) kan dus aan haar phonetisch of semantisch kurion
gecoördineerd worden; er is hier een zij het zeer speciaal geval van
homonymie of synonymie, en boven metaphoor en kurion zetelt niet „hetzelfde" woord, integendeel: het zijn twee verschillende woorden. Maar
suppositio impropria en suppositio propria (metaphoor en suppositioneel
kurion) zijn verschillende gebruikswijzen van hetzelfde woord. Wij menen
in deze visie een voorloper te zien van die van Reichling 29) ( vgl. ook asSakka^ ki, die echter toch van eigenlijke en oneigenlijke betekenis sprak) 30) .
Wij zeiden: er blijven nog moeilijkheden genoeg. Want wat wil het
zeggen, dat de terminus A blijft „betekenen" en toch „voor" B „staat"
(definitie van de suppositio impropria) , en wat wil het zeggen, dat de
terminus A betekent en ook voor A staat (definitie van de suppositio propria) ? Waarom lijkt die laatste definitie precies op de definitie van de
suppositio f ormalis ? Waarom drong zich bij Occam juist hier een suppositionele onderscheiding in de significatio, sprak hij juist hier van een
significatio propria (en daarmee impliciet van een significatio impropria) ,
terwijl hij toch de andere suppositiones niet tot een significatio absoluta,
personalis, simplex, naturalis, accidentalis, universalis, particularis, enz.
terugvoert? Verzet zich hier bij wijze van spreken het object zelf, wil het
niet als suppositio begrepen worden ? 31)
Zeker is, dat het adjectief
door van de significatio naar

,,(on)eigenlijk",

29) Zie Hoofdstuk II, § 6.
30) Erdmann (pag. 72) zegt, dat het vaak moeilijk is uit te maken, of men nu met

„gleichlautende Wörter verschiedener Bedeutung .... (insbesondere .... bildliche
Ausdrucksweisen)" te doen heeft, dan wel met verschillende supposities van hetzelfde
woord. Dat kan alleen maar moeilijk zijn, wanneer men van een ander begrip „suppositio" uitgaat dan het hierboven gesignaleerde; want wat is de „bildliche Ausdrucksweise" anders dan een suppositio?
31) Het is opvallend, dat Erdmann bij al die soorten van suppositio niet de propria
en impropria noemt. Zo ook C. Gutberlet: Logik und Erkenntnistheorie (Munster,
1898). — Soortgelijke moeilijkheden als bij Lullus en Occam treffen wij aan bij Buridan,
die definieert: „impropria est, quando supponit secundum significationem alterius
vocis ex transsumptione propter similitudinem vel ironiam aut huiusmodi aliam
causam" (J. Buridan: Summula Tract., IV; vgl. Prantl, IV, pag. 27). Vreemd is hier
de coördinatie van intentie en basis van overdracht, d.i. de relatie tussen de geïntendeerde objecten van beide kuria (vgl. wat wij zeiden over de definitie van Trypho
(§ 3)). — Eindelijk wijzen wij nog op J. Maritain: Eléments de Philosophie, II. L'ordre
des Concepts, 1. — Petite Logique (Logique formelle) 11 (Paris, 1933), pag. 81:
„ „Agneau" supplée pour une chose qu'il signifie improprement ou par métaphore;
valeur de suppléance impropre, suppositio impropria."
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de suppositio in attributieve dienst over te gaan, niet „in betere doen is
gekomen".
§ 6 — DE RENAISSANCISTEN EN HUMANISTEN
Wij zeiden reeds, dat in 1498 met Valla's vertaling van de Poetica van
Aristoteles de renaissance van ons begrip begint. Deze renaissance is wel
in de eerste plaats een opleving van de Griekse traditie, voornamelijk van
Aristoteles en Hermogenes 1 ) . Wat is nu de invloed geweest van de visie
van den Stagiriet op de literatuur, die wij in deze § zullen behandelen?
Tot het einde der 18e eeuw verschenen wel 100 vertalingen en uitgaven
van de Poetica, maar eerst met Twining en Tyrwhitt komt er een vooruitgang in tekst-critiek en tekst-interpretatie. De eerste Duitse vertaling (die
van Curtius 2 ), 1755) schijnt nog slecht te zijn 3 ), maar zij is in zoverre van
grote invloed geweest, als Goethe en Schiller haar hebben gelezen. Wat
de eerste echter over Bilder en Tropen opmerkt, gaat eerder via Von Hammer op Jean Paul dan op Aristoteles terug. Dit is trouwens ook niet te
verwonderen: zo zeer Goethe dichter was, zo weinig was dit de Griek;
bovendien analyseerde Goethe Oosterse poëzie 4 ).
Bedoelde invloed nu vinden wij in het weder opleven van het begrip der
„proportio" (o.a. bij Minturno, Tasso, Vossius, en later bij Gerber en Biese).
Voorts in het beperken van het aantal tropen of het reduceren van alle
tropen tot drie of vier hoofdgroepen (reeds maar op een andere wijze Scaliger 5), verder Vossius, maar vooral de taalkundigen der 19e eeuw,
terwijl in vele leerboeken (ook van onze eigen eeuw) de post-Aristotelische
tropen-aggregatie blijft voortwoekeren) . Eindelijk zouden wij kunnen wijzen
op het feit, dat de tropen niet meer in de grammatica behandeld worden 6
) ,

1) Zo schreef Giulio Camillo Delminio: Discorso sopra le Idee di Ermogene (Opere,
Venetië, 1560). Vgl. B. Croce: Aesthetik als Wissenschaft des Ausdrucks und allgemeine Linguistik. Theorie und Geschichte 2 (in de vertaling van K. Federn) (Leipzig,
1905), pag. 418.
2) Deze vertaling is ook van invloed geweest op de anonieme Hollandse, welke wij
in § 2 noemden.
3) De gegevens voor deze zeer beknopte geschiedenis der vertalingen en uitgaven van
Aristoteles' Poetica putten wij uit A. Gudeman: Aristoteles über die Dichtkunst
(Einleitung, pag. XIV, vlg.).
4) Zie § 7.
5) Nog vóór Scaliger verzet zich Vives (De causis corruptarum artium, Lib. IV, de
ratione dicendi (1543)) tegen de subtiliteiten der Griekse rhetores (zie Croce, t.a.p.,
pag. 418) .
6) Zie b.v. L. Valla: Elegantiae, G. J. Vossius: Latina Grammatica in usum Scholarum,
of het enorme werk van den laatste: Aristarchus, sive de Arte Grammatica, of Fran-
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maar het is zeker niet noodzakelijk ter verklaring van dit feit invloed van
Aristoteles aan te nemen. Het vindt een veel natuurlijker verklaring in
1 e. het algemene karakter der grammatica, en 2e. de visie, die de Humanisten
op de grammatica hadden. Wat het eerste punt betreft: een descriptieve
grammatica heeft altijd één bepaalde taal tot object, en haar terminologie
wordt ontwikkeld (misschien beter: moet ontwikkeld worden) in verband
met de characteristica van die taal l) . Een poetica of een rhetorica echter
behandelt principieel niet de characteristica van de Latijnse of een andere
dicht- of redekunst, doch die van de dicht- of redekunst in het algemeen.
Wat het tweede punt betreft: de humanisten definieerden de grammatica
als „ars pure loquendi" 8) . In geen van haar vier onderdelen (Orthographia,
Prosodia, Etymologia 9 ), Syntaxis) konden de tropen een plaats vinden 10) .
Zo komt dus aan de invloed van Donatus c.s. in dit opzicht een einde, en
wanneer later Gerber de tropen (en dus ook de metaphoor) op twee verschillende wijzen behandelt (verschillend naar gelang van het object van
onderzoek: de kunst der taal of de taal der kunst), heeft dit met een tegenstelling grammatica - rhetorica (poetica) niets meer te maken. Overigens
zegt het feit, dat de metaphoor uit de grammatica verdwijnt, eigenlijk meer
over het begrip „grammatica" dan over het begrip „metaphoor". Wanneer
later de metaphoor in de spraakkunsten der moedertaal (en daar kunnen
wij zo iets eerder verwachten dan in die van een vreemde) haar grammaticaal
rentree maakt, ligt dit aan een begripsuitbreiding van „grammatica", dat
een algemeen taal-wetenschappelijk compendium schijnt te worden 11),
maar voegt dit aan ons begrip niets toe 12) .
-

ciscus Sylvius: Elegantia Latina sive progymnasmatum in artem Oratoriam Centuriae
conscriptae tres (Amsterdam, 1654); de grammatica, de kunst van het zuiver spreken,
was de voorbereiding tot de rhetorica, de kunst van het schoon spreken. Vgl. echter
hierbeneden Du Marsais.
7) Wij zien nu maar af van de pogingen tot een grammatica universalis. Wij geloven
trouwens ook niet, dat in een dergelijke grammatica de tropen en figuren een plaats
zullen kunnen vinden.
8) Zie b.v. G. J. Vossius: Aristarchus, sive de Arte Grammatica, Caput II, pag. 5
(in de uitgave van C. Foertsch, Halis Saxonum, 1833).
9) „Etymologia" heeft natuurlijk een totaal andere betekenis dan ons „etymologie",
betekent „vormleer".
10) Zie G. J. Vossius: Latina Grammatica, in usum Scholarum (Editio Nova, Amsterdam, 1700), pag. 1.
11) Zie b.v. J. van Ham en S. Hofker: Een Nieuwe Nederlandsche Spraakkunst,
I-III (Groningen - Den Haag, 1930), die op pag. 156 van Deel II 3 een paragraaf aan
de metaphoor wijden; zie ook G. S. Overdiep en G. A. van Es: Beknopte Stilistische
Grammatica (Zwolle, 1935), Hoofdstuk IV (Het Woord), pag. 35.
12) Vergelijk Deel I, Hoofdstuk II, § 3.
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Nog lang vinden wij poetica en rhetorica als gelijkwaardige wetenschappen
naast elkaar; de tropen worden nu eens in de een dan weer in de ander
behandeld. Dit is in zekere zin vreemd, daar de redekunst sociaal en cultureel van zeer geringe betekenis was geworden. Maar zo groot was de macht
der classieke traditie, dat eerst in de 19e eeuw de rhetorica als aparte
wetenschap begint te verdwijnen. Misschien kan het ontstaan van het
„kunstproza" ook het langzame verval van die wetenschap verklaren. Het
proza immers werd eerst slechts als kunst beoefend en zeker slechts als
kunst begrepen in het genre der oratio; naast de vele dicht-genres werd maar
één proza-genre als kunst beschouwd, en daarom stond er naast een Poetica
niet een „Prosaica" doch een Rhetorica. Reeds in de Oudheid en de Middeleeuwen, maar vooral tijdens de Renaissance zijn het ook de kunstenaars
zelf, niet alleen de geleerden, die de techniek der poëzie bestuderen en zo
tot een beschouwing der tropen komen. Maar het is eerst Flaubert, de van
zijn proza-kunst bezetene 13 ), die als prosateur-artiest over het gebruik der
metaphoren spreekt.
Al staan Poetica ' en Rhetorica als wetenschappen gelijkwaardig naast
elkaar voor de Renaissancisten en Humanisten, toch wordt de dicht-kunst
boven de redekunst gesteld en wel voornamelijk door haar schonere metaphoren 14 ) . Overigens is de grens tussen kunst en wetenschap nog uitermate
onvast. Aan de ene kant wordt de poetica een „kunst" genoemd evenals
b.v. de historia, de politica en de rhetorica (vgl. de in noot 14) bedoelde
uitspraak van Tassoni, en de „seven vrie consten" der Middeleeuwen),
aan de andere kant ziet men in de poëzie een wetenschap („gaia scienza",
„cette science agréable" 15 . Dit komt, doordat de expressieve functie van
alle kunst nog niet was ontdekt. De kunst (en dus ook de poëzie) blijft een
praeceptrice; zij is alleen wat schoner dan b.v. de historia en daardoor niet
zo vervelend. Haar schoonheid gebruikt zij om beter te kunnen doceren;
))

zij wil kennis bijbrengen omtrent een werkelijkheid, die zij daartoe op een

bepaalde (schone) wijze beschrijft

16 ) .

13) Al zijn verering voor het proza, maar ook al zijn haat tegen de heersende mening,.
dat proza een inferieure vorm zou zijn, vinden wij achter de korte, onschuldig schijnende, maar in het gehele verband van het boek lugubere dialoog van Bouvard en
Pécuchet: „Si nous faisions des vers ? dit Pécuchet. — Plus tard ! Occupons-nous
de la prose d'abord". (G. Flaubert: Bouvard et Pécuchet (Paris, 1920), pag. 183).
14) Zie de door Croce (t.a.p., pag. 175-176) geciteerde uitspraken van Campanella,
Segni en Tassoni.
15) Zie La Ménardière: Poétique (Paris, 1640); vgl. Croce, pag. 176.
16) Le Bossu: Traité du poème épique (Paris, 1675); vgl. Croce, ibidem. Op de ontkwikeling van het begrip „kunst" komen wij nog in andere samenhangen terug (vooral
Deel III, Hoofdstuk IV, § 1). De paedagogische kunsttheorie handhaaft zich nog lang.
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Met deze visie op de poëzie 17 ) staat in direct verband de visie op de metaphoor (en op alle tropen en figuren) als (uiterlijke) versiering. Wanneer een
bepaalde werkelijkheid eenmaal in „gewone" taal, met „eigenlijke" uitdrukkingen, was beschreven, behoefde men daar slechts tropen en figuren
aan toe te voegen om poëzie, d.i. een „schone" beschrijving van dezelfde
werkelijkheid, te verkrijgen. Croce 18 ) heeft een historische descriptie van die
„Theorie des Schmucks" gegeven. Hij toont dan aan, hoe algemeen deze theorie was (aan uitspraken van Ramus, Patrizio 19 ), Juan de Valdès 20 Maar
deze descriptie berust op een slordige analyse. Verschillende malen verwart
hij op een hopeloze wijze „begrip" en „object" 21 ) . Maar hierop komen wij
in Deel III terug, wanneer wij zelf het begrip „sieraad" analyseren 22 ) . In
deze § immers willen wij zoveel mogelijk een beschrijving geven van het
volledige begrip „metaphoor" tijdens de Renaissance, van welk begrip dat
„versierende" slechts één zij het ook belangrijk moment is. —
Het met het Humanisme opkomende nieuwe wetenschappelijk-literaire
ensiones 75oesiae levert voor ons begrip weinig op. In het werk
genre der de/ensiones
van Girolamo Fracastoro: Naugerius, sive de poetica dialogus 23) vinden
wij de term niet. Wel blijkt, dat hij de tropen als versieringen, als e.x trae
yes, beschouwt, al doet hij dan ook moeite om te bewijzen, dat zij toch
„eigenlijk" essentialia en necessaria zijn 24 ) . Evenmin zegt Sidney, hoewel
hij de term wel gebruikt, er iets essentieels over 25) . Nog minder vertellen
ons de artes Poeticae 26
)).

).

Zo zegt nog Lotze, twee eeuwen na Le Bossu: „Sie (de poëzie) hat nichts anderes zu
thun, als durch eine Darstellung der wirklichen Welt Motive des Nachdenkens und
des Gefuhls zu geben, aus denen jeder seine Belehrung für sich ziehen mag"; H. Lotze:
Grundzüge der Aesthetik. Dictate aus den Vorlesungen (Leipzig, 1884).
17) Het bestaan van deze visie impliceert natuurlijk in het geheel niet, dat alle poëzie
der Renaissance nu ook niets dan beschrijving en lering is (vgl. wat wij hierbeneden
over „begrip" en „object" zeggen) .
18) Croce, pag. 414-424.
19) Fr. Patrizio: Della Rhetorica, dial. VI; Croce, pag. 418.
20) J. de Valdes: Dialogo de las lenguas (Madrid, 1873), pag. 119; Croce, ibidem.
21) Vgl. Algemene Inleiding, § 4.
22) Deel III, Hoofdstuk I, § 3; over Croce aldaar noot 20).
23) De eerste editie is van 1555. Wij gebruikten de uitgave van Ruth Kelso (The
University of Illinois Press, 1924) .
24) T.a.p., pag. 162 C.
25) Sir Philip Sidney: An apology for Poetrie (Cambridge, 1896; de uitgave van
E. S. Shuckburgh in de Pitt Press Series), pag. 10: „Poesie is .... to speake metaphorically, a speaking picture", waaruit blijkt, dat het maar niet een vreemde aangeleerde term blijft, doch in zijn Engelse woordenschat is opgenomen (vgl. § 5, noot 15)).
Op pag. 58 critiseert hij de metaphoren der Engelse dichters („too far f etched") .
26) Zie b.v. Vauquelin de la Fresnaye: L'art poétique, en het beroemdere gelijknamige
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Komen wij dan nu tot de rhetorica's en poetica's. De Rhetorica van
Melanchton schijnt als leerboek veel gebruikt te zijn; voor ons begrip is
zij niet van het minste belang 27 ) . Dit is ook het geval met die van Erasmus 28) . Uitvoeriger ontwikkelt Minturno het begrip 29) • Hij zet de traditie
van Cicero en Donatus voort en hernieuwt die van Aristoteles. Niet alleen
als brevior similitudo, niet alleen in haar evolutie van product van inopia
tot middel tot delectatio verschijnt de metaphoor hier en is de onderscheiding der objecten in animalia en inanimalia criterium voor haar indeling.
Ook de vier-deling, die Aristoteles reeds in zijn definitie geeft, treedt hier
op: „Transf ertur porró verbum aut de genere in speciem, .... aut de
specie in genus 30), .... aut de alia in aliam speciem, .... aut certa quadam
ratione quae proportio vocatur ...." 31 ) . Nieuw is dit niet, evenmin als
de voorbeelden die hij geeft. Maar opvallend is het, dat hij juist wel het
proportioneel metaphorisch benoemen van een anonymon aan een nietAristotelisch voorbeeld demonstreert: „Rumoresque serit varios". En hij
werk van Boileau, waarin de term niet voorkomt. Sommigen (o.a. Pelletier in zijn
Art van 1555) geven raad voor het juist gebruik van de metaphoren. — Zie voor de
geschiedenis der Arts poétiques vooral G. Pellissier in zijn notice op zijn uitgave van
Vauquelin de la Fresnaye (Paris, 1 885) .
27) Phil. Melanchton: Elementorum Rhetorices Libri duo (Witebergae, M D XXXI)
(ongepagineerd). Ook zijn te Leipzig verschenen Institutiones Rhetoricae, waarin
wij vaak Cicero geciteerd vinden, levert niets op. Eindelijk wijzen wij nog op zijn
Compendiaria dialectices ratio, waar hij (Lib. I, pag. 9) een indeling geeft der substantiae, die ons doet denken aan die, welke aan de bekende vier-deling der metaphoor
ten grondslag ligt: Substantia — corporea en incorporea: Corpus — animatum en
inanime; Corpus animatum — sentiens en non sentiens.
28) Desiderius Erasmus Roterodamus: De duplici copia, verbum ac Rerum (Coloniae
Agrippinae, M D LIIII), die van de vier-deling een zes-deling maakt door toevoeging
van de soorten ab irrationali ad rationale en omgekeerd (Lib. I, pag. 78, vlg.). Hierop
bestaat weer een commentaar van M. Veltkirchius, die een propinqua en een remota
Metaphora onderscheidt (pag. 80) . De U. B. van Amsterdam bezit van dit werk een
exemplaar, dat samengebonden is met Georgius Maior: Quaestiones Rhetoricae, ex
libris M. T. Ciceronis, Quintiliani, et Philippi Melanthonis collectae (Tubingae,
M D LVIII), die de significatio propria volkomen met de significatio cognata identificeert. Tevens is daarmee samengebonden Petrus Mosellanus: Tabulae de schematibus
etc. in rhetorica Phil. Melanchtonis; in Erasmi Rot. libellam, de duplici copia (Lipsiae). — Niets nieuws ook in: Audomari Talaei Rhetorica, è P. Rami regii professoris
praelectionibus observata: Recéns distincties & emendaties excusa (Bremae,
M D C XIX), pag. 25.
29) A. S. Minturno: De Poeta, ad Hectorem Pignatellum, Vibonensium ducem, libri
sex (Venetië, 1559) .
30) In-genus is wel een drukfout.
31) Pag. 454-455.
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voegt er ter verklaring aan toe: „Nam aut frugum, aut stirpium semen
fundere, serere est. Rumores autem spargere, non est ut proprio quodam
vocabulo dicatur. Verum hoc eam habet cum rumoribus comparationem,
quam verbum illud cum semine. Eadem quoque ratione à poeta perantiquo
dictum est, serere flammam". Als tweede voorbeeld geeft hij dus dat van
Aristoteles, maar het begrip „proportio" expliceert hij toch naar aanleiding
van een zin, die hij zelf heeft gevonden. Mogen wij hieruit besluiten, dat
reeds hem de illogiciteit van de corresponderende Griekse passus opviel? 32)
De metaphoor is verder ook bij hem een der vele post-Aristotelische
tropen.
Scaliger doet een poging om enige orde in de tropen en figuren te brengen 3 3) : „Figuras quidem ante nos ad certas species nemo deduxit 34) ...
Significatur aut id quod est, aut contrarium. Si id quod est, aut aequè,
aut plus, aut minus, aut aliter. quippe aut una re pluribus verbis, aut
plures uno. Contrarium significatur, ut per Antiphrasin. Aequè significatur,
ut per Tractationem. Plus ut per Hyperbolem. Minus, ut per Detractionem.
Aliter, ut per Allegoriam. Unam rem pluribus, ut Periphrasi. Plures uno
verbo, ut Collectione; eques pro equitatu. Caeterae omnes ad has reducentur" ). Dit is inderdaad iets nieuws, maar bijzonder duidelijk is het
niet. Wanneer de tropen „id quod est" noemen, wat blijft er dan nog voor
de kuria te noemen over? De coördinatie van „aequè, plus, minus" aan
„aliter" is vreemd; hier is eerst een quantitatief, dan een qualitatief principe werkzaam. Bovendien: de opvatting dat de troop de werkelijkheid
(id quod est) op een andere wijze (aliter) dan het kurion beschrijft, heeft
nog zin; maar wanneer de troop meer of minder beschrijft dan het kurion,
wat komt er dan van dat „id quod est" terecht? Ligt dan niet een andere
primaire twee-deling eerder voor de hand: de troop noemt „id quod est"
maar op een andere wijze dan het kurion de troop noemt niet „id quod
est" (dit laatste dan weer onderverdeeld) ?
In volslagen contrast met alle latere systemen vinden wij in het systeem
van Scaliger de metaphoor (translatio) niet als primaire troop. Zij wordt
-

32) Zie hierover uitvoerig § 2. — Steeds weer doemt achter die proportio de genus —
species-relatie op. Men is hier geneigd „proprium vocabulum'' als „eigen-naam" en
niet als „eigenlijke uitdrukking" te interpreteren. Heeft het de laatste betekenis,
dan moet worden vermeld, dat in de omgangstaal niet „Tumores spargere" werd
gezegd. Want werd dit wèl gezegd, dan was er wèl een proprium vocabulum, een
kurion.
33) J. C. Scaliger: Poetices libri septem. Ad Sylvium filium (1561; de plaats van uitgave ontbreekt op het titelblad). Wij citeren uit de editio secunda van 1581.
34) Dit is onjuist; Marcianus Capella was zijn voorganger (vgl. § 3, noot 91)).
35) Liber III (Qui et Idea), Caput XXXII. Species (sc. Figurarum), pag. 307.
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door hem behandeld op twee plaatsen. In de eerste plaats onder Caput L 36),
waarin de Assimilatio wordt besproken. Tot de assimilatio behoren vier
soorten, nl. Imago, Exemplum, Collatio en Comparatio, en het is naar
aanleiding van de imago, dat hij zijn begrip „translatio" expliceert. De
imago vinden wij dan weer (naast de tractatio) genoemd onder de rubriek
„Significatio Aequalis" 31 ), waaruit wel blijkt, dat de metaphoor principieel
van de allegorie wordt gescheiden. Hij zegt dan: „Est enim Imago posita
frequens in Translatione. hanc Graeci peTapopàv, illam Eixóva vocant. Est
autem Translatio, quoties è re in rem transferimus id quod est, ut, Instar
montu equum. & in II. Georg. undam salutatum. Simplicior vert sine translatione, Os, humerósque deo similis. &, 0 mihi sola mei super A styanactis
imago. Talia sunt illa loca quae per ó poio-rráeE av in af f ectus flexa sunt.
.... Imago autem nullum talem finem habet (sc. als de Exemplum) : sed
ut duae res sub una atque aequali intellectione comprehendantur propter
assimilationem, quae dicitur ó go íwans."
Het is niet eenvoudig dit alles juist te interpreteren, omdat (zoals wij
aantoonden) de grondbegrippen, de primaire indelingscriteria (en daarmee
de binnen-schematische eigenschappen )) onduidelijk zijn. Dit heeft tot
direct gevolg, dat de gehele systematisch opgezette descriptie toch weer
onsystematisch wordt. Zo vinden wij de allegorie niet alleen onder het
hoofdstuk„ Quartum Figurarum Genus, quae aliter dicunt, quam res sit" 39 ),
maar ook nog vóór de translatio 40 ), en de periphrasis N.B. onder de „Tertium Genus Figurarum, quae minus dicunt quam pro re" 41 ) Ter verontschuldiging beroept hij zich op het feit, dat zo'n figura eigenlijk tot
verschillende genera behoort 42 ) . Maar dit kan toch slechts gelden voor
genera van verschillende orde, niet voor die welke aan elkaar gecoördineerd
zijn in een schema, dat berust op een en hetzelfde indelingscriterium. Wat
de tractatio betreft: wij kunnen slechts refereren, dat volgens Scaliger deze
„id quod est" noemt en wel „aeque", maar wat dit betekent, ontgaat ons
geheel. Eveneens ontgaat ons dat overdragen van de ene zaak op de andere
van „id quod est"; wat is trouwens het verschil tussen „id quod est" en
„res" ? Zeker is, dat hier de metaphoor niet meer als naams- of betekenisoverdracht, doch als zaak-overdracht verschijnt (zie Donatus, § 3).
!

36) T.a.p., pag. 321-322.
37) Caput XXXIII (Tractatio), pag. 307.
38) Zie voor dit begrip Deel III, Hoofdstuk I, § 2.
39) Pag. 349. — Dus: anders dan de zaak is en toch „id quod est" (zie beneden).
40) Pag. 330.
41) Pag. 346. — De periphrasis had hij immers eerst gedefinieerd als „unam rem
pluribus".
42) Zie Caput LXXXIIII, pag. 349-350.
9
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Onduidelijk blijft verder de verhouding tot de imago (hier blijkbaar
„vergelijking" en niet ,,beeld"). Het „est Imago posita frequens in Translatione" is wel een vreemde formulering voor het „brevior simil itudo" .
Men kan zich eenvoudiger zonder translatio uitdrukken ! En toch komt
hij, ondanks dit alles, hier en daar enigszins tot een psychologie en wordt
ook het gevoelsmoment even zichtbaar.
In de tweede plaats vinden wij de translatio onder Caput LXV 43 ) in
verband met de metastasis: „ Quae cum sit duplex, unam oratoribus relinquimus: altera utuntur etiam poetae. Est enim Metastasis nostra imago
status eius, quam Translationem vocant rhetores." Welke rhetores hij
hier bedoelt, en wat eventueel de overeenkomsten zijn tussen zijn eigen
begrip „translatio" en dat van die rhetores, blijkt verder niet.
Hoewel het ons niet is mogen gelukken ook maar een enigszins duidelijk
beeld te krijgen van Scaliger's begrip en deze phase voor ons zeer omwolkt
moet blijven, besteedden wij er toch zoveel aandacht aan, omdat wij hier
eigenlijk weer voor het eerst een poging vonden tot een persoonlijker visie,
een poging om zich door zelfstandig onderzoek van de macht der traditie
te bevrijden, het begin van een werkelijke renaissance van ons begrip.
Geen woord zegt hij over de proportio of over genus en species of over
animalia en inanimalia; zijn terminologie wijkt ook op vele plaatsen af van
de geijkte 44) .
Geheel anders is dat bij Tasso, de eerste, voorzover wij weten, die het
verschijnsel heeft beschreven in een niet-classieke taal 45) . Reeds terstond
onderkennen wij in „Le parole b sono semplici, b sono composte .... E
queste sono b proprie, b straniere, b traslate, b d'ornamento, b finte, à
allungate, b scorciate, b alterate" de invloed van Aristoteles. Dit epigonisme
(want deze letterlijke vertaling is epigonisme, omdat zij ons niet als vertaling gegeven wordt) is wel zeer opvallend. Wij wijzen op de soort „d'ornamento", de enige die wij bij Tasso niet nader toegelicht vinden (van de
traslate springt hij meteen op de finte over), precies als het Griekse aequivalent, de icóapos, dat wij hierboven als „Fremdkórper" in het Aristotelische systeem hebben gesignaleerd (§ 2) ! Van iemand, die zo iets doet,
kunnen wij niet veel nieuws verwachten. „Traslatione è impositione dellr
altrui nome, questa è di quattro maniere, b dal genere alla spetie, b dalle
43) Pag. 336.
44) Hetgeen hij (Cap. XXXIII) over de tractatio zegt: „quum rem sub oculis ponimus", geldt ook voor de translatio en doet ons denken aan het Trpó opµ &Ttwv TroÏnv
van Aristoteles.
45) T. Tasso: Discorsi dell' Arte Poetica (Ferrara, 1587), Discorso terzo onder het
hoofdstuk: Come questa magnificenza s'acquisti, e come humile b mediocre si possa.
formare, pag. 26 B.
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spetie al genere, b dalla spetie alla spetie, b per proportione." Nu en dan
waagt hij een nieuw voorbeeld, maar die voor de proportio is hetzelfde
als bij Aristoteles 46) .
Hij definieert dus de traslatione als een naamsoverdracht. Soms gebruikt
hij de term ,,metafora", wanneer hij speciaal het karakter van Poëtische
troop wil doen uitkomen. „Avertiscasi circa la metafora che sono da schivare
quelle parole, che translate per necessita' del proprio sono fatte plebee" 47 ) .
Uit een andere bron spelen hem hier de inopia-metaphoren door het hoofd,
maar hij schijnt deze niet goed begrepen te hebben. Tegen rhetoriek kan
hij waarschuwen, maar noodzakelijke overdrachten kunnen onmogelijk
rhetorisch zijn. Hij geeft nog andere goede raad (het bekende „niet van
beneden naar boven, maar van boven naar beneden overdragen") en voegt
er aan toe: „ Questa avvertimento si deve ancora havere nelle imagini, ó
vogliam dire similitudini 48), lequali si fanno dalle metafore con l'aggiunta
solo di una di queste particelle, come, quasi, in guisa, e simili" 49 ) . Een
optelling, nog mathematischer van karakter dan de aftrekking in het
„brevior similitudo" ! Toch is hij natuurlijk in zijn aesthetische beschouwing
der metaphoren nog op zijn best. Dat hij die „dalle animate alle inanimate"
boven de andere verheft, spreekt wel vanzelf 50) .
Maar in zijn behandeling der „concetti" grijpt hij vooruit op veel wat
wij later zullen aantreffen. „I Concetti sono imagini delle cose che nell'
animo nostro ci formiamo variamente secondo che varia è 1'imaginatione
degli huomini. Le voci ultimamente sono imagini delle imagini, cioè che
siano quelle, che per via dell' udito rappresentino all' animo nostro i concetti, che sono ritratti dalle cose" 51 ) . „ Concetto" is hier blijkens de definitie
niet „begrip"; het is meer een „voorstelling" onder invloed der ,,verbeelding", welke een bepaald moment van het ding-complex als essentieel
boven de andere laat domineren, en nadert zo dicht de metaphoor 52) .
Hetgeen de taalkundigen der 19e eeuw uitvoerig zullen expliceren, nl. dat
eenzelfde object ons verschillend kan „aandoen" en zo verschillende namen
46) Hij ziet echter in een corresponderende regel van Dante „1'occaso della vita"
niet als de ouderdom, doch als de dood.
47) T.a.p., pag. 27 A.
48) „Imago" dus evenals bij Scaliger niet als „beeld" maar als „vergelijking".
49) Pag. 27 B.
50) Pag. 29 B.
51) Pag. 30 B. — Het kan wel niet anders, of „imagini" betekent hier weer „beelden"
en niet „vergelijkingen".
52) „Concetti" heeft hier dus niet de betekenis, welke het in de stilistiek heeft (verg.
Deel III, Hoofdstuk I, § 3, noot 15)). Voor de pejoratieve betekenis-ontwikkeling
verg. b.v. „dichterlijke taal".
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kan krijgen, vinden wij o.i. dus bij Tasso in nuce aanwezig, evenals het
begrip der „klank-metaphoor". Maar tot de begripsuitbreiding van „metaphoor", welke het laatste compositum impliceert, komt hij niet. De traslatione blijft nog geheel in de taal-sfeer, of liever in de woord-sfeer, blijft
gebaseerd op een vergelijking van woorden.
Bij Scaliger ging de metaphoor nog in de verwarring der vele tropen,
in de „uitdijende" chaos der epigonen-literatuur, vrijwel verloren, konden
wij haar slechts met veel moeite terugvinden in een onduidelijk groepje,
dat ergens in die chaos was samengeklit. Bij Tasso echter neemt zij de
souvereine plaats, welke zij bij Aristoteles heeft, weer in („la pittura de'
traslati, e dell' altre figure” 53)) .
Het uitvoerigst van alle Humanisten heeft Vossius het verschijnsel beschreven, de classieke traditie zoveel mogelijk synthetisch verbindend met
eigen inzichten. Deze geleerde is de schepper van een Poëtica, een Rhetorica
en een Grammatica, de beide eerste de vleugels, de laatste het reusachtige
midden-paneel van de triptiek der toenmalige taal-wetenschap. Zoals wij
reeds opmerkten, treffen wij in zijn grammatica onze term niet aan, en in
zijn poetica speelt het begrip bijna geen rol 54) . Dit staat in verband met
de wijze, waarop hij die drie gebieden tegen elkaar afgrensde: „Estque
Grammatices munus agere de sermonis puritate, quemadmodum Rhetoris
de eius ornatu, Poëticae de metro" 55) . Dit is dus anders dan bij Aristoteles,
die het begrip juist in zijn Poetica expliceerde.
Vossius gebruikt overwegend de term „metaphora"; „translatio" is ook
een juridische term, de vertaling van gEráXilyt ) . In het tweede deel
van zijn Rhetorica wijdt hij een tamelijk groot hoofdstuk aan de meta-

phoor 57), die hij eerst reeds in zijn inleiding tot de behandeling der af53) Pag. 31 A. — Zoals de metaphoor als voornaamste troop, wordt de met haar
corresponderende vergelijking als voornaamste figuur beschouwd: „Kónigin der
Figuren" noemt Harsdörffer deze (in dezelfde zin uit zich Breitinger; vgl. Pongs,
pag. 414) .
54) G. J. Vossius: Institutio Poeticarum (Amsterdam, 1647), Liber II, Caput XIV, 16,
pag. 74.
55) G. J. Vossius: Aristarchus, etc., pag. 5. — Dus is volgens hem het metrum voor
de poëzie essentieel. Vgl. hiertegenover Vico (§ 7) .
56) G. J. Vossius: Commentariorum Rhetoricorum, sive Oratoriarum Institutionum
libri sex3 (Leiden, 1630), Pars I, Liber I, Caput X, VI, pag. 170.
57) Ibidem, Pars II, Liber IV, Caput VI, pag. 83, vlgg. Nog lang mag de jeugd uit
Vossius de term hebben geleerd. Wij wijzen op het kleine werkje: G. J. Vossius:
Elementa Rhetorica, Oratoriis ejusdem Partionibus, accomodata; Inque usum scholarum Hollandiae, & West-Frisiae emendatius edita, enz. (Leiden, 1804), waar wij
als noot bij het woord . w rocpopóc vinden: „IETapEpO , transfero: Overdragt, bijspreuk,
-
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zonderlijke tropen een der vier primaire tropen heeft genoemd: „Sunt
autem tropi primarij quatuor; METapopa, McTo vvµfa, lvvei^SoXi , &

E1pwvEía. Quibus hoc commune est, quód in omnibus vox ab uná significatione mutetur in aliam, propter mutuam rerum af f ectionem, seu relationem. Verum hoc distinguuntur ac separantur, quód illa, quae inter se
referuntur, vel disiuncta sunt, ac nullo connexa naturali vinculo; cujusmodi
inter alia sunt similia, & contraria: ab illis Metaphorae ducunter, ad his
Ironiae: vel conjuncta sunt, sive connexa vinculo naturali, non tamen ita,
ut unum sit de alterius essentia^ " (tot de laatste soort behoren dan de metonymia en de synecdoche) 51) . Volgens de natuurlijke orde der dingen zou
hij eigenlijk eerst de synecdoche moeten behandelen, dan de metonymia,
dan de metaphoor en eindelijk de ironie, zoals hij zelf zegt. Als criterium
voor de volgorde neemt hij echter de frequentie, waarin zij door de redenaars
gebruikt worden en dus begint hij met de metaphoor.
„Metaphora est, cum vox à propria, significatione deflectitur ad alienam
propter similitudinem. Sumitur ea vel à simplici similitudine, vel à proportione" b 9 ). Hij ziet dus de metaphoor als een naamsoverdracht wegens
eenvoudige overeenkomst (gelijkheid van één kenmerk of van enige kenmerken) of wegens analogie (gelijkheid van relatie) . Ook zijn begrip is enger
dan het Aristotelische, omdat hij de relatie tussen genus en species niet als
een geval van similitudo begrijpt 60 ) . In elke metaphoor moet de eigenlijke
betekenis, de andere betekenis en de overeenkomst gezocht worden (haar
drie momenten) 61 ) . Het lijkt even, of wij hierin de voorloper moeten zien
van die visie, welke de nadruk legt op het bi-semantisch karakter van onze
leenspreuk" (pag. 13, noot c)) . Vgl. voor de term „leenspreuk" het „metaphorische
Leihen" van Biese.
58) Caput V, II (pag. 82) . — Deze primaire indeling der tropen volgens het principe
„similia - contraria" vonden wij ook bij Scaliger. Maar alles is bij Vossius veel logischer.
59) Pag. 83.
60) Zelf spreekt hij over dat verschil tussen zijn begrip „metaphora" en dat van
Aristoteles. Hij zegt dan (pag. 84) : „Cum Aristotelis aevo necdum tropi singuli proprium fuerint adepti nomen", enz., welke opmerking wij ook vinden bij J. C. Th.
Ernesti: Lexicon Technologiae Graecorum Rhetoricae (Leipzig, 1795), pag. 217.
Deze opmerking is natuurlijk foutief, draait de zaken precies om: juist omdat Aristoteles de bedoelde „tropen" niet als afzonderlijke tropen beschouwde, doch als soorten
van één troop, schiep hij voor hen geen afzonderlijke namen ! — Dat Vossius' synecdoche niet kan samenvallen met de twee eerste soorten van Aristoteles, behoeft wel
geen nader betoog: Vossius noemt in de definitie de termen „genus" en „species"
niet en bovendien berust volgens Vossius bij de synecdoche de overdracht niet op een
overeenkomst; vgl. hierover uitvoerig § 2.
61) Dezelfde onderscheiding voerde (in combinatie met een twee-deling der objecten)
bij de Arabieren tot een zes-deling van de metaphoor (zie § 4) .
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troop. Maar wij mogen de definitie niet vergeten: de naam wordt overgedragen van de ene betekenis op de andere, d.w.z. van de eerste betekenis
wordt hij geheel losgemaakt. Ook bij Vossius is de metaphoor monosemantisch.
Uitvoerig spreekt hij over het verschil tussen similitudo en proportio,
(d.i. óµotOTT^s en áva7oyfa) 62 ), zonder dat er eigenlijk iets nieuws voor de
dag komt. De proportio-metaphoor treedt (blijkens de voorbeelden) grammatisch beschouwd altijd op als het primaire woord in een junctio: substantief - zelfstandige bepaling (genitivus possessivus) 63) . Op de vele moeilijkheden, die met deze twee-deling in verband staan, gaan wij hier niet in,
daar zij hier noch als bewuste noch als onbewuste problemen verschijnen;
wij mogen volstaan met een verwijzing naar de §§ 2 en 3. Vossius kent
ook de onderscheiding in reciproca (utimque commutabilis) en unius partis,
welke met de bovengenoemde niet samenvalt 64) .
Een andere verdeling berust op de plaatsing der objecten (begrippen)
langs een waarderingsscala. De ene soort wordt gebruikt „à meliori ad
ornandum", de andere „à peiori ad vituperandum". In het eerste geval
wordt dus de naam van een „hoger" begrip overgedragen op een „lager",
in het tweede geval heeft de overdracht in omgekeerde richting plaats.
Het contrast „ornare - vituperare" is typisch: de eerste soort heeft blijkbaar
een aesthetische, de tweede een ethische tendentie. Het lijkt een vooruitgang, dat hij van die tweede soort een descriptie, er dus geen critiek op
geeft; ongetwijfeld valt deze onderscheiding niet samen met die in goede
(mooie) en slechte (lelijke). Een uitdrukking echter als „dit zwijn" voor
„deze man", die hij een metaphoor noemt 65 ), is wel zeer moeilijk als een
dignitas, een lumen der rede te begrijpen ss) . Wij mogen aannemen, dat hij
die uitdrukking als een zwarte vlek zag afsteken tegen zijn classicistisch
schoonheidsideaal. Met dit geval weet hij niet goed raad; het past slecht
in zijn systeem. Immers naast deze twee-deling kent hij nog een drie-deling,
nl. in: translatio ornatus (decoris) gratig^, translatio necessitatis gratiá, en
translatio pudoris gratiá 67). De eerste wil hij als µ rapopá spéciaal van de
62) Pag. 85-88.
63) Deze vorm zal eens bij Brinkmann van grote betekenis worden (zie Hoofdstuk II, § 1) .
64) Pag. 88. — Volgens Aristoteles kon een proportio altijd twee metaphoren opleveren. Vgl. voor deze kwestie ook § 3.
65) Pag. 87.
66) Pag. 81. Het woord „ornatus" vinden wij o.a. in de zin: „Nam recta oratio, nec
à tropis, nec à figuris ornatum quaerit" (ibidem) .
67) Pag. 109. — Op een translatio impudentiae gratia als een der soorten van het
dysphemisme kwam hij natuurlijk niet.
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twee andere onderscheiden (zie boven) 68 ); maar hoe kan dan de overdracht
,, peiori ad vituperandum" („dat zwijn") een metaphoor wezen, wanneer
zij met wat volgens de definitie een metaphoor is, volkomen contrasteert?
Opvallend is ook, dat blijkens dat contrast „ornare - vituperare" de metaphoor niet de „eigenlijke” rede mooier maakt, doch de zaak welke bedoeld
wordt mooier maakt, dan zij „eigenlijk" is. Hier openbaart zich („onbewust” 69 )) de opvatting, dat de dichter de wereld als schoner ziet en beschrijft, dan zij „eigenlijk" is (de gebruikelijke opvatting van niet-dichters);
tevens de samenhang van metaphoor en hyperbool 70 ).
Vrijwel steeds echter verschijnt bij Vossius de metaphoor als versiering
van de rede. Dit behoeft nog niet te impliceren, dat volgens hem de metaphoor in elk concreet geval wordt toegevoegd aan een rede, die reeds zelf
volkomen af is. Maar dit impliceert wel, dat volgens hem de beeldspraak
(op schone wijze) precies hetzelfde beschrijft als de eigenlijke uitdrukking 71 ) .
Hij spreekt ook over de ontwikkeling van de metaphoor als „vorm".
„ Quemadmodum autem vestimenta primo usurpata sunt, ut corpus muniretur adversus aëris injurias; eadem tamen post etiam adhibita sunt ornatus, & decoris gratig^ : itidem translatitia primo gefluit necessitas, post
celebravit delectatio" 72) . De vergelijking is niet erg gelukkig: het kleed
wordt ook nu nog gedragen „necessitatis (et pudoris) grata,", terwijl volgens
hem de metaphoor het necessitas-karakter geheel heeft verloren. Maar de
bedoeling is duidelijk: de vorm metaphoor is uit taal-nood ontstaan, had
oorspronkelijk de functie nieuwe objecten aan een naam te helpen, maar
later toen al die woorden er eenmaal waren, kreeg zij de functie deze (d.i.
dus .... zichzelf) te versieren.
Iets nieuws brengt Vossius nog met zijn onderverdeling naar het beeldobject. De bekende vier-deling der classieken was zowel op het beeld- als
op het zaak-object gebaseerd 73) . Beide werden volgens het criterium
„levend - levenloos" in twee groepen gescheiden. Vossius gaat niet van

deze vierdeling uit, maar onderscheidt in de beeld-objecten elf groepen.
Hij meent ze« alle hieronder te vangen blijkens zijn aan die indeling voorafgaande opmerking: „Nihil esse, a quo non metaphora duci possit". Voor
68) De translatio necessitatis grata noemt hij dan

ó4Wvu gov ook § 3.

6 bvvpov; zie over iE rapopóc en

69) Zie Deel I, Hoofdstuk I, § 7.
70) Zie Deel III, Hoofdstuk I, § 2, en Hoofdstuk IV, § 1.
71) Zie noot 22).
72) Pag. 109.
73) Zie voor de termen „beeld-object" en „zaak-object" Hoofdstuk II, § 3. Wij
kunnen zeggen: beeld-object is het door het phonetisch kurion geïntendeerde object.

136
dergelijke groepen zullen wij later de term „sferen" vinden. Overdrachten
kunnen plaats hebben:
I. à divinis; II. à coelestibus; I I I. ab elementis; IV. à meteoris, eorumque
effectis; V. à perfectè mixtis inanimis (metalla, lapides); VI. à plantis;
VII. ab animali communiter; VIII. à mutis; IX. ab hominibus; X. ab artificialibus; XI. à verbis.
De laatste groep staat eigenlijk als „non à rebis" tegenover de tien andere.
Hij geeft als voorbeeld hiervan: Mi' &Fiv Tóv Oivéa TT11 Xéa -rroieiv, en hij voegt
eraan toe: „ Quo significatur, pincernam non debere vinum ef f undere in
terram, quomodo lutum fieret. Nempe OivEVs, & flr^ 7evs, quae heroum
sunt nomina, ponuntur pro olvos, & rrr^Xós: idque non alia^ de caussá,
quam ob vocum similitudinem; ut hujusmodi commutatio nonnisi ad metaphoram referri posse videatur. Est & nominis similitudo, cum vox una
significationes habet diversas" 74) .
De verhouding tussen woord-speling en metaphoor is zeer moeilijk. Hier
wordt de eerste als een soort van de tweede begrepen. Een immanente
critiek heeft slechts na te gaan, of dit in verband met de gegeven definitie
mogelijk is. Nu wordt er in de definitie gesproken over de overdracht van
een naam, welke plaats heeft van de ene betekenis op de andere. Gedurende
de verdere descriptie van het verschijnsel vinden wij de metaphoor genoemd
en vooral ook geïmpliceerd als een naamsoverdracht van de ene zaak op
de andere (zo juist in verband met die sfeer-indeling: „à rebis") . Met beide
formuleringen wordt ,,hetzelfde" bedoeld, en wij kunnen ze ook als „hetzelfde" begrijpen. Maar „naamsoverdracht van de ene naam op de andere"
is niet alleen iets anders, maar bovendien (en dat is erger) betekent het
niets, is het volkomen zinledige beeldspraak. Wanneer (zoals Vossius zelf
zegt) OivEvs hier olvos betekent en de ene naam voor de andere in de plaats
is gezet, heeft hier een naamsoverdracht plaats van de ene zaak (betekenis)
op de andere, is dit geval dus een metaphora à rebus. Het verschil tussen
X. en 1-IX. geeft Vossius ook nog op een andere dan de gewraakte wijze
aan:, het is geen overdracht wegens betekenis-overeenkomst, doch wegens
naamsovereenkomst (-gelijkheid); en dit verschil is onmogelijk terug te
brengen tot een verschil in uitgangspunt van de overdracht (vox - res) .
Slechts schijnbaar past deze interpretatie bij de definitie. Weliswaar is
bij „similitudo" niet nader met „betekenis" gepreciseerd, zodat ook naamsovereenkomst daaronder kan vallen, maar terwijl de similitudo voor de
namen identiteit moet zijn (in sommige gevallen vinden wij wel verschil,
maar dit is toch uitermate gering), is zij voor de betekenissen slechts gelijkheid van een der momenten, d.i. zeer geringe overeenkomst. Naast het
74) Pag. 97.
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ene woord met verschillende betekenissen staat hier niet het ene woord met
verschillende namen, naast volstrekte homonymie staat hier niet volstrekte
synonymie.
Het behoeft ons trouwens niet te verwonderen, dat Vossius juist bij de
woord-speling mistast. Juist X., als hetzelfde begrepen als I-IX., openbaart
de leemte in de descriptie van alle. Wat immers is het geval? Volgens
Vossius en zijn voorgangers is de metaphoor (de troop in het algemeen)
mono-semantisch, een in de omgangstaal niet gebruikelijke verbinding van
een naam en één betekenis. En daaruit volgt zonneklaar, dat de woordspeling geen metaphoor, geen troop kan zijn. Is zij dit wel, d.w.z. is er wel
iets ongewoons of ongebruikelij ks aan, dan moet dit ongebruikelijke op een
andere wijze worden begrepen. Schematisch:
Metaphora à rebus Metaphora à verbis
N <--> A M ¢--> B N <---> A N ±---} B
N

N B
(Schema VI)

In het tweede geval moet volgens de bedoelde opvatting de troop volkomen gelijk zijn aan het (semantisch) kurion.
Op de verhouding tussen metaphoor en woord-speling (waarbij zich als
derde de volksetymologie aansluit) komen wij nog naar aanleiding van
andere begripsphasen en ook in het systematische Deel terug 75). —
Na Vossius krijgt de chif f onnière van het tropologisch „systeem" weer
meer laatjes, en in een dier laatjes ligt de metaphoor, nu eens wat wijder
dan weer wat nauwer, maar altijd netjes, opgevouwen. Er gebeurt niets
meer mee; het is belegen goed en daardoor wat onfris. Een rhetorica had

het karakter van een leerboek: men verklaart termen, die door den leerling
uit het hoofd geleerd moeten worden, maar men tracht niet verschijnselen
te beschrijven 's) . Wanneer de rhetorica degenereert tot enige voorschriften
voor het schrijven van een „mooie" brief met feliciterende of condolerende
strekking, kunnen wij van haar voor ons begrip natuurlijk in het geheel
niets meer verwachten 77).
75) Zie o.a. § 7; Hoofdstuk II, § 4; Deel III, Hoofdstuk II, § 1.
76) Natuurlijk hebben de poëtica's ook dat karakter, maar zoals wij gezegd hebben,
worden de tropen daar meestal niet in behandeld (zie b.v. de Institutio Poëtica ex
R. P. Jacobi Pontani S. J. libris desumpta, die wij toegevoegd vinden aan de Thesaurus
Phrasium Poeticarum van M. Joannus Buchlerus a Gladbach (Amsterodami, 1637).
77) Zie b.v. reeds Melchior Junius Vuitebergensis: Scholae Rhetoricae, de contexen-
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Men ziet de metaphoor als een schoonheid (versiering) of als een geestigheid: dit verschil staat gedeeltelijk in verband met de onderscheiding in
Schema VI genoemd. Het geestige zou dan daarin bestaan, dat waar is
wat onwaar schijnt, en onwaar is wat waar schijnt 78 ) . Hier verschijnt weer
de metaphoor als leugen, andere dan aesthetische maatstaven worden
aangelegd. Voorzover zij leugen is, kan zij zo niet geprezen dan toch geduld worden. In dit geval ziet men haar als een „doorschijnende sluier,
die laat zien, wat hij verbergt", „zij voert tot waarheid door leugen" 79).
Maar zij kan natuurlijk ook worden verworpen. Ook de metaphoor als
„lumen orationis" kan verschillend gewaardeerd worden. Men prijst haar,
omdat zij mooi is; men duldt haar als een onschuldig ornament; men
verwerpt haar (met de gehele poëzie) als een bedrijf, dat den mens en
vooral den verstandigen, den denkenden mens onwaardig is. Maar hoe
die waarderingen mogen zijn, positief, nul of negatief, achter die waarderingen doemt steeds hetzelfde begrip, dezelfde theorie op: de metaphoor zegt
op een andere wijze wat ook het kurion zegt; niets meer en niets minder.
Enig protest tegen deze theorie vinden wij bij Du Marsais: Des Tropes
ou des diferens sens dans lesquels on peut prendre un même mot dans une
même langue 80) , dat (zie de Avertissement) bedoeld is als leerboek voor
het Latijn en dat voor een gedeelte terug schijnt te gaan op een rhetorica
van Bretteville 81 ) . Volgens hem verwijderen zich de tropen in het geheel
niet van de gewone omgangstaal, is niets natuurlijker dan zij. Op de markt
worden dagelijks meer tropen gevormd dan in een hele reeks academische
zittingen. Men kan niet spreken zonder figuurlijke uitdrukkingen te gebruiken. Dit alles impliceert nog niet, dat de frequentie van de eigenlijke
(zowel in de omgangstaal als in de poëzie) niet groter is dan die van de
oneigenlijke uitdrukkingen, dat dus het contrast troop - kurion niet berust
op het contrast ongebruikelijk (er) - gebruikelijk (er) . Daarom is zijn opdarum epistolarum ratione (Basileae, 1587), waar wij (pag. 334) de translatio vinden
onder het hoofdstuk: De Iocosis et Facetis Epistolis!
78) Zo b.v. G. G. Orsi: Considerazioni sopra la maniera di ben pensare 2 (Modena, 1735);
zie Croce, pag. 420.
79) Zo b.v. père Bouhours, schrijver van: Manière de bien penser dans les oeuvres
d'esprit, pag. 18. Deze mening vinden wij nog met instemming geciteerd bij H. Thoden
van Velzen: Aesthetische Beschouwingen (Leeuwarden, 1900), pag. 68, die zich hiervoor weer beroept op Von Stein: Entstehung der neueren Aesthetik (Stuttgart, 1886),
pag. 88. Bouhours vergelijkt metaphoor en fictie; zie voorts o.c., pag. 159, 336, 437, 438.
80) Met de ondertitel: Ouvrage utile pour l'intelligence des auteurs, & qui peut
servir d'introduction à la Rhétorique & à la Logique 3 (Paris, 1775); de eerste druk
is van 1730.
81) T.a.p., pag. 2.
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vatting van de troop als versiering der rede (die wel het ongebruikelijke van
de troop impliceert) hiermee niet in strijd.
Volgens Du Marsais dienen . de tropen niet slechts tot versiering, veredeling en verzachting der rede en tot verrijking (uitbreiding) der taal 82),
doch ook tot gevoelsexpressie; zij zijn de taal van hartstocht en verbeel
ding 83 ) . Ook vinden wij bij hem de gedachte, welke wij hierboven reeds bij
Tasso signaleerden: „Les objets qui font sur nous des impressions, sont
toujours acompagnés de diférentes circonstances qui nous f rapent" 84 ) .
Ongetwijfeld heeft hij originele opmerkingen. „Nous avons plusieurs
exemples en tout genre d'écrire, ou toute la beauté consiste dans la pensée
exprimée sans ligitre", zodat de tropen de rede lang niet altijd mooier
maken 81). Hij verwerpt de mening, dat de tropen evenals de kleren eerst
uit noodzaak en pas later als versiering werden gebruikt; men heeft niet
eerst nagegaan, of er al dan niet een eigenlijke uitdrukking bestond 86) !
Voorts wijzen wij nog op de opmerking: „Nos Dictionaires n'ont point
assés remarqué ces dif érences : je veux dire, les divers sens que l'on done
par figure à un même mot dans une même langue" 87), welke Brinkmann
ruim een eeuw later zal herhalen.
Maar tot een sluitend geheel komt hij niet. De „sens propre" definieert
hij als „de eerste betekenis" en zo wordt dus bij hem „kurion" synoniem
met „etymon" 88 ) . Hij voert hier een diachronistisch principe in, dat hij
echter herhaaldelijk voor een synchronistisch verlaat; beide beschouwingswijzen blijven vrijwel los van elkaar staan. In de catachrese (b.v. plaatsadverbium > temporeel adverbium) ziet hij een soort van metaphoor,
maar aan welke andere soorten deze dan gecoördineerd is, blijkt verder
niet 89 ).
Over de metaphoor, die hij het laatst van alle tropen behandelt, zegt
hij het volgende. „La métaphore est une figure par laquelle on transporte
82) Pag. 32-35.
83) Resp. pag. 32 en pag. 11.
84) Pag. 30.
85) Pag. 37. Hij polemiseert hier tegen Rolin (Manière d'enseigner & d'étudier les
belles lettres), Cicero (De Oratore) en VVossius (zie boven). Zijn mening later o.a. bij
W. Caspers: Ueber die Tropen und Figuren (Programm des Gymnasiums zu Recklinghausen, XXXXIIII, Schuljahr 1872-1873 (Recklinghausen), pag. 3). Deze laat de
metaphoor tot de „mittlere" stijl behoren; de „höhere" kent vrijwel geen metaphoren
(zie o.a. de appreciatie van Hegel en Bolland) .
86) Pag. 12.
87) Pag. 45.
88) Pag. 26.
89) Pag. 64 en pag. 76.
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pour ainsi dire, la signification propre d'un nom à une autre signification
qui ne lui convient qu'en vertu d'une comparaison qui est dans l'esprit.
Un mot pris dans un sens métaphorique, perd la signification propre, &
en prend une nouvèle qui ne se présente à l'esprit que par la comparaison
que l'on fait entre le sens propre de ce mot, & ce qu'on lui compare" 90).
Hij ziet dus de metaphoor ontstaan uit een (bewust) vergelijken, niet
uit een vergelijking, een similitudo. Ook bij hem blijft de metaphoor monosemantisch, maar hij bemerkt toch, dat het verschijnsel op de gebruikelijke
wijze niet volkomen beschreven kan zijn, dat deze twee-eenheid van naam
en begrip zich toch niet op dezelfde wijze gedraagt als het niet-metaphorische
woord. De metaphoor heeft één (niet-oorspronkelijke) betekenis, maar deze
is niet alleen doch altijd tegelijk met een andere (de oorspronkelijke) betekenis in het bewustzijn aanwezig. Deze mening staat lijnrecht tegenover
die van as-Sakka^ ki (zie § 4), voor wien immers het woord de oorspronkelijke
betekenis behoudt, terwijl de oneigenlijke daarmee in gedachten wordt
verbonden.
De primaire definitie herkent Du Marsais zelf als beeldspraak („pour
ainsi dire") , maar zijn beeldspraak is onbegrijpelijk: een betekenis kan niet
op een betekenis worden overgedragen (evenmin als een naam op een
naam) 91 ) . Zweefde hem bij dat „overdragen" reeds het „verbinden in
gedachten” voor?
§ 7 — VICO EN JEAN PAUL. DE AESTHETICA'S
Uit vier uitspraken over Giambattista Vico blijkt op frappante wijze,
hoezeer de metaphoor met verschillende kwesties samenhangt, hoezeer zij
de band vormt tussen verschillende problemen en wetenschappen. Vico
immers wordt genoemd: de ontdekker van de metaphoor 1 ), de ontdekker
van de aesthetica 2 ), de ontdekker van de taal-critiek 3 ) en de ontdekker
90) Pag. 155.
91) In § 3 wezen wij erop, dat de beeldspraak „overdragen" eerst zinvol wordt,
wanneer wij weten, wàt het object en wàt het begin- en eind-punt van deze handeling
is. Met een van deze drie verandert de betekenis van „metaphoor", .... of verdwijnt
die betekenis geheel. Tot nu toe vonden wij:
a. een zaak wordt overgedragen op een zaak,
b. een betekenis wordt overgedragen op een betekenis,
c. een naam wordt overgedragen op een naam,
d. een naam wordt overgedragen van de ene zaak op de andere,
e. een naam wordt overgedragen van de ene betekenis op de andere,
1. een betekenis wordt overgedragen van de ene naam op de andere.
1) Biese, pag. 8.
2) Croce, pag. 212.
3) Mauthner: Beitráge, I, Vorwort, pag. XIV.
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van de philosophie der geschiedenis 4) . Veel van zijn visie wijst buiten de
rhetorica en de poetica uit, en daardoor openbaren zich op deze plaats,
scherper dan tot nu toe in dit Hoofdstuk het geval was, de moeilijkheden,
over welke wij reeds in de Algemene Inleiding (§ 1) spraken. Veel zal dus
eerst in een ander verband historisch en systematisch duidelijk kunnen
worden J).
Het is niet eenvoudig, een volledig inzicht in zijn ideeën te verkrijgen.
Mauthner noemt hem een „genialen Wirrkopf" 6 ) . Zijn werk is voor een
gedeelte te beschouwen als een proeve van 18e-eeuwse speculatie; hij
generaliseert enorm, en ook de mystiek van het getal 3 ontbreekt niet 7).
Maar wat de descriptie bovenal moeilijk maakt: hij spreekt zichzelf herhaaldelijk tegen, en hij verwart vaak ontologie en genesis. En voornamelijk
het laatste is hier van belang.
Eerst zullen wij Vico zelf zijn denkbeelden over de tropen laten ontvouwen. Hij doet dit in zijn groot werk: Principij di una scienza nuova
d'intorno alla commune natura della nazioni (Napoli, 1725) 8), en wel in
het tweede Boek van het eerste Deel, welk Boek tot titel draagt: Della
Sapienza Poetica. Corollarj D'intorno a' Tropi, Mostri, e Trasformazioni
Poetiche. Hij zegt dan (pag. 156-160) :
J. Di questa Logica Poetica sono Corollarj tutti i Primi Tropi, de' quali
la piu luminosa, e perchè piu luminosa, piu necessaria, e piu spessa é la
Metafora; ch' allora è vieppu lodata, quando alle cose insensate ella dà
senso, e passione per la Metafisica sopra qui ragionata; ch'i Primi Poeti
dieder' a' corpi l'essere di sostanze animate, sol di tanto capaci, di quanto
4) Zie hierover Croce, pag. 223.
5) Zie Hoofdstuk III.
6) Mauthner, t.a.p., pag. 480; zie ook pag. 481: „Seine Gedanken sind schwer in einer
allgemein versti,ndlichen Sprache wiederzugeben", en de critiek van Croce (pag. 224,
vlg.). De volledig „transcendente" Biese citeert slechts met instemming, komt nergens
tot een immanente critiek.
7) Zie zijn drie-deling der geschiedenis, ook der taal-geschiedenis. Interessant is het,
om hiermee de drie-delingen van Victor Hugo te vergelijken in zijn „Préface de
Cromwell".
8) Wij citeren uit de derde druk van 1744, maar laten de vermoeiende spatiëringen
weg (meer dan een derde deel is gespatieerd). — De Duitse vertaling van Weber
(1822), welke Biese heeft benut, is soms onjuist. Dat kan zelfs zo ver gaan, dat wij
in het Duits het precieze tegendeel aantreffen van wat er in het Italiaans staat. Mauthner (t.a.p., pag. 482) geeft hiervan een frappant voorbeeld. Een ander voorbeeld
geven wij naar aanleiding van de geciteerde passus. Weber vertaalt in II („quella
de' subbjetti", enz.): „Die Gegensti,nde werden statt ihrer Formen und Eigenschaften
genannt" ! Het had Biese toch moeten opvallen, dat dit in strijd is niet alleen met
de feiten, maar ook met alles wat hij zelf met betrekking hiertoe beweert.
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essi potevano, cioè di senso, e di passione; e si ne fecero le Favole; talchè
ogni metafora si fatta vien' ad essere una picciola favoletta. Quindi se ne
dà questa Critica d'intorno al tempo, che nacquero nelle Lingue; che tutte
le metafore portate con simiglianze prese da' corpi a significare lavori di.
menti astratte, debbon' essere de' tempi, ne' quali s'eran' incominciate a
dirozzar le Filosofie: lo che si dimostra da ció, ch' in ogni lingua le voci,
ch' abbisognano all' Arti colte, ed alla Scienze Riposte, hanno contadinesche
le lor' origini. Quello è degno d'osservazione, che 'n tutte le Linque la
maggior parte dell' espressioni d'intorno a cose inanimate sono fatte con
trasporti del corpo umano, e delle sue parti, e degli umani sensi, e dell' umane
passioni: come capo ....; ed altre che si possono raccogliere innumerabili
in tutte le lingue: lo che tutto va di seguito a guelle Degnita, che 1' Uomo
ignorante si fa regola dell' Universo; siccome negli esempli arrecati egli di
sè stesso ha fatto un' intiero Mondo: perchè come la Metafisica Ragionata
insegna, che homo intelligendo fit omnia; cosi questa Metafisica Fantasticata
dimostra, che homo non intelligendo fit omnia; è forse con piu di verit t
detto questo, che quello; perchè 1'uomo con 1'intendere spiega la sua mente,
e comprende esse cose; ma col non intendere, egli di sè fa esse cose, e col
transf ormandovisi lo diventa.
II. Per cotal medesima Logica, parto di tal Metafisica, dovettero i Primi
Poeti dar' i nomi alle cose dall' idee piu particolari, e sensibili: che sono
i due Fonti, questo della Metonimia, e quello della Sineddoche. Perocchè
la metonimia degli autori per l'opere nacque, perchè gli autori erano piu
nominati, che 1'opere: quella de' subbjetti, per le loro forme, ed aggiunti
nacque, perchè, come nelle Degnita abbiamo detto, non sapevano astrarre
le forme, e la qualità da' subbjetti: certamente quella delle cagioni per gli
di lor' effetti sono tante picciole Favole; con le quali le cagioni s'immaginarono esser Donne vestite de' lor' effetti; come sono la Poverta' brutta, la
Vecchiezza trista, la Morte pallida.
III. La Sineddoche passó in trasporto poi con l'altarzi i particolari agli
universali, o comporsi le parti con le altre, con le quali facessero i lor'
Intieri. Enz.
IV. L' Ironia certamente non potè cominciare, che da' tempi della riflessione; perch' ella e formata dal falso in forza d'una riflessione, che prende
maschera di verità. (De eerste mens was eenvoudig en waar); le prime favole
non poterono fingere nulla di falso.
V. Per tutto ció si è dimostrato, che tutti i tropi, che tutti si riducono
a questi quattro, i quali si sono finora creduti ingegnosi ritruovati degli
Scrittori, sono stati necessarj modi di spiegarsi di tutte le prime Nazioni
Poetiche, e nella lor' origine aver' avuto tutta lo loro natia proprietà: ma
poichè col pit spiegarsi la mente umana, si ritruovarono le voci, che signi-
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ficano forme astratte, o geneni comprendenti le loro spezie, o componenti
le parti co' loro Intieri; tai parlari delle prime Nazioni sono divenuti trasporti: e quindi s'incomincian' a convellere que' due comuni errori de' Grammatici, che'l parlare de' Prosatori è propie, impropio quel de' Poeti; e che
prima fu il parlare da prosa, dopo del verso.
VI. I mostri, e le trasformazioni Poetiche provennero per necessità di
tal prima Natura Umana, qual' abbiamo dimostrato nelle Degnità, che
non potevan' astrarre le forme, o le propietà da' subbjetti".
Wij hebben deze passus vrijwel in extenso geciteerd, niet alleen omdat
hij voor de evolutie van ons begrip belangrijk is en als belangrijk wordt
begrepen, maar ook omdat wij het met de gebruikelijke interpretaties niet
eens kunnen zijn. De eerste vraag, die hier gesteld moet worden, luidt:
Spreekt Vico nu over het wezen van de metaphoor, óf over het ontstaan
(en de evolutie) van de metaphoor, c.q. over haar wezen gedurende een
bepaalde historische periode?
Croce zegt: „Seine Philosophie der Geschichte, seine Idealgeschichte,
seine „neue Wissenschaft von der gemeinsamen Natur aller Volker" hat in
Wahrheit mit der konkreten und empirischen Geschichte, die sich in der
Zeit entwickelt, nichts zu tun; und sie ist darum nicht G e s c h i c h t e,
sondern Wissenschaft vom Ideellen, Philosophie oder Wissenschaft des
Geistes" 9) . Wij willen dit voor het werk als geheel niet bestrijden, maar
ongetwijfeld geldt dit voor de bedoelde passus niet. Wel degelijk heeft hij
hier het oog op een reële periode in de ontwikkeling van den mens, op een
reële phase in de ontwikkeling der taal. En als hij zegt, dat alle tropen
teruggaan op de vier genoemde, bedoelt hij niet alleen, dat zij er logisch
toe terug te brengen zijn, maar ook dat zij er in werkelijkheid uit zijn
ontstaan 10 ); „primo" moet hier logisch èn chronologisch begrepen worden.
En in dit laatste ligt het verschil met Vossius, die dezelfde primaire indeling
kent.
Is nu zijn visie op de noodzakelijkheid der tropen zo origineel, als hij
zelf en zijn bewonderaars (Mauthner, Biese, Croce) het ons willen doen
geloven? Wij mogen dat „sono stati" (V) niet vergeten: de tropen zijn
(voor den oer-mens) noodzakelijk geweest. Welnu, het begrip „inopia-metaphoor" is, zoals wij zagen, reeds zeer oud; Vico heeft het slechts tot „inopiatroop" uitgebreid. Voor Vossius, niet minder dan voor Vico, was de metaphoor (om hier nu maar bij te blijven) eens een noodzakelijk uitdrukkingsmiddel. Wij weten niet, welke bronnen Vico bestudeerd heeft, maar hij moet
wel aan de voornaamste der boven besprokene zijn voorbijgegaan om te
9) Croce, pag. 223.
10) Croce, pag. 224, 225.

144
kunnen denken, dat hij de eerste is, die de vorm „metaphoor" niet ziet
ontstaan uit de geest van enige poëten.
Neen, dit is het nieuwe van zijn visie niet, al staat het er wel mee in verband. Voor zijn voorgangers was de enige overeenkomst tussen de inopiametaphoren en de metaphoren van poëzie en oratio: de basis van overdracht.
(Zag men deze overeenkomst als te gering om beide met een en dezelfde
naam te benoemen, gaf men ze verschillende namen en werden zij in het
systeem aan elkaar gecoördineerd (als catachrese of homoniem en metaphoor), dan zag men natuurlijk weer wèl in de dichters de scheppers van de
vorm „metaphoor".) Voor Vico hebben zij echter ook het aesthetische, het
poëtische gemeen, en dit moment is voor hem veel essentiëler; hij ziet ze
-op essentiëlere wijze als „hetzelfde". Als hij spreekt van „1e prime Nationi
Poetiche" is dat „Poetiche" in het geheel geen nadere bepaling, die de door
hem bedoelde volkeren van andere moet onderscheiden; het is niets dan
een epitheton ornans, een pleonastisch attribuut: alle oer-volkeren waren
dichters, de oer-mens was een poëet. En dit wil zeggen: de oer-mens had
geen intellect, d.i. kon niet abstraheren, kon geen universalia vormen;
maar hij had phantasie, en hieruit ontstonden noodzakelijk de woorden als
tropen, noodzakelijk, juist omdat (door het ontbreken van het intellect)
andere woorden niet mogelijk waren. En ook de moderne dichter is slechts
in zoverre dichter, als hij de taal der phantasie, niet de taal van het intellect
spreekt 11 ). En zo impliceert Vico meer dan hij expliceert: de metaphoor
is te allen tijde schoon en noodzakelijk en berust op de phantasie. Niet dus
zijn visie op het ontstaan van de vorm metaphoor in de oer-tijd uit taaldwang is het nieuwe dat hij brengt, maar zijn visie op het wezen van de
metaphoor. Ten onrechte proclameert hij zelf zijn mening, dat de tropen
noodzakelijk geweest zijn tot een vondst.
Wij noemden de voor Vico principiële antithese „phantasie - intellect".
Hiermee lopen verschillende andere contrast-paren parallel: dichter - denker
(philosoof), poëzie - philosophie (metaphysica), fabel - universale. Syntheticus als hij is, grijpt hij die eerst als principieel gestelde contrasten toch
telkens weer als soorten van „hetzelfde" samen; hij spreekt b.v. van „metaf isica ragionata" en „metaf isica fantasticata" (I. van het citaat) , van
,,poëtische wijsheid" 12 ), van „universalia der phantasie" 13). Hierop gaan
wij niet verder in. Maar wel interesseert ons een ander contrast-paar, nl.
poëzie en proza.
Daar Vico poëzie ook tegenover philosophie stelt, moet „poëzie" twee
:

11) Scienza nuova, II, Sentenze eroiche. Zie Croce, pag. 214.
12) T.a.p., II, liber III. Croce, pag. 215.
13) II, II. Croce, ibidem.
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betekenissen hebben. Als contrast van „proza" moet het betekenen: „de
taal der poëzie (in andere zin), d.i. de taal van de phantasie"; het proza
is dan „de taal van de philosophie, van het intellect". Daar voor hem het
metrum geen essentieel kenmerk van de poëzie is 14) en de oer-volkeren
dichters waren, d.i. phantasie en geen intellect hadden, is (immanentcritisch bekeken) zijn these: „de poëzie was vóór het proza" volkomen
in orde.
Maar hoe is het met zijn andere these: „de taal der prosateurs is niet
eigenlijk" ? Staat die met het voorgaande niet in flagrante tegenspraak?
Dat wij hier in rhetorische vragen spreken, is duidelijk. Als, zoals hij ons
met nadruk verzekert, de tropen noodzakelijkerwijze de taal der phantasie,
der poëzie, vormen, kan het proza niet „oneigenlijk" zijn. En als het proza
wèl oneigenlijk is, is het niet de taal van het intellect.
Nergens hebben wij deze illogiciteit gesignaleerd gezien, laat staan een
poging gevonden om haar te verklaren. Zoals zo vaak gebeurt: men citeert
slechts, of neemt uit het geheel enkele zinnen, waarbij men voor zijn eigen
mening kan aanknopen. Eerst een tegenspraak aanwijzen en dan eenvoudig
opmerken: „Het was nu eenmaal een war-hoofd", bevredigt ook niet.
Het komt ons nu voor, dat wij zijn these: „De mening der grammatici,
dat de prosateurs zich eigenlijk, de dichters zich oneigenlijk uitdrukken,
is onjuist", juist in verband met hetgeen daar onmiddellijk aan voorafgaat,
geheel anders moeten interpreteren, dan wij hierboven deden. Hij zegt
immers (V): 1 e. de woorden voor abstracte en algemene begrippen werden
gevonden (d.i. de taal van de philosophie, van het intellect ontstond), en
2e. daarna werden de woorden der oer-volkeren tot overdrachten, d.w.z.
zij waren geen overdrachten, en de abstracta en universalia zijn niet door
overdracht ontstaan, maar zijn adaequaat, eigenlijk. En hierbij sluit zich
dan direct de bedoelde these aan: het proza is de „eigenlijke" taal van het
intellect, de poëzie is de „eigenlijke" taal van de phantasie.

Alleen op deze wijze geïnterpreteerd staat de these met het voorgaande
in een logisch verband. Maar nu is het duidelijk, dat de illogiciteit zich heeft
verplaatst, niet verdwenen is. In I. immers zegt hij, dat de taal der phantasie
en ook de taal der philosophie in oorsprong wel overdrachtelijk is. Nu echter
kan de illogiciteit teruggebracht worden tot de reeds meermalen genoemde 15) en nog in Deel III te behandelen duosemie van „eigenlijk". Dit kan
nl. ten opzichte van het phonetisch kurion worden begrepen, maar ook ten
opzichte van het te benoemen object (begrip): de naam N was eerst geassocieerd aan het begrip A en wordt overgedragen op het begrip B, maar
14) Zie hiertegenover Vossius (§ 6, noot 55)) .
15) Zie b.v. § 2.
10
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voor B is het toch de enige, oorspronkelijke, eigenlijke naam, die eerst
overdrachtelijk lijkt, wanneer er nog een andere naast komt te staan. Zo
wordt „hoofd (van een berg) " een metaphoor, zodra het woord „top" is
gevonden (om in de terminologie van Vico te blijven). En hier openbaart
zich het contrast tussen logische en psychologische metaphoor (troop),
tussen objectieve en subjectieve beschouwingswijze. „Tai parlari delle prime
Nazioni" zijn reeds in oorsprong voor den taal-beschouwer overdrachtelijk,
maar zij worden het eerst later voor den taal-gebruiker, voor de leden van
een bepaalde taal-gemeenschap. Vico begrijpt natuurlijk zonder dat hij
het zelf weet de metaphoor (de troop) eerst logisch, daarna psychologisch.
„Onbewust" verschijnt hier een bepaald aspect van ons verschijnsel 16) ,
een aspect, dat wij eerst in latere begripsphasen (Wundt, St ihlin en vooral
Werner 17 )) beschreven zullen vinden. Evenals Vossius brengt Vico alle tropen (welke zijn dat volgens hem?
alle die de rhetorica kent ?) tot vier terug 17a) . Dit impliceert niet, dat de
andere niet als soorten van deze vier bestaan, m.a.w. dat een verdere
onderscheiding zinloos is. Evenals Werner ziet hij de ironie als later
ontstaan dan de andere drie (en hun soorten) en evenals Werner gelooft
hij aan de onbedorvenheid van den oer-mens. Wanneer deze troop eerst
optreedt in tijden van reflectie, behoort hij dan niet tot de taal van het
intellect ?
Wat wij hierboven zeiden voor de poëzie, geldt ook voor de philosophie:
Vico ziet haar taal èn als eigenlijk èn (althans gedeeltelijk) als oneigenlijk.
Bij hem vinden wij reeds de samenhang van metaphoor, . mythe en philosophie, die later, en vooral in de taal-critiek, van zo grote betekenis zal
worden (Muller, Brinkmann, Mauthner, Cassirer) . Maar hierop komen wij
in Hoofdstuk I I I terug.
Croce betoogt, dat Vico's „scienza nuova" niets anders is dan aesthetica 18 ),
dat Vico eindelijk, meer dan twee millenniën nadat de eerste ons schriftelijkk
overgeleverde beschouwingen over kunst-verschijnselen ontstonden, de
juiste principes gevonden heeft, volgens welke deze verschijnselen wetenschappelijk beschreven dienen te worden. Wij kunnen alle kwesties, die
hiermee in verband staan, onmogelijk bespreken, en evenmin een volledig
16) Vergelijk hiervoor Deel I, Hoofdstuk I, § 7.
17) Aan Werner ontleenden wij ook de termen „objectieve en subjectieve beschouwingswijze".
17a) Door te vluchtige bestudering der oudere bronnen heeft Biese de betekenis van
Vico in dit opzicht overschat.
18) Croce, pag. 224. Waarschijnlijk is zijn tweede typering van het werk als ,,geestesphilosophie, waarin aan de philosophie van de aesthetische geest een bijzondere
ontwikkeling wordt gegeven" toch beter.
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overzicht geven van de talrijke aesthetica's 19 ), die in de 18e eeuw in Duitsland, Italië, Frankrijk en Engeland verschenen zijn. Voor ons doel is het
voldoende om vast te stellen, dat langzamerhand de intellectualistische
beschouwingswijze verlaten wordt 20 ), het gevoel en de phantasie niet meer
als iets minderwaardigs (als minderwaardige vormen van het Kennen)
worden begrepen, en zelfs ver boven de ratio worden gesteld, het expressieve
en creatieve moment van alle kunst wordt ontdekt. De Romantiek nadert,
ook voor de kunst-leer. Dat „langzamerhand" is overigens cum grano salis
op te vatten. Het intellectualisme sterft in de 18e eeuw niet uit (trouwens
in de 19e eeuw evenmin), zoals Croce aan vele aesthetica's (o.a. van Baumgarten en Meier) bewijst. Cesarotti, in vele opzichten een romanticus, die de
hebreeuwse poëzie en de oud-spaanse, mexicaanse en laplandse volksliederen bestudeerde en Ossian vertaalde, ziet in de beelden slechts een
middel om de natuur na te bootsen (af te beelden) en te volmaken. Blair,
een der mede-ondertekenaars voor Macpherson's reis door de Highlands 21)
en een vurig verdediger van Ossian 22 ), weet van de metaphoor niet veel
meer te zeggen, dat dan zij is „a comparison expressed in an abridged
f orm" 23)
Maar toch : Vico blijft met zijn visie niet alleen staan. Daar is in de eerste
plaats Hamann, „Magus im Norden" 24), die, zo hij geen directe invloed
van Vico heeft ondergaan, toch bij deze aansluit 25). „Ich weiss genug,
indem ich mich zum Empfinden ube" 26 ). „Leidenschaft allein gibt Abstraktionen sowohl als Hypothesen Hinde, Füsze, Flügel, Bildern und
Zeichen Geist, Leben und Zunge". „Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts; wie der Gartenbau alter als der Acker: Malerei als
-

19) De term zelf is, zoals men weet, van A. Baumgarten (1750).
20) Vgl. over dat intellectualisme (rationalisme) behalve Croce ook b.v. H. Dorosz:
Grundlegung der Aesthetik (Beitrage zur Pádagogik und Psychologie, herausgegeben
von G. F. Lipps, Heft 12) (Langensalza, 1931), pag. 19, vlgg., waar uitspraken van
Descartes, Malherbe (poëzie is iets mensonwaardigs), Boileau, Batteux (schoonheid =
waarheid), enz. Zie voorts Deel III, Hoofdstuk IV, § 1.
21) Vgl. Edmund Gosse: A history of Eighteenth Century Literature (London, 1896),
pag. 335. — Voor Cesarotti zie Croce, pag. 231, vlg.
22) In zijn: Critical dissertation on the poems of Ossian.
23) H. Blair: Lectures on Rhetoric and belles Lettres (London, 1824), Lecture XV,
pag. 179, vlg. — Deze Hugh Blair moet niet verward worden met zijn naamgenoot
Robert Blair, den romantischen schrijver van The Grave.
24) Deze bijnaam is hem gegeven door F. K. von Moser.
25) Zie over de invloed van Vico op Hamann o.a. Fr. Mauthner: Beitri ge, II, pag. 480;
R. Unger bestrijdt diens mening in: Hamann's Sprachtheorie (1905).
26) Hamann, Magus des Nordens: Hauptschriften, herausgegeben von Otto Mann
(Leipzig), pag. 109.

148
Schrift: Gesang als Deklamation: Gleichnisse
als Schlüsse: Tausch
als Handel". „Sinne und Leidenschaften reden und verstenen nichts als
Bilder. In Bildern besteht der ganze Schatz menschlicher Erkenntnis und
Glückseligkeit" 27 ). In de laatste zin steekt al veel taal-critiek.
Dan is er Hamann's vriend Herder, die soortgelijke gedachten uitspreekt)
en erop wijst dat de psychologische terminologie metaphorisch is („Unsre
ganze Psychologie, so verfeinert und bestimmt sie ist, hat kein eigentliches
Wort") 29 ) . En eindelijk Goethe, die protest aantekent tegen de nabootsingstheorie van Aristoteles 30 ) en beschouwingen wijdt aan de „Urtropen" 31) .
Maar voor ons het belangrijkste is ongetwijfeld Jean Paul Richter. Wat
hij over de metaphoor zegt, is bekend genoeg, maar het is weer een van de
vele passages, die veel geciteerd maar weinig geanalyseerd worden. Vooral
zijn uitspraak: „Dakier ist jede Sprache in Rücksicht geistiger Beziehungen
ein Wörterbuch erblasster Metaphern” is beroemd en wordt wel door zeer
weinig schrijvers over het begrip of het verschijnsel „metaphoor" vergeten.
In deze uitspraak is nog veel romantische speculatie. Niet zozeer door taalvergelijking, dus door het op een empirische basis construeren van een
klank- en een betekenis-wortel, is Paul ertoe gekomen. En dat behoeft ons
niet te verwonderen: de etymologie moest nog geboren worden, Coeurdoux
had zijn onderzoekingen nog niet gepubliceerd, het werk van Jones stond
vrijwel alleen, de werken van Rask, Grimm, Bopp moesten nog komen.
Maar toen zij er eenmaal was, heeft de linguistiek Paul's mening slechts
kunnen bevestigen.
27) Hamann: Aesthetica in nuce. Eine Rhapsodie in Kabbalistischer Prose (ibidem,
pag. 381).
28) J. G. Herder: Kaligone (Leipzig, 1800); vgl. Croce, pag. 242 en hierbeneden
Hoofdstuk III, § 4.
29) J. G. Herder: Abhandlung liber den Ursprung der Sprache (Berlin, 1772) pag. 125.
Zie ook § 3.
30) Zie de door Pongs (Anm. 7, pag. 457) geciteerde briefwisseling tussen Goethe en
Schiller van 28 April en 5 Mei 1797.
31) J. W. von Goethe: Noten und Abhandlungen zu besserem Verstâ,ndnis des Westöstlichen Diwans; meer speciaal de beschouwingen over: Orientalischer Poesie Urelemente, Uebergang von Tropen zu Gleichnissen, en Vergleichung. In de laatst genoemde Abhandlung staat een merkwaardige, wel zeer aanvechtbare opmerking (wij
citeren uit de uitgave van K. Heinemann van Goethes Werke in Meyers KlassikerAusgaben (IV. Band, pag. 402)): „die kühnste Metapher verzeihen wir wegen eines
unerwarteten Reims und freuen uns der Besonnenheit des Dichters, die er in seiner
so notgedrungenen Stellung behauptet". Ook met de door hem (ibidem pag. 397)
aanvaarde metaphoor: „Es stecken mehr als fünfzig Angeln / In jeder Locke deiner
Haare" zal onze tijd het moeilijk eens kunnen zijn.
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De bedoelde passus over de metaphoor, waarvan de geciteerde uitspraak
de conclusie is, luidt 32):
„Dieselbe unbekannte Gewalt, welche mit Flammen zwei so spröde
Wesen wie Leib und Geist in ein Leben verschmelzte, wiederholt in und
ausser uns dieses Veredlen und Vermischen, indem sie uns nöthigt, ohne
Schluss und Uebergang aus der schweren Materie das leichte Feuer des
Geistes zu entbinden, aus dem Laut den Gedanken, aus Theilen und Zügen
des Gesichts Kr ifte und Bewegungen eines Geistes und so überall aus
áussrer Bewegung innere. Wie das Innere unseres Leibes das Innerste
unseres geistigen Innern, Zorn und Liebe, nachbildet und die Leidenschaften
Krankheiten werden, so spiegelt das körperliche Aeussere das geistige. Kein
Volk schüttelt den Kopf zum Ja. Die Metaphern aller Volker (diese Sprachmenschwerdungen der Natur) gleichen sich, und keines nennt den Irrtum
Licht und die Wahrheit Finsternis. So wie es kein absolutes Zeichen giebt
denn j edes ist auch eine Sache so giebt es im Endlichen keine absolute
Sache 33 ), sondern jede bedeutet und bezeichnet, wie im Menschen das
göttliche Ebenbild, so in der Natur das Menschliche. Der Mensch wohnt
hier auf einer Geisterinsel, nichts ist leblos und unbedeutend, Stimmen
ohne Gestalten, Gestalten, welche schweigen, gehoren vielleicht zusammen,
und wir sollen ahnen; denn alles zeigt über die Geisterinsel hinüber in ein
fremdes Meer hinaus.
Diesem Gürtel der Venus und diesem Arme der Liebe, welcher Geist an
Natur wie ein ungebornes Kind an die Mutter heftet, verdanken wir
nicht allein Gott, sondern auch die kleine poetische Blume, die Metapher.
Diese Name der Metapher ist selber eine verkleinerte Wiederholung
eines Beweises. Sonderbar !
(man erlaube mir diesen Nebengang) auch
wie verder materielle Geschmack und der geistige Geruch liegen sich
bundene Bilder der Materie und Geistigkeit
einander gleichfals ebenso
nahe und ebenso f erne" . Voorts noemt hij nog in deze paragraaf de metaphoren „Brodverwandlungen (transsubstantiaties) des Geistes".
In § 50 spreekt hij over de „Doppelzweig des bildlichen Witzes".
„Der bildliche Witz kann entweder den Körper b e s e e 1 e n oder den
Geist v e r k ó r p e r n. Ursprünglich wo der Mensch noch mit der Welt auf
e i n e m Stamme geimpft blühte, war dieser Doppeltropus noch kelner;
jener verglich nicht Unáhnlichkeiten, sondern verkündete Gleichheit; die
32) Jean Paul: Vorschule der Aesthetik, nebst einigen Vorlesungen in Leipzig über
die Parteien der Zeit (Berlin, 1 804) . Wij citeren uit de tweede druk (het exemplaar,
dat wij raadpleegden, was ongedateerd) . — Zoals Paul zelf zegt (Vorrede zur zweiten
Auflage, § 4), is zijn werk geen aesthetica, doch een poëtica, en zelfs dat niet, maar
een Vorschule.
33) Vgl. hiermee Augustinus (Hoofdstuk III, § 2).
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Metaphern waren, wie bei Kindern, nur abgedrungene Synonymen des
Leibes und des Geistes. Wie im Schreiben Bilderschrift f ruher war als
Buchstabenschrift, so war im Sprechen die Metapher, insofern sie Verháltnisse und nicht Gegenstinde bezeichnet, das frühere Wort, welches sich
allmâhlich zum eigentlichen Ausdruck entMrben musste. Das tropische
Beseelen und Beleiben fiel noch in Eins zusammen, weil noch Ich und Welt
verschmolz. Daher ist jede Sprache in . Rucksicht geistiger Beziehungen ein
Wörterbuch erblasster Metaphern" 34).
Terwijl wij wel kunnen spreken van de invloed der vergelijkende taalwetenschap op de rhetorica (poetica, aesthetica), kunnen wij hier natuurlijk
niet spreken van de invloed der romantiek op de rhetorica enz. Integendeel;
passages als deze van Jean Paul zijn het historisch materiaal, waaruit wij
ons een begrip trachten te vormen van het verschijnsel „Romantiek"; deze
passage is romantiek.
Paul's romantische metaphoriek is vooral als stijl van een als wetenschappelijk bedoeld werk typerend voor een gehele periode. Hij stoort
zich in het geheel niet aan de reeds door Aristoteles en Euklides) geformuleerde eis, in de wetenschap zoveel mogelijk kuria te gebruiken. Ook in onze
moderne taal- (of andere) wetenschap wemelt het natuurlijk van metaphoren (en hier bedoelen wij nu niet die, welke een kennis- of taal-critiek
als zodanig ontmaskert, maar de zg. „poëtische"), doch deze metaphoriek
wijkt wel zeer'af van de romantische 36 ). In de laatste zit veel meer stemming,
veel meer primair gevoel. Zij brengt vaak (men zou zeggen: jubelend) een
geluksextase tot uiting, die soms zich tot een mystische levensverrukking
verdiept, soms zich vergrooft . tot een bombarische „ Juchheisa-j uchhei !"stemming, maar in de moderne wetenschap niet goed mogelijk is 37
Het zijn vooral dichters, die zich met de taal bezighouden, en het is zeer
zeker interessant, niet alleen de taal waarin het geciteerde stuk is geschreven,
maar de gehele daarin gegeven visie op ons verschijnsel, te vergelijken en
in verband te brengen met de poëtische taal en de kunst-idealen der romantiek. In het denken van de romantici (en misschien vooral van de Duitse)
) .

34) T.a.p., pag. 193-195 (§§ 49 en 50).
35) Zie § 2, en Hoofdstuk III, § 1.
36) Vgl. b.v. ook de metaphoriek van Hamann en Herder.
37) Wij kunnen niet zeggen: „onmogelijk". In deze tijd, waarin (om met Huizinga
te spreken) de Mythos de Logos te verduisteren dreigt, begint een nieuwe vloed-golf
van romantiek door de wetenschap te slaan. Het irrationele wordt weer verheerlijkt,
de existentie-philosophie van Hamann en Kierkegaard herleeft, en de „Einfuhlungstheorie" maakt de moderne aesthetica's wel geheel anders dan de intellectualistische.
Toch komt het ons voor, dat de rationele stilering van wetenschappelijke werken het
momenteel nog in kwantitatief opzicht wint van de romantische.
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is het synthetisch moment veel sterker gedoseerd dan het analytisch.
Overal grijpt men naar (meer gevoelde dan klaar begrepen) overeenkomsten
samen; nergens zijn scherpe lijnen, grenzen vervagen als in schemering.
Dit vindt zijn correlaat niet alleen in een wilde opbloei van een nieuwe
metaphoriek, maar ook in de heterogeniteit der gebruikte kunst-vormen,
in de verheerlijking van de nacht met zijn maan-licht of zijn mystiek duister
boven de dag met zijn „freches Licht", waarin de dingen hard en scherp en
onverbonden naast elkaar staan 31 ) . Paul's verheerlijking van de metaphoor
is onmiddellijk te begrijpen in een tijd, waarin men de definitie geeft: „Alle
ware kunst is allegorisch" en de klank-symboliek een machtig expressiemiddel wordt 39). Dat op dit punt in de evolutie van onze term de gevoelstoon plotseling luid boven het begripsmoment uitklinkt, is slechts een
bijzonder geval van het feit, dat vrijwel alle woorden voor den romantischen
mens een sterker gevoelstoon hebben, omdat hij zelf emotioneler en gepassionneerder is. De geciteerde passus is meer lyriek dan wetenschap, meer
gevoel dan ratio. Dit komt, doordat er een „Umwertung aller Werte" heeft
plaats gehad: „stompzinnig" en „ongepassionneerd" zijn synoniemen geworden 40 ); terwijl het rationalisme „schoonheid" met „waarheid" identif iceerde en poëzie en kunst onder de logos dwong, is nu het gevoel de hoogste
wijsheid. En Paul's hier en daar erotisch getinte metaphoriek vindt een
analogon in het mystieke, tot cosmisch levensgevoel gesublimeerde wellustbegrip der romantische dichters.
Wij hebben de passus opzettelijk vrijwel in extenso geciteerd, omdat hij
voor de evolutie van ons begrip in verschillende opzichten van groot belang is.
In de eerste plaats valt op, dat de metaphoor niet meer wordt behandeld
in een hoofdstuk over de tropen, maar ressorteert onder de „Witz" 41) .
38) Zie b.v. Tieck, en vooral ook Novalis met zijn Hymnen an die Nacht. — Naast
de nacht worden droom, slaap en dood verheerlijkt. Zie b. v. Young, Keats (,,Oh magic
Sleep, oh comfortable bird", enz. (Endymion, Book I)), Byron („Our life is two-fold:
Sleep hath its own world", enz. (The Dream); zijn verheerlijking van de nacht b.v.
in Childe Harold, Canto III: „Thou wert not sent for slumber!" (XCI II)), Shelley
(„How wonderful is Death, / Death and his brother Sleep!” (Queen Mab; ook in
The Deamon of the World)) .
39) De definitie van „kunst” bij Wackerroder: Franz Sternbald's Wanderungen, eine
alt-deutsche Geschichte. — Vergelijk voor de Duitse romantiek vooral G. Brandes:
Hauptströmungen in der Litteratur des 19en Jahrhunderts, Kap. I. Die Romantik
in Deutschland (Leipzig, 1897) .
40) Helvétius: „ Que l'on devient stupide dès qu'on cesse d'être passionné" (zie
D. Mornet: Le Romantisme en France au XVIIIe siècle (Paris, 1912), waarin veel
belangrijks over de zielsgesteldheid van den romantischen mens) .
41) Zweite Abtheilung. Ueber den Witz.
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Tot nu toe vonden wij de laatste juist als soort van de metaphoor opgegeven.
Dit nu vindt bij anderen navolging 42). Dat nu ook het begrip „Witz"
sterk veranderd is, behoeft wel geen betoog.
Van veel meer betekenis is, dat ons begrip, hoewel het nog in een poëtica
geëxpliceerd wordt, hier reeds ver buiten de grenzen van dit eerste Hoofdstuk uitwijst. Het is een moment (en een essentieel moment) in een wereldbeschouwing, in een philosopheem geworden. Deze wereldbeschouwing is
een pan-psychisme (niets is levenloos, onbezield) , echter niet een psychisch
monisme; overal in het universum zijn ziel en lichaam tot een ondeelbare
eenheid verbonden. De mens zelf vindt in zijn eigen psycho-physische tweeeenheid de inspiratie en het voorbeeld tot de metaphoor, die de ziel een
lichaam geeft en het lichaam bezielt. Bij Paul zijn dus de vier soorten der
Grieken (de zes der Arabieren) 43 ) tot twee geworden; deze twee-deling is
nu verder in de 19e eeuw zeer geliefd 44 ) . In § 49 noemt hij verschillende
analoga van beide soorten. Hij gaat nog niet zo ver, b.v. het bezielen van
een klank, waardoor de psycho-physische twee-eenheid „woord" ontstaat
wij blijven met deze formulering in Paul's beschouwingswijze ,,metaphoriseren" te noemen. Maar de sprong vanuit zijn visie naar deze betekenisuitbreiding van „metaphoor" (de sprong, die Biese maken zal) is niet groot.
Hier is reeds het begrip „klank-metaphoor" van Biese aanwezig, dat van
een veel wijdere omvang is dan dat van Wundt ) . Ook het verband tussen
metaphoor en synaesthesie heeft hij (in het intermezzo over reuk en smaak)
gelegd en daarmee hun identificering in principe mogelijk gemaakt 46) .
42) Ch. W. Snell: Aesthetik oder Geschmackslehre 2 (Handbuch der Philosophie fur
Liebhaber von C. W. Snell und Fr. W. D. Snell, Zweiter Theil) (Gieszen, 1819), pag.
209, vig.; Jos. Muller: Eine Philosophie des Schönen in Natur und Kunst (Mainz, 1897),
pag. 158 (hij maakt aardige opmerkingen over abgeschmackte allegorieën); vgl. ook
noot 57) .
43) Zie § 3 en § 4.
44) Behalve bij Brinkmann en Biese b.v. bij F. Ficker: Aesthetik oder Lehren vom
Schönen und von der Kunst in ihrem ganzen Umfange 2 (Wien, 1840), pag. 399.
45) Vgl. hetgeen wij in de vorige § opmerkten naar aanleiding van Tasso.
46) Vgl. over de synaesthesie het artikel van W. Kramer: Synaesthesie als stijlverschijnsel (De Nieuwe Taalgids, X XV I, pag. 179, vlgg.) . Het is ons onmogelijk dit
begrip even uitvoerig te analyseren als het begrip „metaphoor". Wel willen wij even
wijzen op de grote overeenkomsten en samenhangen tussen beide. — Evenals Vico
oer-tropen onderscheidt, onderscheidt Wellek oer-synaesthesieën (Kramer, pag. 180).
Evenals men de metaphoor niet langer ziet als een (minderwaardige) afwijking van
het gewone taal-gebruik, ziet men de synaesthesie niet langer als een enigszins pathologische wijze van waarnemen (Wallaschek, Werner; Kramer, pag. 179, 181) . „De
romantiek is de bloeitijd der synaesthesie" (Kramer, pag. 181, waar hij wijst op de
studies van Erika von Siebold), en ook de bloeitijd van de metaphoor; tevens is het de
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Evenals vóór hem Vico, tracht Jean Paul een ontwikkelingspsychologie
van de metaphoor te geven. Met een phantastische sprong verplaatst hij
zich naar de oer-tijd, „wo der Mensch noch mit der Welt auf e i n e m
Stamme geimpft blühte". Hier vinden wij de romantische verheerlijking
van het verleden, die in dat „bluhen" openbloeit. Maar hoe moeten wij die
beeldspraak „auf einem Stamme geimpft" begrijpen? Verderop zegt hij,
dat „noch Ich und Welt verschmolz", en dat zal wel hetzelfde betekenen.
Maar wat?
Het komt ons voor, dat hij aan den oer-mens een psychische gesteldheid
toedicht, waarin nog geen scheiding van het subjectieve en het objectieve
mogelijk is. De psyche van den oer-mens bevindt zich in de niveaustructuur der „kennende activiteit" nog op het laagste niveau, nl. dat der
„gewaarwording". En „Van de gewaarwording kan nauwelijks gezegd, dat
zij als subjectieve toestand zich reeds b e t r e k t o p een voorwerp, dat
ze een voorwerp tegenover zich heeft: zij is tegelijk dat voorwerp, en daardoor is ze nog evenzeer een kenhandeling als een gebeurtenis" 47). Wij menen,
dat wij hier in moderner en wetenschappelijker terminologie geformuleerd
vinden, wat Paul bedoelt met dat versmelten, dat één-zijn van mens en
wereld. Maar er is natuurlijk een essentieel verschil. Het ordenen van
geestesfuncties in een reeks, is geheel iets anders dan het chronologisch na
elkaar plaatsen van deze functies in de reële psychische ontwikkeling der
mensheid, geheel iets anders dan te menen, dat er nu ook in de oer-tijd
.

tijd, dat men zich van beide verschijnselen als iets fundamenteels bewust wordt (wij
wijzen op de merkwaardige alinea van Beets in zijn „De Familie Kegge" (Camera
Obscura): „want ik moet mijnen lezers een gewichtige bekentenis doen dat ik de
muziek, in het afgetrokkene, waarlijk zie; en ik twijfel niet of zijzelve zullen met eenige
opmerkzaamheid op hunne gewaarwordingen en inspanning van ziel hetzelfde ontdekken". En na het beschrijven van die synopsieën vervolgt hij: ,,Die dit niet begrijpt,
verzoek ik te beseffen dat hij in eene eeuw leeft waarin hij al zulke dingen behoort te

begrijpen".) Naast de auteur-metaphoren staan de taal-metaphoren, en naast de
auteur-synaesthesieën de taal-synaesthesieën (Wellek's „Ur-Synaesthesiën der Massa") . Een bepaalde rubriek van Wundt's complicaties wordt door den een als synaesthesieën, door den ander als metaphoren beschouwd. Beide stelt men als „sensitief"
(Kramer, pag. 183) tegenover de abstracte begripstaal. De klank-symboliek staat
met beide in nauw verband en wordt èn als soort van de een èn als soort van de ander
begrepen. — Op een en ander komen wij naar aanleiding van Stáhlin en de zg. „Gieszener Arbeiten" nog nader terug. Wij zullen dan zien, hoe Groos en zijn school eenvergeefse poging doen om synaesthesieën en metaphoren te scheiden.
47) Wij maken hier gebruik van en citeren soms woordelijk uit een artikel van H. J.
Pos: Rationeel en irrationeel: bijdrage tot begripsbepaling (Algemeen Nederlandsch
tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie, XXVII (1933-1934), afl. 4, pag. 1, vlgg.;
het geciteerde op pag. 3) .
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menselijke wezens geleefd hebben, wier ken-activiteit niet boven de gewaarwording uitkwam, terwijl zij N.B. toch een taal hadden. Deze fout
maakt Paul. Evenals bij Vico, vinden wij bij hem een verwarring van
empirische geschiedenis en geesteswetenschap.
Ook op andere punten is zijn betoog moeilijk te volgen. Zo houden wij
b.v. voor die „Doppeltropus" stil. „Dieser Doppeltropus" staat er, maar
welke wordt nu bedoeld? Wordt daar ziel en lichaam mee bedoeld (zoals
Biese wil), d.i. dus de mens, óf mens en wereld als eenheid, óf eindelijk de
„bildliche Witz" in zijn polaire structuur van vergeestelijking en belichaming? De mening van Biese lijkt ons onjuist. De mens moge aan de
mystieke samenhang van geest en lichaam (geest en natuur 41)) de troop,
de metaphoor, te danken hebben 49 ), daarmee wordt hijzelf toch nog niet
„troop". Zo zou voor een pan-psychistische wereldbeschouwing het gehele
Heelal „troop" zijn. Het komt ons voor, dat met die dubbele troop niets
anders dan de bildliche Witz bedoeld is en dat „Ursprunglich wo der Mensch
noch mit der Welt auf einem Stamme geimpft blühte, war dieser Doppeltropus noch keiner" en „Das tropische Beseelen und Beleiben fiel noch in
Eins zusammen, • weil noch Ich und Welt verschmolz" twee verschillende
formuleringen voor precies dezelfde gedachte zijn.
De volgende vraag, die wij ons stellen moeten, luidt: Wat wil het zeggen,
dat de binaire troop er nog geen was, of m.a.w. dat het tropische bezielen
en belichamen nog samenvielen? Dit kan toch wel niets anders betekenen
dan: „Voor den oer-mens bestond er geen verschil tussen de beide „sferen",
hij was zich van geen sfeer-verschil bewust, en dus was er „eigenlijk"
(d.w.z. vanuit de psyche der sprekers, der woord-scheppers beschouwd)
geen overdracht, geen troop, geen metaphoor: de dubbel-troop was er nog
geen, er was nog geen troop."
En hoe zijn nu hiermee in overeenstemming te brengen de uitspraken:
„Die Metaphern waren, wie bei Kindern, nur abgedrungene Synonymen des
48) Meermalen vinden wij bij Paul een zeer gevaarlijke identificering van de relaties
„ziel - lichaam" en „mens (geest) - wereld". Meer over deze identificering in de §
over Biese.
49) Op de verhouding van ,,Witz", „metaphoor" en „troop", die hij soms wel, soms
in „ ... .
niet als hetzelfde begrijpt, gaan wij hier niet in. — Naar aanleiding van de zin
verdanken wir nicht allein Gott, sondern auch die kleine poetische Blume, die Metapher" merkt de uitgever G. Zimmermann (Anm. 2) op: „Der geheimnissvollen Beziehung des Geistes auf die Natur verdanken wir nicht allein die Enthüllung Gottes
in ihr, sondern auch die Metapher". Met deze verklaring zijn wij het slechts gedeeltelijk
eens. „Wir verdanken ihr Gott" wil zeggen: „Wij danken aan haar het weten, dat
er een God is, wij komen er slechts door haar toe een Godsbegrip te scheppen" (zoals
wij er slechts door haar toe komen de metaphoor te scheppen) .
.....
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Leibes und des Geistes", „die Metapher .... (war) das frühere Wort, welches
sich allm ihlich zum eigentlichen Ausdruck entf árben musste" en „Daher
(wij cursiveren) ist jede Sprache in Rücksicht geestiger Beziehungen een
Wörterbuch erblasster Metaphern", welke uitspraken alle de gedachte bevatten, dat de metaphoor in de taal van den oer-mens er wèl was? Vooral
de laatste uitspraak wordt, zoals wij reeds zeiden, zeer vaak met instemming
geciteerd, maar nergens hebben wij een poging gevonden om deze te begrijpen als de conclusie van een betoog. Tracht men Paul's betoog wel
geheel te begrijpen, dan moet de contradictie „geen metaphoor - wel metaphoor" onherroepelijk opvallen.
Dat zich hier weer (evenals bij Vico) de wrong openbaart tussen logische
en psychologische beschouwingswijze, is duidelijk. Maar het geval is toch
nog iets ingewikkelder. Terwijl aan het gehele betoog een definitie van
„metaphoor" ten grondslag ligt als complex van overeenkomst en verschil
(om het nu maar praegnant te zeggen), wordt nu eens het ene, dan weer het
andere kenmerk als constituerend voor het gehele begrip genomen. „Er was
eerst geen metaphoor" = de oer-mens was zich van geen overdracht, van
geen verschil, van geen „andere" sfeer bewust (dat er wèl verschil is, wordt
door den taal-beschouwer vastgesteld). „Nu is er geen metaphoor, doch een
eigenlijke uitdrukking" = de tegenwoordige taal-gebruiker is zich van geen
overeenkomst bewust (dat er wèl overeenkomst is, wordt door den taalbeschouwer vastgesteld) . „De metaphoor is verbleekt" -= het bewustzijn
van overeenkomst is verloren gegaan, of liever: het bewustzijn van identiteit
is verloren gegaan, want „overeenkomst" impliceert óók „verschil".
Hoewel het nu schijnt, of Paul in deze drie uitspraken rekening houdt
met het bewustzijn van den spreker of woord-schepper, d.i. dus de metaphoor psychologisch interpreteert, wordt toch slechts achter de eerste de
psychologische metaphoor van Wundt en Werner zichtbaar: men kan alleen
van „metaphoor" spreken, wanneer er bewustzijn is (of geweest is) van een
dubbele betekenis, dus van twee verschillende zaken, die men als „hetzelfde"
samengrijpt, ondanks het geweten verschil.
Wanneer wij nog vermelden, dat Paul in de personificatie de (historisch)
eerste poetische figuur ziet en in de metaphoor een verkorte personificatie 50),
hebben wij Paul's visie op de metaphoor, althans voorzover deze visie in
zijn aesthetica is neergelegd, wel in haar voornaamste momenten beschreven.
Opvallend is de sterke gevoelstoon: ons verschijnsel wordt positief ge50) Zo vonden wij de metaphoor dus begrepen als een verkorte vergelijking, een
verkorte (kleine) mythe en een verkorte personificatie. Het begrip „verkorte vergelijking" analyseren wij in Deel III, Hoofdstuk I, § 3; wat wij daarvan zeggen, is
m.m. ook van toepassing op de beide andere begrippen.

156
apprecieerd, ja, dithyrambisch verheerlijkt 51 ) . In Deel III zullen wij van
denzelf den Jean Paul een sterk „negatief geladen" visie te vermelden hebben, die is als de keerzijde van de beschrevene, achter deze staande „like
the darkened half of moon behind its growing light" 52) .
Van primair belang is, dat de metaphoor uit het kastje der rhetorica is
gelicht, dat in haar een wereldbeschouwing centreert. De gedachte, dat de
mens in zijn eigen twee-eenheid de inspiratie vindt tot het scheppen der
metaphoren is niet eens het eerst door Paul uitgesproken. In een reeds in
1801 verschenen werk van A. W. Schlegel 53) lezen wij:
„Denn welche Aehnlichkeit, welche Verwandtschaft hat das Körperliche
mit dem ihm geradezu entgegengesetzten Geistigen? Indessen er gelangt
nicht nur hinuber, sondern der Uebergang geht mit aller Bequemlichkeit
vor sick, er überbaut den Zwischenraum mit einer Brücke, die nirgends
Stâtigkeit des Zusammenhangs vermissen lâsst. Wie ist diess möglich? Nur
dadurch, dass dem Menschen eine dunkle Ahndung von der Einheit dessen
beiwohnt, was der Verstand trennt, námlich des sinnlichen und geestigen
Theils seiner Natur. Diese berechtigt und treibt ihn, nicht bloss sinnliches
unter einander, sondern auch mit unsinnlichem zu vergleichen, und so
mess das Handgreiflichste endlich zum Zeichen für die sublimirteste geistige
Anschauung dienen. So wird in der Sprache alles Bild von allem und dadurch
wird sie eine Allegorie auf die durchgngige Wechselwirkung, oder aus einem
noch hóheren Gesichtspunkte betrachtet, der Identitát der Dinge". Hij
ook verzet zich tegen de opvatting, dat de metaphoor slechts een sieraad,
een uiterlijke „Zutat" zou zijn aan een op zichzelf reeds volledig afgewerkte
poëzie 54) .
Hier dus dezelfde gedachte, maar wat minder lyrisch en wat minder
bloemrijk geformuleerd. Toch behoeven wij bij Paul niet aan plagiaat te
51) Vgl. over gevoelstoon en appreciatie: Deel I, Hoofdstuk I, § 6.
52) Ossian: The death of Cuthulliri.
53) A. W. Schlegel: Vorlesungen eiber schone Litteratur und Kunst. Erster Teil.
Die Kunstlehre; opnieuw verschenen in de Deutsche Litteraturdenkmale des 18.
und 19. Jahrhunderts in Neudrücken herausgegeben von B. Seuffert (Heilbronn, 1884),
uit welke druk wij citeren (pag. 279, 280). -- En passant wijzen wij erop, dat Schlegel
scherp de grenzen trekt tussen geschiedenis en geesteswetenschap en een mening
verkondigt over het probleem van de oorsprong der taal, welke mening meer dan
130 jaar later volgens Ammann (zie diens Ueber den Ursprung der Sprache) nog
verdediging behoeft: „Wir betrachten den Ursprung der Sprache überhaupt nicht
als etwas in einem gewissen Zeitpunkt zu setzendes, sondern in dem Sinne wie die
Sprache immer noch entsteht" (Schlegel, t.a.p., pag. 272).
54) Daarmee is zijn opmerking, dat de tropen en metaphoren (typisch, deze scheiding!) „der schönste Schmuck des poetischen Styls" zijn, slechts schijnbaar in strijd;
zie hierover Deel III, Hoofdstuk I. § 3.
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denken; de gedachte zat in de romantische lucht (vgl. ook Novalis (zie
Hoofdstuk II, § 5, noot 89)) . De linguistiek weet met haar niet veel aan te
vangen, maar van Biese's „Philosophie des Metaphorischen" is zij de basis,
en in vele aesthetische beschouwingen der 19e en 20e eeuw treffen wij haar
aan ) . Op de mystische functie der metaphoor, uitdrukking te zijn voor
de samenhang, ja voor de identiteit, van ziel en lichaam, van mens en
kosmos, en eindelijk voor de eenheid van de kosmos zelf, komen wij naar
aanleiding van Pongs en Biese uitvoerig terug. En ook van deze gedachte
zullen wij de „nacht-zijde" leren kennen: die samenhang, die identiteit, die
eenheid bestaat niet werkelijk, is „slechts" .... een metaphoor.
Maar op het verband tussen metaphysica en metaphoor, tussen kennistheorie en metaphoor, tussen werkelijkheid, waarheid en eigenlij kheid 56)
kunnen wij hier niet verder ingaan; hieraan wijden wij immers een af zonderlijk Hoofdstuk. Dat philosophische (wij zouden kunnen zeggen: „kosmische")
aspect heeft ons begrip in vele andere aesthetica's in mindere mate of zelfs
(evenals in de meeste poetica's, rhetorica's en stilistieken) in het geheel niet.
De literatuur is zo uitgebreid, dat het onmogelijk is met zelfs geringe
kans op succes te streven naar een volledige bespreking van al deze werken,
waarin, voorzover wij konden nagaan, maar zelden een originele mening is
geformuleerd en dikwijls het „brevior similitudo" voldoende wordt geacht
om ons verschijnsel te beschrijven 57 ). De aesthetica's, welke voor de zg.
55) Stâhlin (pag. 365) wijst in dit verband op studies van Moog en Petrich. Zie voorts
F. Vischer: Das Symbol (Philosophische Aufsátze, E. Zeller zu seinem 50-j. Doktorjubikium gewidmet (Leipzig, 1887), pag. 155), geciteerd door Biese (pag. 15) en ook
genoemd door St thlin; F. Vischer: Aesthetik, oder Wissenschaft des Schonen (Stuttgart, 1847-1858), III, pag. 1226 (Scherer (Poetik, pag. 61) noemt hem een volgeling
van Hegel, nog formalistischer dan deze; voor zijn visie op de metaphoor gaat dit
niet op, want hierin is hij een volgeling van Jean Paul). Eindelijk wijzen wij nog op
St. Zweig: Abschied von Rilke. Eine Rede (Tübingen, 1927), pag. 19: „die metaphysische Verbundenheit und das metaphorische Aehnlichsein der Dinge im irdischen
Raume, die mystische Verschwisterung aller Erscheinung im allesumfassenden Gefühl". — Critiek op deze opvatting o.a. bij Stáhlin, t.a.p. en Bi hier: Sprachtheorie.
56) Dit verband werd in dit eerste Hoofdstuk reeds eerder zichtbaar (zie § 4) .
57) Het „brevior similitudo" vinden wij o.a. in de volgende werken. K. G. Zumpt:
Lateinische Grammatik13 (Berlin, 1874), § 820 (dit werk als bewijs, dat de metaphoor
in de grammatica's toch telkens weer opduikt; zie § 6, 2e alinea) . — L. Eckardt:
Vorschule der Aesthetik, II (Karlsruhe, 1865): „Der Satz: „Ein bittres Wort verwundet", ist die verkürzte Darstellung des mir eigentlich vorschwebenden Gedankens:
„Ein bittres Wort (verletzt, wie das Schwert) verwundet"." (merkwaardig is dat ,,eigentlich" !) Toch is deze Eckardt in het geheel geen dor verstandsmens, zoals zijn aesthetica
op vele punten bewijst; op pag. 218 valt hij de nabootsingstheorie aan. — J. Vendryes:
Le langage. Introduction linguistique à l'histoire (Bibliothèque de synthese historique.
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„Einfuhlungstheorie" en daardoor voor de metaphoor van belang zijn,
zullen wij noemen naar aanleiding van Pongs' visie.
Een enkele aesthetica willen wij hier nog even afzonderlijk bespreken,
nl. die van Hegel 51) . Niet zijn definitie van „metaphoor" is belangrijk
G,eine ganz in's kurze gezogene Vergleichung" 59 )), maar wel zijn appreciatie
van de metaphoor. Reeds meermalen hebben wij gezien, dat de metaphoor
L'évolution de 1'humanité, dirigée par Henri Berr) (Paris, 1921) pag. 209: „La métaphore est une comparaison en raccourci", welke opmerking geheel op de aloude
rhetorica teruggaat, terwijl het werk zelf natuurlijk onder de linguistiek ressorteert. Van zeer recente datum is een soortgelijke opmerking in een recensie van A. Franz
(Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, LVII, Nr. 13-14 (Sonderheft) (1936), pag. 457). Maar het is niet noodzakelijk de wet der inertie in de wetenschap aan ons begrip op alle punten van zijn ontwikkeling te demonstreren. — De
oude vierdeling vinden wij bij F. H. Griepenkerl: Lehrbuch der Aesthetik, I-II,
(Braunschweig, 1827), pag. 327. — M. Carrière: Aesthetik. Die Idee des Schonen und
ihre Verwirklichung im Leben und in der Kunst 3 . Zweiter Theil (Leipzig, 1885; de
eerste druk is van 1859) . Hij citeert met instemming Hamann; wijst erop, dat in het
gebruik des dagelijkser levens de symboliek der woorden (hun „bloesem") is verdord,
dat de woorden tot begripstekens zijn afgesleten; dit laatste is voor ons denken — in
verband met de „Enge unseres Bewusstseins" — van groot belang, want anders zou
het denken zeer langzaam functionneren (t.a.p., pag. 513-514); vgl. Hoofdstuk II,
§ 5, noot 39). — R. Gottschall: Poetik, Bd. I (Breslau, 1858) legt de nadruk op de noodzakelijkheid der metaphoren. — W. Wackernagel: Poetik, Rhetorik und Stilistik.
Akademische Vorlesungen 3 , uitgegeven door L. Sieber (Halle a.S., 1906) behandelt
de metaphoor (met alle tropen en figuren) in het derde Deel onder de „Stil der Einbildung" (pag. 520, vlgg.). — W. Scherer: Poetik(uitg. van R. M. Meyer, Berlin, 1888),
bij wien de metaphoor een der middelen is om „den prosaisch gewordenen Substantiv
(waarom alleen het substantief?) neue Lebenskraft einzuhauchen, die Vorstellung
lebendiger zu machen .... sie mit sinnlichen Elementen zu verknüpfen, ihr neue
Frische zu geben und sie zu der urspriinglichen Sprachkraft zuri ckzufi hren". Hiervoor, evenals voor zijn opmerkingen over de grammatische verbanden, waarin de
tropen voorkomen, mogen wij verwijzen naar de § over Brinkmann. Over zijn werk
als indirecte bron spraken wij reeds. — Lang niet alle aesthetica's behandelen de metaphoor. Zie b.v. N. Seguin: Introduction à une esthétique nouvelle (Paris, 1859), die
sterk onder de invloed van Hegel staat; H. Lotze (zie § 6, noot 16) ), G. Th. Fechner:
Vorschule der Aesthetik, I-II (Leipzig, 1876), waarin de plastische kunsten zeer overwegen; hier en daar iets, b.v. in Theil XVII, waarin hij spreekt over Symbolisiren;
R. Zimmermann: Aesthetik, II. Allgemeine Aesthetik als Formwissenschaft (Wien,
1865); J. Cohn: Allgemeine Aesthetik (Leipzig, 1901); de laatste twee beroeren de
metaphoor wel naar aanleiding van de Witz, maar noemen de term toch niet. Geen
nieuws brengt ook K. Köstlin: Prolegomena zur Aesthetik (Tübingen, 1889), pag. 25.
58) G. W. F. Hegel: Vorlesungen liber die Aesthetik (herausgegeben von D. H. G.
Hotho), Band I (Werke, X. Band, erste Abtheilung) (Berlin, 1835) .
59) T.a.p., pag. 518. Vgl. noot 57).
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niet steeds zo verheerlijkt wordt, als Jean Paul haar verheerlijkt. Ongetwijfeld wordt zij ook in de Rhetorica enz. nu en dan negatief gewaardeerd.
Maar in de tot dus ver behandelde literatuur gebeurde dit toch vrijwel
uitsluitend om redenen, die met het aesthetisch moment vrijwel niets hebben
uit te staan (zij is niet „waar", noemt de werkelijkheid niet adaequaat);
werd zij een (slechts uiterlijke) versiering genoemd, dan lag het accent op
„versiering", d.w.z. men beschouwde haar als schoner dan de eigenlijke
uitdrukking of als een ornament aan de eigenlijke gedachte en die uiterlijkheid schaadde haar schoonheid geenszins, zij was daarom niet minder, zij
was zelfs méér „kunst" dan de eigenlijke uitdrukking. Dit nu is bij Hegel
anders. Ook bij hem vinden wij de theorie van de „dubbele uitdrukking",
maar hij legt zeer sterk de nadruk op de uiterlijkheid en ziet haar als aesthetisch minderwaardig. Zij is een „blosz âuszerer Schmuck eines für sich
selbststándigen Kunstwerkes" 60 ) . Zij behoort met het raadsel, de allegorie,
het beeld 61 ) en de gelijkenis tot een „Darstellungsweise", waarvan hij zegt:
„(Sie) kann es zum gröszten Theil nicht zu selbstándigen Kunstwerken
bringen, und musz sich deshalb damit begnügen, ihre Formen als das blosz
Nebensáchliche anderweitigen Gebilden der Kunst einzuverleiben". En hij
vervolgt: „Diese leicht erkennbaren Zuthaten .... sind es, um derentwillen
man ihn (den dichter) gewöhnlich am meisten kann rühmen horen .... An
achten Kunstwerken durf en jedoch die hierhergehörigen Formen, wie schon
gesagt ist, als ein bloszes Beiwesen beihergehn, obschon man in vormaligen
Poetiken diese Nebendinge insbesondre als die dichterischen Ingredienzien
behandelt f indet" 62 ) . Zo prijst hij de antieke stijl boven de moderne, omdat
de eerste veel minder metaphoren kent 63) .
met welke Biese's aanval op de metaphoriek van
Deze opvatting
treffen wij ook aan bij Bolland:
Hegel in ironisch contrast staat 64 )
60) Ibidem.

61) In de Duitse literatuur over de tropen is „metaphoor" vaak synoniem met
„Bild". Soms is er echter ook verschil; vgl. daarvoor de § over Pongs. Bij Hegel is
„Bild" „eine ausführliche Metapher", staat tussen metaphoor en vergelijking in.
62) T.a.p., pag. 490, vlg.
63) Het typische is dus, dat wij met een essentiële critiek op het aesthetisch moment
van de metaphoor te doen hebben. Een incidentele komt meer voor. Wij bedoelen nu
natuurlijk niet een critiek op een bepaalde metaphoor, omdat zij te cerebraal is of een
overdracht is van lager naar hoger, maar wel een critiek, die een bepaalde metaphoor
achterstelt bij de eigenlijke uitdrukking. Zo spreekt Boileau van „faux brillants"
(de tropen der Italiaansche dichters worden niet verworpen, omdat zij „brillants"
zijn, maar omdat zij vals zijn) . Zie ook Van Deyssel, die aan „gele" als epitheton bij
„bladeren" verre de voorkeur geeft boven de rhetorische metaphoor „droeve" (in een
studie over Hélène Swarth). Vgl. ook de § over Stahlin en § 6, noot 85).
64) Zie Hoofdstuk III, § 6.
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„De dichterlijke mensch doet aan de wijsheid van mooie woorden zonder
begrip; in hare beeldsprakigheid mag de dichterlijkheid het ware voelen,
bedoelen en beteekenen, ze blijft zelve wat anders. Muzikale, mimische en
poëtische schoonheid verhouden zich als sprakelooze, stomme en wel
sprekende, doch vooralsnog beeldsprakige, schoonheid en het einde van
de kunst blijkt haar begin: symbolisme van hoogere onontwikkeldheid'' 65) .
In dit verband kunnen wij ook nog wijzen op Flaubert en zijn strijd tegen
de metaphoren, al is deze strijd ook evengoed een strijd tegen het onware
als tegen het onschone der metaphoren te noemen. In een kunsttheorie
als het naturalisme, die als ideaal stelt het adaequaat afbeelden van de
werkelijkheid, vervaagt de grens tussen schoonheid en waarheid. Je me
perdais continuellement dans les métaphores, au lieu de préciser les faits "66) .
Dit is de metaphoor, die de werkelijkheid niet benadert, maar het is een
andere metaphoor en ook een andere werkelijkheid dan die, naar aanleiding
waarvan de philosophie (de taal-critiek) een soortgelijke mening poneert.
Over Flaubert en zijn strijd tegen de metaphoor, die voor een groot gedeelte een strijd tegen zichzelf was, heeft Bingswanger een studie geschreven, waarin hij aantoont, dat „seine verzweifelte und unablâssige Bemuhung um den eigentlichen Ausdruck dem Willen dient, die bêtise so
darzustellen, dass in der Darstellung selbst die echte Wirklichkeit enthalten ist, comme le bon Dieu la voit d'en haat" 67) .
Wat Hegel betreft: hij was zelf toch te veel dichter, dan dat zijn
descriptie van ons verschijnsel in een millenniën-oude definitie en enige
schimpscheuten geheel kan opgaan. Ongetwijfeld herkent hij de metaphoor als middel tot zelf-expressie: zij is ontstaan uit een „Bewegung
des Gemüths" en uit een „schwelgerische Lust der Phantasie", in haar

65) G. J. P. J. Bolland: Esthetische Geestelijkheid. Proeve van spraakleer omtrent
schoonheid en kunst (Leiden, 1907), pag. 105, vig. Over de uiterlijkheid der tropen
ook J. van Vloten: Nederlandsche Aesthetica of leer van 't schoon en den kunstsmaak,
naar uit- en inheemsche bronnen 3 , II (Schoonhoven, 1882), pag. 217: „Een meer
uiterlijke en kleurrijke soort van spraakfiguren is die der tropen".
66) G. Flaubert: Correspondance, Deuxième serie (1850-1854) (Paris, 1919), pag. 367.
_Zie voorts pag. 114, 160, 178, 203, 224, 252, 363; 364, 368 (over de Poétique van
Ronsard), enz. Voorzover wij konden nagaan, beginnen eerst in de 19e eeuw de prosateurs zelf over de metaphoor te schrijven (vgl. § 6). Zie b.v. ook E. et J. de Goncourt:
Journal, Premier Volume (1851-1861) (Paris, 1906), pag. 177 (11 Avril 1857): „Aussitót
s'ouvre une grande et bruyante discussion sur les métaphores".
67) P. Binswanger: Die sthetische Problematik Flauberts (Frankfurt, 1934). Het
werk zelf konden wij niet raadplegen; wij citeren uit een recensie van E. Auerbach
(Literaturblatt f. g. & r. Philologie, LVIII, 3-4 (1937), pag. 111, vlg.).
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„gestaltet (der Dichter) sich und reine Leidenschaft zur Schönheit" ") . -Hier eindigen wij dit overzicht van de evolutie van het begrip „metaphoor" in de Rhetorica; een korte samenvatting vindt de lezer in het resumé.
In de 1.9e eeuw vernieuwt zich de taal-wetenschap, de linguistiek ontstaat,
die de metaphoor als belangrijk studie-object inlijft, monographieën aan
haar wijdt, oude aspecten op een andere wijze beziet en ook nieuwe aspecten
ontdekt. Voor het begrip „metaphoor" en daarmee voor onze studie
begint een nieuw Hoofdstuk.
68) Hegel, pag. 522, vig. Ook vinden wij bij hem de samenhang van metaphoor en
hyperbool, waar hij (pag. 521) als een van de gronden van het metaphorisch verbinden opgeeft de „Verstárkung".
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HOOFDSTUK II
HET BEGRIP ,,METAPHOOR" IN DE LINGUISTIEK
§ 1 — BRINKMANN. DE (TAAL-)METAPHOOR ALS SPIEGEL
De eerste, die de metaphoor belangrijk genoeg vond om aan haar alleen.
een groot werk te wijden, was F. Brinkmann. Terwijl in de gehele tot dusver
behandelde literatuur de metaphoor slechts een meer of minder belangrijk
moment was in een tropologisch systeem, en dit systeem weer een onderdeel
van een rhetorica, poetica, grammatica of aesthetica, vinden wij haar hier
als zelfstandig object van wetenschappelijke studie. Dit is niet alleen een
kwestie van quantiteit (een monographie over één verschijnsel kan nu
eenmaal uitvoeriger zijn over dat verschijnsel dan een handboek tot een
gehele wetenschap), maar ook van qualiteit. Een dergelijke monographie
is eerst mogelijk geworden, nu ons phaenomenon op een andere wijze wordt
beschouwd, nu andere verschijnselen ermee in verband worden gebracht
dan in de stijlboeken, nu ons begrip in een andere „sfeer" is getreden. Uit
de rhetorica, de poetica, de aesthetica, is het getreden in de vergelijkende
grammatica, de etymologie, de semasiologie, uit de studie der literatuur
in de studie der taal 1 ) . Dit staat in direct verband met de ontwikkeling
der taal-wetenschap (in de ruimste betekenis) in de 19e eeuw: eerst in deze
eeuw slaat die wetenschap nieuwe wegen in. Het is in de evolutie van de
menselijke geest een opmerkelijk verschijnsel, dat dit eerst zo laat gebeurt.
Terwijl de natuurwetenschappen zich reeds spoedig van de traditie der
classieken emanciperen, zij van de Ouden slechts overnemen het steunen
op eigen geest en het persoonlijk onderzoek als het middel om tot nieuwe
kennis te komen, blijft de taalwetenschap nog lang in epigonisme gevangen.
De rhetorica (enz.) was wel de wetenschap van de stijlvormen in abstracto,
maar men lichtte het (in hoofdzaak classieke) begrippen-apparaat toch
voornamelijk toe met zinnen aan classieke auteurs ontleend; en de practijk
was in overeenstemming met de theorie: een goed deel der poëzie was geimpregneerd met Griekse mythologie en beeldspraak. De grammatica van
de moedertaal volgde in theoretische opzet en terminologie die van het
1) Zie ook Deel I, Hoofdstuk II, § 4.
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vereerde Latijn en was meer prescriptief dan descriptief 2) ; het practisch
correlaat hiervan was, dat men, bij het schrijven de syntaxis der moedertaal
verlatiniseerde. De algemene beschouwingen over de taal, met name dan
over haar oorsprong (Rousseau, Condillac, Herder), brachten wel iets
nieuws, maar waren in hoge mate speculatief.
Langzamerhand begint er in de 18e eeuw een eind te komen aan de
suprematie der classieke talen 3 ). Het Gotisch (Ten Kate), het Oudnoors
(reeds ten tijde van Leibnitz) en wat zeker nog van meer belang is het Sanskrit (Coeurdoux, Jones) worden ontdekt. De indogermanistiek
ontstaat, het begrip „Indo-europees" (Bopp) wordt geponeerd, en van dit
moment af is het mogelijk in het Grieks en het Latijn slechts twee indoeuropese „dialecten" te zien, gecoördineerd aan vele andere, gelijkwaardige.
De vraag naar het ontstaan en de ontwikkeling van een bepaalde indoeuropese taal treedt naast de vraag naar het ontstaan van de taal. Speculatie
maakt plaats voor empirie en deductie. De taal-vergelijking geschiedt
volgens vaste wetenschappelijke principes en heeft niet tot doel hun relatieve
„waarde" vast te stellen (zoals b.v. Jenisch wilde). Het begrip „klankwet"
ook al was het nog wel eens en vooral in het begin voor een gedeelte
„letterwet" en al bleven ook hier in sommige gevallen speculatie en mysticisme niet uit (zie Grimm) was iets fundamenteel nieuws voor het begrijpen van de samenhang en de ontwikkeling der talen, zo iets als de wetten
van Keppler voor de bouw en de beweging van het zonnestelsel waren
geweest.
De etymologie, de vergelijkende grammatica groeiden snel uit, zelfs zo,
dat zij gedurende lange tijd de groei van andere takken der taalwetenschap
sterk belemmerden. Vooral de semasiologie werd hiervan het slachtoffer.
De woord-afleiding was in de eerste plaats klank-afleiding; voor de etymologie was de klank de vaste pool, het psychisch moment van het woord, de
betekenis, was van minder belang. Het probleem: „Zijn deze woorden

etymologisch hetzelfde woord?" luidde eigenlijk: „Zijn deze klanken
etymologisch dezelfde klank? " Men hield zich in zekere zin met physische
verschijnselen bezig, niet met psychische. Wie vroeg er b.v. naar de psychologische motieven, waarop de klank-veranderingen berusten? Om de betekenis-veranderingen bekommerde men zich weinig. Zo bleven de
2) Vgl. over een en ander o.a. 0. Jespersen: Language, Book I, en G. von der Gavbelenz: Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse
(Leipzig, 1891), pag. 24-30.
3) Een dergelijke uitspraak moet natuurlijk met een korreltje zout genomen worden,
want ook nu nog is de grammatica der moedertaal niet van Latijnse „smetten" vrij,
en ook nu nog leeft die suprematie in de hoofden van een bepaalde groep geleerden
voort.
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werken der vergelijkende taalwetenschap voor het begrip „metaphoor"
vrijwel gesloten 4
Heeft aan de ene zijde de etymologie de ontwikkeling der semasiologie
tegengehouden, aan de andere zijde heeft zij die toch ook weer bevorderd.
Want vond men aan etymologisch-dezelfde klanken („woorden") in verschillende talen andere betekenissen geassocieerd, dan trachtte men tussen
die betekenissen toch vaak verband te leggen, een betekenis-wortel te
construeren, waaruit zij alle te verklaren waren (wij vragen hier nu niet,
of deze methode wel juist was) . Zo was een semasiologie in principe gegeven,
al was het dan een gelegenheidssemasiologie ten dienste van haar machtigere
zusterwetenschap. Bovendien: nu de taal-vergelijkende methode eenmaal
bestond en beproefd was, kon deze ook op andere verschijnselen worden
toegepast. Het inzicht, dat de gehele taal metaphorisch is welk inzicht
voor de latere taal-critiek en het latere agnosticisme zo uitermate relevant
zal zijn is voor een groot gedeelte het indirecte gevolg van de vergelijkende taalwetenschap en er bestaan studies over bepaalde groepen van
metaphoren, die zelfs direct op dergelijke werken zijn gebaseerd 5
Toch was in 1878 de tijd voor een werk als dat van Brinkmann eigenlijk
nog niet geheel rijp. Al werd voor hem de metaphoor in algemeen taaltheoretische handboeken behandeld s), deze waren toch zo weinig talrijk,
dat Brinkmann bij zijn descriptie van het begrip „metaphoor" behalve
Max Muller alleen maar aesthetica's en rhetorica's citeert 7). De bloeitijd
van de etymologie als „natuurwetenschap", waarin de klankwetten zonder
uitzondering werden verklaard, was juist begonnen; de Junggrammatiker"
(Brugmann, Delbrück, Osthoff, Paul) gaven hun eerste werken in het licht.
Paul's „Prinzipien", het standaardwerk der positivistische school, dat gedurende twintig jaar de taalwetenschap zou beheersen 8), moest nog verschijnen. Wel zei Paul zelf: „Das psychische Element ist der wesentlichste
Faktor in aller Kulturbewegung" 9) en behandelt hij wel degelijk de be) .

) .

4) Zie b.v. A. Fr. Pott: Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der IndoGermanischen Sprachen mit besonderem Bezug auf die Lautumwandlung im Sanskrit,
Griechischen, Lateinischen, Litauischen und Gotischen, I--II (Lemgo, 1833-1836).
Wel wijst hij erop (II, pag. 370, vlg.), dat de „Bedeutungslehre eine nothwendige
Erg,nzung der Formlehre” is. Zie noot 81).
5) Zie noot 42) en noot 81) .
6) B.v. A. F. Bernhardi: Sprachlehre, II (Berlin, 1803), pag. 84, vlgg.; K. W. L.
Heyse: System der Sprachwissenschaft (Berlin, . 1856), pag. 93, vlgg.
7) Hij noemt ook nog een enkele (Latijnse) grammatica (van Zumpt, vgl. Hoofdstuk I, § 7, noot 57)) .
8) Zie voor deze invloed G. Ipsen: Sprachphilosophie der Gegenwart, pag. 1.
9) H. Paul: Prinzipien zur Sprachgeschichte 5 (Halle a. S.), pag. 6.
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tekenis-veranderingen en hun oorzaken, maar er is in zijn werk toch niets,
waarbij Brinkmann had kunnen aanknopen. Paul weet met de metaphoor
niet veel aan te vangen; hij ziet er slechts een der logische voorwaarden
voor betekenis-verandering in 10) .
Een en ander mag ertoe hebben bijgedragen, dat de „Theilname des
Publikums", waarop Brinkmann in zijn „Vorwort" hoopt en die hem de
moed zou geven het geweldige werk te beëindigen, zo gering is geweest,
dat slechts het eerste deel verschenen is. De volledige titel van zijn dus lang
niet voltooid werk luidt: „D i e M e t a p h e r n. Studien über den Geist
der modernen Sprachen", de titel van Band I: „Die Thierbilder der Sprache". Tegelijk met het eerste deel, waarvan verschillende hoofdstukken
reeds van 187{ tot 1877 afzonderlijk en in nog niet geheel definitieve vorm
in Herrig's Archiv für das Studium der neueren Sprachen (te beginnen
met Band XLVI, pag. 425-465) gepubliceerd waren, geeft hij een inleiding
op het gehele werk, die voor de ontwikkeling van het begrip „metaphoor"
van veel groter belang is dan het werk zelf.
Het eerste hoofdstuk van deze inleiding bevat „Allgemeines uber Ziel
und Zweck dieses Werkes". Hij betreurt het, dat een Bedeutungslehre in
de grammatica's ontbreekt. Als verreweg het belangrijkste van een semasiologie ziet hij een rationele behandeling der metaphoren, daar hier toch het
allergrootste gedeelte van alle betekenissen van een woord uit bestaat.
In de woordenboeken worden zij slecht behandeld; het tere weefsel van hun
samenhang wordt ruw verscheurd door de alphabetische volgorde, men
tracht niet „die bunte Mannigfaltigkeit der einzelnen Bedeutungen eines
Wortes als ein einziges, organisches, aus einer Wurzel hervorgewachsenes
Ganzes darzustellen" 11 ) . Men heeft geen oog voor deze „Blumen der
Sprache", zoals hij ze met een echo van Jean Paul's metaphoren-verheerlijking noemt. Hij ziet als laatste resultaat van een rationele behandeling
der metaphoren: „die Erkenntnis der hohen Bedeutung, welche die Meta-

phern als Of f enbarungen des menschlichen Geistes haben, als treuer Spiegel
der Aussen- und Innen-Welt des Menschen, als Monumente so vieler Thatsachen seiner Geschichte, mit einem Worte von der P h i 1 o s o p h i e d e r
M e t a p h e r n" 12 ) . Zo sluit hij aan bij de visie van Jean Paul en bereidt
n'en déplaise à Biese zelf
die van Biese voor 13)
Hij zoekt het natuurlijke systeem der metaphoren. Hoofddoel is: „die
Erfass ung d e s Geistes und der Poesie der Sprache" 14 ) . Deze poëzie echter
10) Zie voor Paul voorts § 2.
11) Pag. 3.
12) Pag. 4.
13) Zie Hoofdstuk III, § 6.
14) Pag. 7.
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is een latente poëzie; om haar te leren kennen, moeten wij de weg die de
metaphoor heeft afgelegd om tot ons te komen, in omgekeerde richting
afleggen. In dit verband laat hij zich reeds even uit over de oorsprong der
metaphoor (als vorm) : zij is geschapen door het volk, vroeger, toen het
nog in zijn jeugd-stadium verkeerde, toen het nog een levendige frisse
phantasie had, ja toen het volk nog één groot dichter was; later echter
verbleekte zij, degenereerde zij, sleet zij af. Dit is geheel in overeenstemming
met de romantiek en haar idealisering van het verleden ten koste van het
heden en haar platonische verheerlijking van het volk. Met heimwee staart
Brinkmann naar dat verloren paradijs der taal, toen de beelden nog overvloedig fonkelden als dauwdroppen onder een lente-zon. Hoe snel moet de
menselijke geest in de periode na Brinkmann evolueren, wil een afstand zijn
afgelegd als tussen dit onschuldige idealisme en de (niet eens meer !) pessimistische visie van Werner, voor wien de metaphoor is ontstaan uit angst
voor vernietiging, uit leugen en achterdocht!
De aesthetische waarde der metaphoren ziet Brinkmann als zeer groot:
zij schilderen als met enkele vluchtige streken ons het gehele object. Ter
illustratie plaatst hij het Italiaanse woord „cavallo (ne)" (= grote golf)
naast een gehele versregel van Homeros: (YV'PaTa) xvpT& cpaXr^ piáovra,
•rrpó pEv Tr'áXA', a%JT p ETr' AAa 15). Hij vindt dan het eerste scherper, plastischer; het is „das ganze Homerische Bild in ein einziges Wort zusammengenu afgezien van elke
drángt" 16 ) . Gelukkig is deze opmerking niet, want
Homeros gebruikt hier in het geheel geen beeld. Maar hoe
waardering
dit zij , zeker treffen wij hier niet alleen aan een appreciatie van de metaphoor boven de vergelijking, het uitgewerkte beeld of het kurion, maar ook

een appreciatie van de volkstaal boven de dichtertaal, van de taal boven
de literatuur. Hierop komen wij straks nog naar aanleiding van zijn indelingen terug.
Hoe wil hij nu de metaphoren ordenen? Zij staan met elkaar in verband
door de uitdrukking of door de gedachte; daarom zijn er slechts twee systemen mogelijk. Hiervan is het eerste het belangrijkste: samengenomen
worden die metaphoren, waaraan hetzelfde concretum ten grondslag ligt
en de zo gevonden groepen worden geordend naar de natuurlijke samenhang
van deze concreta; dit levert het eigenlijke natuurlijke systeem, eerst zo
ziet men „ihre enge Verknüpfung mit ihrer Wurzel, der sinnlichnen Anschauung" 17 ) . Het tweede systeem wordt gevormd door alle metaphoren,
die dezelfde gedachte uitdrukken. Hierdoor worden de idiotismen der
15) Ilias, XIII, vs. 799.
16) Pag. 9.
17) Pag. 13.
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verschillende talen duidelijk naast elkaar gesteld; bovendien dient het als
recapitulatie en, alphabetisch gerangschikt, als register op het eerste.
Gebruik makend van de terminologie van Stâhlin (zie § 3), die wij reeds
eerder invoerden (zie Vossius), kunnen wij zeggen: I. is een ordening naar
het beeld-object (het geïntendeerde object van het phonetisch kurion),
II. is een ordening naar het zaak-object (het geïntendeerde object van het
semantisch kurion).
De overdracht nu van een naam van het ene begrip op het andere berust
steeds op een overeenkomst tussen beide begrippen. Deze overeenkomst is
altijd een partiële: het is voldoende, dat er onder de vele eigenschappen
die een object karakteriseren, één is, die ook als essentieel moment van een
ander begrip verschijnt 18). Op dit punt contrasteert zijn mening dus met
die van Qazwini. Deze immers kende een indeling in metaphoren waarbij
het verenigingspunt wel, en metaphoren waarbij het verenigingspunt niet
tot het wezen van beide begrippen behoort 19 ) . Behalve de vraag: „Welke
eigenschappen zijn voor een begrip constituerend?" doet zich hier ook voor
de vraag: „Is bij elke metaphorisering het verenigingspunt qualitate qua
een essentiële eigenschap van het zaak-object ?" Voor Brinkmann is dit
blijkbaar het geval.
Uit zijn opvatting volgt, dat er voor een object (begrip) evenveel metaphoren mogelijk zijn, als het eigenschappen heeft. Hieruit ontstaan „Metaphernketten", want elke metaphoor kan weer de karaktertrek verschillend
nuanceren en zich verder ontwikkelen door synecdochisering, metonymisering en ook door metaphorisering, zodat zij geen overeenkomst meer heeft
met het grondbegrip (metaphoren van de 2e, 3e, ne macht 20 . In de eerste
plaats moet men uit de gehele groep die metaphoren vinden, welke 3.h.w.
de hoofdstammen zijn, onmiddellijk uit de wortel ontstaan. Deze metaphoren
reflecteren, welke characteristica van het object door de taal als de voornaamste worden opgevat. Dus luidt het probleem: „Unter welchen Charakterzugen erscheint der Gegenstand in der Sprache, was ist sein Bild, das
er in den Metaphern abspiegelt ?" 21 ) Deze karaktertrekken zijn door inductie
te vinden. Dit doel en het hoofddoel vallen samen. En dit samenvallen heeft
een diepere grond. „Es waltet nicht nur ein natürlicher Zusammenhang ob
zwischen den Metaphern und den Charakteren der Dinge und Menschen,
und es s /iegeln sick diese Charaktere nicht nur treu in den Metaphern,
sondern, wie der Geist des Dichters die ihm persönlich eigenen Metaphern
))

18)
19)
20)
21)

Deze slordige terminologie („Gegenstand — Begriff") is van Brinkmann zelf.
Zie Hoofdstuk I, § 4.
Vgl. Werner's „potenzierte Metaphorik" (§ 4) .
Pag. 16.

168
als sein Bild geschaffen, so haben die Ideen der Dinge 22 ) und der Geist
des Menschen in ihrem Zusammenwirken die der Sprache incarnirten
Metaphern als ihre Bilder gescha f f en" 23) .
De vergelijking, die in deze zin als verduidelijking bedoeld is, kan niet
geheel juist zijn: een dichter kan t.o.v. zijn soortgenoten eigen beelden
hebben, maar soortgenoten hebben de geest des mensen en de ideeën der
dingen niet. Dit is echter van minder belang. Belangrijker is: hier wordt
weer een philosophisch aspect van de metaphoor zichtbaar. Hier voert
de taalkunde langs de taaltheorie in de wijsbegeerte, al gaat het ook niet
aan deze gedachte tot de wijsbegeerte te rekenen; daarvoor heeft Brinkmann
zijn gedachte te weinig uitgewerkt, te weinig heeft hij over haar consequenties nagedacht. Trachten wij haar naar verschillende zijden te ontwikkelen.
Ongetwijfeld vinden wij hier kennistheoretische en glottologische problemen achter de trits „ding - geest - metaphoor". Kenmerkend is hier het
derde lid („metaphoor") in plaats van het bij de behandeling en formulering
van deze problemen gebruikelijker „taal". Dit bewijst, hoe zeer hier de metaphoor als centraal moment genomen is. Het laatste blijkt misschien ook
uit het feit, dat zij niet als middel, doch als resultaat wordt begrepen. Zij
is resultaat van de samenwerking van geest en object. Over de aard van
deze samenwerking laat Brinkmann zich niet verder uit; het blijft .... een
.„metaphoor” met een tamelijk onduidelijk zaak-object. Maar wij mogen
wel aannemen, dat zijn metaphysisch standpunt zich bevindt tussen het
naieve realisme en het solipsisme in: hij gelooft aan het verschijnsel, waarvoor wij later bij Pongs de naam „Begegnung" zullen vinden. Taal-critiek
kunnen wij bij hem dus niet verwachten: de mens komt wel boven het
anthropologisme uit, de metaphoor „drukt" niet alleen den mens „uit",
maar „beeldt" ook de wereld ,,af”, zij kent de eerste en de derde functie 24) .
Op de expressieve functie echter legt hij verreweg de meeste nadruk. Immers
noch in de ondertitel van zijn werk, noch in het ene lid van de bovenbedoelde
vergelijking (zie het citaat) spreekt hij over (de ideeën van) de dingen, maar
slechts over (de geest van) den mens. Dit inzicht in het expressieve en
creatieve moment betekent een enorme vooruitgang in de visie op ons
phaenomenon, een vooruitgang, welke overigens reeds met de romantiek
begint en welke Biese die Brinkmann slechts negatief critiseert niet
eens gezien heeft.
De critiek is voor Brinkmann niet welwillend en niet billijk geweest
(zie b. v. ook Wundt) . Laten wij deze gedachte van hem dus nog eens onder22) Onder de „Ideen der Dinge" verstaat hij hun „Charaktere" (zie pag. 17) . Is hier
misschien invloed van Plato?
23) Pag. 17.
24) Zie voor deze termen Deel III, Hoofdstuk III, § 1.
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strepen. Terwijl een dichter tot nu toe in verband met de metaphoor alleen
maar werd geciteerd om als illustratie-materiaal te dienen voor een of
andere logische of logicistische indeling, ziet hij in, dat een bepaalde metaphoor niet slechts een overdracht is van levend op levenloos enz. en ook niet
slechts „mooi" is, maar dat een persoonlijke ziel zich daarin uitspreekt, dat
aan zijn metaphoren een (groot) dichter te herkennen is. Zo staat hij al
werkt hij deze gedachte niet ver uit, omdat hij zich een ander doel gesteld
heeft aan het begin van een lange reeks studies over het beeld bij een
bepaalden auteur 25).
Wat zijn andere gedachte betreft, dat nl. de geest van een volk zich zou
openbaren in de metaphoren van zijn taal: hiér had hij direct kunnen aanknopen bij E. Renan: „Chaque peuple s'est attaché dans la création des
métaphores à des rapports divers, selon son caractere intime et la nature
qui l'entourait" 26 ). Hij noemt deze echter niet. Als voorlopers of geestverwanten kan men ook die geleerden zien, welke verband leggen niet
speciaal tussen de metaphoren maar tussen de gehele taal en het karakter
(de ziel, de geest) van een bepaald volk; b.v. Harris, Von Humboldt en
Abel 21) . Hierbij kan weer worden uitgegaan van het semantisch aspect
der taal of van het phonetisch aspect: klank-logica, klank-symboliek, klankmetaphoriek als (taal-)musicale expressie van de volksziel 28) . Eindelijk
25) Enige titels gaven wij reeds hierboven (Algemene Inleiding, § 2, noot 11); zie
ook § 3 en § 6.
26) E. Renan: De 1'origine du langage 2 (Paris, 1858; de eerste druk is van 1848),
pag. 123, vlg.
27) J. Harris: "Hermes" or a Philosophical Inquiry Concerning Language and Universal Grammar (London, 1751. ), pag. 403, vlgg., die hiermee weer op Bacon teruggaat
(vgl. 0. Funke: Studien zur. Geschichte der Sprachphilosophie (Bern, 1927), pag. 42,
vlgg.); W. von Humboldt: Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und
ihren Einflusz auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts (Berlin, 1835);
C. Abel: Ueber Sprache als Ausdruck nationaler Denkweise (Berlin, 1869) . Van de
recentere publicaties op dit gebied noemen wij K. Bergmann: Deutsches Leben im
Lichtkreis der Sprache (Frankfurt a. M., 1926); F. N. Finck: Der deutsche Sprachbau
als Ausdruck deutscher Weltanschauung (Marburg, 1899); K. Vossler: Frankreichs
Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung (Heidelberg, 1904); E. Lerch: Französische Sprache und franzdsische Wesensart (Handbuch der Frankreichkunde, I) (Frankfurt, 1928). Zie ook H. Freyer: Theorie des objektiven Geistes (Leipzig, 1923), die als
hoogste doel van de taalwetenschap ziet „zu verstehen, wie sich ein bestimmtes
Voikstum in der Wortbildung, Lautfarbe, syntaktischen Fügung seiner Sprache
spiegelt" (t.a.p., pag. 74); hij noemt hier de metaphoor niet afzonderlijk. Vgl. over
een en ander L. Weisgerber: Muttersprache und Geistesbildung (Göttingen, 1929),
pag. 153; dit werk behoort ook tot deze reeks. Eindelijk wijzen wij nog op Lin Yutang:
My country and my people (London, 1938), pag. 19.
28) Een enkel voorbeeld hiervan. Van het semantisch aspect uitgaande zegt Pott
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kunnen wij nog wijzen op studies over de taal of de metaphoren van een
bepaalde sociale groep (studenten, matrozen, enz.). In een dergelijke
samenhang zouden wij Brinkmann kunnen plaatsen, maar dat is toch meer
een systematische dan een historische samenhang.
Typerend voor Brinkmann's visie is het zeker ook, dat hij naast een
theoretische waarde aan zijn werk ook een practische waarde toekent. De
metaphoren slijten af, de verbleekte beelden moeten weer opgefrist worden,
men moet „der Sprache ihr sinnliches Leben wiedergeben" 29 ), het verprutste weer goed maken. Dit komt niet alleen de taal, maar ook den dichter
en den redenaar ten goede. Zijn studie is dus voor deze „beroepen" van het
grootste nut. Hierbij beroept hij zich op Rückert's uitspraak:
„Ween du deinen Ausdruck willst beleben,
So dass er nie todtgeboren sei,
Musz auf Wortes Ursprung Achtung geben,
Wie fern er ihm verloren sei,
Nur der Wurzel kann die Frucht entstreben" 30)
Na deze in een apologie eindigende algemene beschouwingen over het doel
van het gehele werk, komt hij dan tot een onderzoek naar „das Wesen der
Metapher" (Hoofdstuk II). Over het begrip is volgens hem zeer veel minder
te zeggen dan over het verschijnsel en zijn betekenis 31). Hij grijpt terug op
Cicero en Quintilianus, die z.i. het begrip reeds op juiste wijze in een definitie
hebben vastgelegd, maar vooral op Max Muller, en zegt: „Die Metapher
ist die auf Grund der Aehnlichkeit zweier Begrif f e gemachte Uebertragung
(Tropus) des Namens des einen auf den andern. Ergánzend fügen wir hinzu,
dass mit diesem Ausdruck auch das Wort selbst bezeichnet wird, welches
auf den andern Begriff übertragen wird" 32) .
Het is er nu verre van, dat wij door het lezen en registreren van deze
definitie Brinkmann's begrip hebben begrepen en weergegeven. Want die
definitie is terminologisch gebrekkig en daardoor logisch onduidelijk. Dit
moeten wij echter niet zien als een fout van hem persoonlijk; in zijn tijd
bestaat er geen vaste nomenclatuur (in onze tijd ook nog wel niet, maar de
taal- en woord-theorie is toch wel iets verder gekomen) . Natuurlijk haalt
„Tugend": es bleibt ein irrationaler Rest". Van het
(t.a.p., I, pag. 150): „Virtus"
phonetisch aspect uitgaande zegt Leonhard (Das Wort, pag. 8) : „wer .... „Mond"
mit langem 0 spricht, hat eine andre Auffassung vom Gegenstande, als .... (wer)
es .... mit kurzem 0 spricht". Zie voorts § 2, en Deel III, Hoofdstuk IV, § 1.
29) Pag. 18.
30) Hetzelfde idee treffen wij aan bij Rilke. Zie R. M. Rilke: Briefe aus den Jahren
1902 bis 1906 (Leipzig, 1930), pag. 120, 162.
31) Vgl. onze critiek op deze uitspraak (Algemene Inleiding, § 4) .
32) Pag. 25, 26.
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hij weer eens „naam" en „woord" door elkaar. Waarom in de eerste zin
het ene, in de andere zin het andere? In de eerste zin definieert hij de
metaphoor als nomen actionis, als de handeling van het overdragen zelf,
en hier kan althans dat „overdragen" begrijpelijke beeldspraak zijn. Maar
wat betekent het, dat een woord op een begrip wordt overgedragen? 33)
Vervangen wij nu „woord" door „naam", dan blijven er nog moeilijkheden
genoeg. Zou de metaphoor slechts een naam zijn (symbool N) en dan nog
een naam die overgedragen wordt, niet die overgedragen is? Vreemd is vooral
dat hulpwerkwoord van de lijdende vorm. Het beeld-object „overdragen"
is een handeling, die èn in de ruimte èn in de tijd plaats vindt. Het zaakobject de (taal-)psychologische handeling van het naam-overdragen is niet-ruimtelijk, maar het is zeer de vraag, of het de tijdsfactor niet kent.
In allen gevalle wordt ons die tijdsfactor door dat „worden" sterk als reale
gesuggereerd. Gedurende de tijd dat N van A op B wordt overgedragen,
is N noch aan A noch aan B geassocieerd, is N dus geen naam meer en nog
geen naam, en daarom is het vreemd om N juist op dit moment een metaphoor te noemen. Het blijft onbegrijpelijke beeldspraak 34) . Vergeten wij
ook niet, dat hij ons semasiologie zou geven en dat hij de metaphoren
betekenissen van een woord heeft genoemd. Maar wij zullen hier op de
problematische verhouding tussen de begrippen „woord", „naam", „betekenis", „begrip" en tussen de begrippen „naamsoverdracht", „overgedragen naam" (c.q. „naam, die overgedragen wordt") en „resultaat van
naamsoverdracht" niet verder ingaan.
Brinkmann tracht het wezels van de metaphoor nog nader te omschrijven
in een contrast-definitie ten opzichte van een andere „troop", nl. de allegorie. Opzettelijk had hij voor de grond-definitie niet een of andere variant
van het „brevior simil.itudo" gekozen, niet zozeer omdat deze typering
verkeerd is, dan wel omdat zij onduidelijk is en verwarrend werkt, juist
als men metaphoor en allegorie tegen elkaar wil afgrenzen: lengte of kort-

heid kan geen criterium zijn voor de indeling der tropen en figuren. Hij
toont dan iin een tamelijk onlogische passus, waarin de begrippen nu eens
in ruimere dan weer in engere zin, nu eens in coördinatie dan weer in subordinatie verschijnen 35 } aan, dat metaphoor en allegorie vaak ten onrechte met elkaar worden verward. Hiertegenover merkt hij echter op, dat,
hoewel er theoretisch een essentieel verschil tussen beide soorten bestaat,
de grens in „het leven der taal" inderdaad vaak is uitgewist. Daarom is het
beter, hier niet tot de theoretisch-juiste coördinatie van twee gelijkwaardige
33) Vgl. Hoofdstuk I, § 2 en vooral ook Hoofdstuk I, § 6, noot 91).
34) Hier spiegelt het begrip weer het object.
35) Vgl. over deze passus Deel I, Hoofdstuk I, § 7.
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tropen te komen, maar de gebruikelijke (op de practijk gebaseerde) subordinatie te handhaven 36) .
Deze redenering maakt een onsolide indruk. Op wel zeer wonderlijke wijze
openbaart zich hier de wrong tussen theorie en practijk, tussen begrip en
object, tussen Denken en Zijn. Hoe is Brinkmann tot die theoretischessentiële verschillen, tot die (nog te bespreken) contrast-definities gekomen,
anders dan door uit te gaan van aan de taal-practijk ontleende gevallen?
Bovendien: waarom is het gemakkelijker om twee verschillende soorten van
één troop dan om twee verschillende tropen van elkaar te onderscheiden?
En eindelijk: hoe kan die (contrast-)definitie van de metaphoor nog een
definitie van de metaphoor blijven, als het de definitie van de niet-allegorische metaphoor wordt ? 37 )
De bedoelde definities luiden: „Sie (d.i. de allegorie en de metaphoor)
unterscheiden sich dadurch, dass die Allegorie ein aus einem oder mehreren
Sátzenbestehender, aber in allen Theilen durchaus bild1 i c h e r A u s d r u c k eines Gedankens ist, dass ein Gedanke durch einen
aehnlichen Gedanken als Bild ausgedrückt wird, o h n e dass sich dieser
durch seinen Ausdruck a 1 s B i 1 d zu erkennen gábe, dass die Worte von
Anfang bis zu Ende etwas anderes sagen, als sie meiven . . . . ; dass hingegen
der metaphorische Ausdruck eines Gedankens nur zum Theil Bild ist, zum
anderen Theil eigentlicher Ausdruck, dass er eine D o p p e 1 n a t u r hat,
theils eigentlich, theils bildlich gemeint ist, meistentheils die V e r k o p p e1 u n g eines geestigen und eines sinnlichen Elementes ist, folglich in jedem
Fallesichal.sBild durch sich selbst zu erkennen gibt" 38 ).
Het lijkt even, of wij voor deze „Doppelnatur" historisch aansluiting
kunnen zoeken bij die momenten in de evolutie van ons begrip, waarop het
inzicht doorbrak, dat de metaphoor bi-semantisch is, dat in de metaphoor
het semantisch moment van het phonetisch kurion niet geheel verloren gaat.
Bij nader inzien blijkt echter, dat toch een andere interpretatie noodzakelijk
is. Niet meer is de metaphoor hier één woord, één overgedragen naam.
Was dit wel het geval, dan was het contrast „zin - woord" voldoende om
het verschil tussen beide tropen te typeren en dan was „lengte" weer wèl
een indelingscriterium. Neen, hij bedoelt met „metaphorische uitdrukking"
(hij zegt niet meer „Metapher") een zin, een grammatische samenhang van
woorden, waarvan sommige kuria („eigentlich gemeint"), andere meta36) Hij bedoelt dan die, welke sedert H. Blair gebruikelijk is ("An allegory may be
regarded as a continued metaphor'' (t.a.p., pag. 396)); wij vinden deze echter reeds
lang voor Blair.
37) Hier openbaart zich ook weer het probleem „hetzelfde— niet-hetzelfde", de strijd
tussen verbinden en scheiden, tussen synthese en analyse.
3 8) Pag. 28, 29.
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phoren („bildlich gemeint") zijn. Het eigenlijke en het figuurlijke zijn niet
momenten van één woord, maar van een zin. Geformuleerd in Qazwini's
terminologie luidt zijn definitie: „De metaphoor kent een toevoegsel, de
allegorie niet". In hoeverre een zin, waarin een of meer metaphoren (in de
zin van Brinkmann's eerste definitie) staan, een metaphorische uitdrukking
mag worden genoemd, in hoeverre in „metaphorisch" de betekenis van
„metaphoor" als een van het ene begrip op het andere overgedragen naam
gehandhaafd blijft, is een andere kwestie. Wij komen er straks in verband
met zijn begrip „praegnante metaphoor” op terug. Naast de definitie (s) is voor het begrip ook van belang de indeling. Volgens
Brinkmann zijn er twee indelingen mogelijk.
Bij de eerste indeling gaat men uit van de natuur van het beeld en van
het daaronder voorgestelde begrip. Beide kunnen materieel zijn of immaterieel, een van beide kan materieel zijn, het andere immaterieel. Zo zijn er
dus vier hoofdgroepen. Een ander criterium, nl. „levend - levenloos" doet
de eerste groep weer in vier groepen uiteenvallen. Hierdoor verenigt hij
de indeling van Gottschall-Bouterwek met die van Quintilianus (e.a.).

I. A materieel, B materieel

a. A levenloos, B levenloos
b. A levend, B levenloos
c. A levend, B levend
d. A levenloos, B levend

II. A materieel, B immaterieel
III. A immaterieel, B materieel
IV. A immaterieel, B immaterieel
(Schema VII),
waarin A (als steeds) = beeld-object en B = zaak-object.
Voor II en III kent hij afzonderlijke namen, nl. „versinnlichende" resp.

„vergeistigende" metaphoor. Natuurlijk wordt weer van beeld en zaak de
relatieve „waarde" vastgesteld (hoger en lager, edeler en onedeler) . In II
daalt, in III stijgt de zaak in standing. In I is het beeld edeler, staat hoger
in de reeks der materiële wezens, in IV staat het beeld dichter bij het
materiële, zodat dus I tot III en IV tot II nadert.
Wanneer wij nu de voorbeelden, die elke groep moeten typeren, vergelijken met de genoemde criteria, dan is er stof te over voor een inwendige
critiek. Het is bijna potsierlijk om te zien, welke moeite Brinkmann zich
getroost om aan te tonen, dat in „Einsamkeit des Dichters Braut" het beeld
materiëler is dan het begrip; „Braut" is immers deels materieel, deels
immaterieel, terwijl „Einsamkeit" als geheel immaterieel (geestelijk) hoger
staat ! Arme eenzaamheid, die in standing achteruitgaat door zijn syntac-
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tische mésalliance met de bruid. Brinkmann en de eenzaamheid kunnen
zich ermee troosten, dat in de wereld van de beeldspraak zoiets niet ongewroken blijft, dat de bruid zèlf geheel tot materie wordt verlaagd, zo dikwijls
als een minnaar in verrukking „oh, étoile de ma vie !" zucht.
Maar in het rationeel geconstrueerde en vanuit de verte gezien goed onderhouden tuintje van deze indeling krioelt het zo van slakken, dat het ondoenlijk is op elk slakje zout te leggen. Wij zouden kunnen vragen, of deze
indeling wel zin heeft, of het wel mogelijk is om „namen die worden overgedragen" in te delen volgens de (im)materialiteit van beelden en zaken,
of de begrippen „sinnlich" en „geistig" niet soortgelijke moeilijkheden
opleveren als de begrippen „concreet" en „abstract", of eindelijk „Braut"
in het bedoelde voorbeeld wel een metaphoor is in de zin van de eerste
definitie. Vooral de laatste vraag is hier van belang; op de andere gaan wij
niet verder in. Dergelijke indelingen zijn trouwens reeds vaak door anderen
aan een critiek onderworpen geweest, o.a. door Gerber 39 ), Wundt 40 ) en
SUihlin 41 ). Brinkmann maakt het nog niet eens erg; Mützell b.v. onderscheidt nog achttien onderafdelingen 42) .
De vraag: „Is „Braut" wel een metaphoor?" openbaart zich ook, als
Brinkmann naar aanleiding van zijn eerste indeling komt te spreken over
39) Gerber, II, 1, pag. 86, vlg.
40) Zie § 2.
41) Zie § 3. — Bij deze critiek gaat het om het contrast „stoffelijk — onstoffelijk",
niet om het contrast „lager - hoger". Reeds meermalen spraken wij over de aan den
dichter gestelde eis, het lagere niet als beeld voor het hogere te gebruiken. Deze

gedachte vinden wij in andere vorm bij Van Ginneken, als hij de bedoelde beeldspraak kenmerkend noemt voor de onbeschaafde talen. Hij zegt nl. naar aanleiding
van de „bewuste beteekenisoverdracht of beeldspraak": „Onbeschaafde talen vergelijken hun omgeving altijd met dingen van een lagere, beschaafde talen altijd met
dingen van een hoogere orde". Indien met „onbeschaafde talen" de talen der primitieve volkeren zijn bedoeld (en dat „altijd" niet met veel zout moet worden genomen),
zijn de door Werner (zie § 4) juist in die talen gesignaleerde euphemismen volkomen
onbegrijpelijk. Zie J. van Ginneken: De oorzaken der taalveranderingen (Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Deel 59,
serie A (Amsterdam, 1925), pag. 13, vlgg.), pag. 23 (35).
42) D. Mützell: De translationum quae vocantur apud Curtium usu (Berlin, 1842),
pag. 20, vlg. Het is onjuist om (zoals Gerber (t.a.p., pag. 87) doet) in dit verband Vossius te noemen, want diens onderverdeling berust slechts op de aard van het beeldobject en niet op die van beeld- en zaak-object tegelijkertijd. Wel kan men hier historisch aansluiten bij de Grieken en de Arabieren. In principe is een onderverdeling der
vier soorten reeds door Quintilianus gegeven; vgl. ook Augustinus (Hoofdstuk III, § 2)
en Melanchton (Hoofdstuk I, § 6, noot 27)).
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de personificatie. „Es ist dies eine solche Metapher, wodurch anstatt eines
nicht persò*nlichen Begrif f s, sei er ein materieller oder ein bloss gedachter,
ein Abstractum (eine Eigenschaft, eine Handlung, ein Zustand), ein persónlicher gesetzt wird: And throned Eternity in icy halls" 43) .
Wanneer wij dit vergelijken met de door hem gegeven definitie van
„metaphoor", blijken incorrelaties. De bedoelde personificatie is "Eternity",
maar in hoeverre is hier de naam van een begrip op een ander begrip overgedragen? „Einsamkeit" en „Braut" zijn verschillende namen, maar
„eternity" en „eternity" zijn als naam hetzelfde. Het is nu de vraag, of
de twee begrippen „eternity" wel op een dusdanige wijze van elkaar verschillen, dat hun verschil kan worden begrepen als een soort van het verschil
tussen de begrippen „Einsamkeit" en „Braut". In „de eenzaamheid is des
dichters bruid" geeft Brinkmann „bruid" als metaphoor op en „eenzaamheid" is de zaak, waarmee niets gebeurt; anders gezegd: „bruid" is de
metaphoor, „eenzaamheid" het (immaterieel blijvend) toevoegsel, waaruit
het metaphorisch zijn van „bruid" blijkt. M.m. hetzelfde geldt voor de zin:
„De eeuwigheid is een vorst (tronend) in talen van ijs"; „vorst" is metaphoor, „eeuwigheid" toevoegsel. In „De eeuwigheid troont" verandert dit
echter geheel; nu is het subject metaphoor en met de rest „gebeurt niets".
Het is het probleem, dat wij reeds naar aanleiding van Georgios Choiroboskos en Qazwi^n1^ signaleerden. Hetzelfde probleem rijst met betrekking
tot zinnen als: „De eenzaamheid is groot", die Brinkmann echter nooit als
metaphorisch opgeeft. Ook hier kan men vragen: Wordt „groot" een metaphoor, of wordt „eenzaamheid" geconcretiseerd, is het een „concretif icatie" ? Straks komen wij op dit probleem in een ander verband terug;
wij zullen dan zien, dat het dan ook als „bewust" probleem optreedt 44) .
Onduidelijk blijft voorts de verhouding tussen de personificatie en de
soorten Ib en III van schema VII. „De sterren zien je aan" vinden wij onder
Ib, maar „De sterren groeten je" onder III. Waarom ? En waarom zijn
het geen personificaties? Het lijkt even of het ontbreken van het lidwoord
voor de personificatie relevant wordt gesteld, maar als dat relevant was,
zouden er in het Engels meer personificaties mogelijk zijn dan in het Nederlands, en zou personifiëring van materiële begrippen (die hij in de definitie
noemt) geheel onmogelijk zijn: opvallend is het, dat hij slechts abstracta
als voorbeelden geeft. Maar wij stappen af van deze eerste indeling, wijzen er alleen nog op,
dat volgens Brinkmann de personificatie evenals de metaphoor een allegori43) Pag. 35, 36.
44) Zie voor de begrippen „bewuste en onbewuste problemen" Deel I, Hoofdstuk I, § 7.
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sche vorm kent. Het is de allegorie in engere zin, een uitgewerkte personificatie; zie de dramatis personae der moraliteiten. In het algemeen slaat hij
de aesthetische waarde hiervan niet bijzonder hoog aan: eeuwenlang, zegt
hij, „lastete das Allegorienwesen noch .... auf der französischen Poesie,
es wurde so zu sagen als die unvermeidliche Maschinerie der erhabenen
Gattung angesehen" 45) . Met deze appreciatie staat hij niet alleen; velen
stellen de allegorie ver beneden de metaphoor 46) .
De tweede indeling is volgens hem essentiëler voor het wezen van de
metaphoor dan de eerste. Criterium is „der Grad, bis zu welchem die einzelnen Metaphern in die Sprache eingedrungen sind, der Umstand, ob sie
wirklich zu einem Bestandtheil der Sprache selbst geworden sind, oder ob
sie bloss Eigenthum der Person sind, die sie braucht" 47 ) . En zo komt hij
weer terug tot de vraag naar het ontstaan van de metaphoor (als vorm) .
De metaphoor ontstond vroeger niet anders, dan zij nu dagelijks nog ontstaat: in de geest van een enkeling of ook wel in verschillende individuen
op verschillende plaatsen tegelijkertijd, maar zij is zeker niet uitsluitend
het eigendom der dichters. Het is duidelijk, dat in deze zin „dichter" een
engere betekenis heeft dan bij Vico en ook dan . bij hemzelf, als hij (zie
boven) de oudere volkeren „dichters" noemt; in het laatste wordt immers
juist het scheppen van metaphoren voor het dichterschap van essentieel
belang.
De drang om metaphoren te vormen ontstaat „aus derselben Wurzel wie
der Drang zur Begriffsbildung, Sprachbildung. Das, was in alledem waltet,
ist die Erkenntnis des Gleichen im Verschiedenen und das Bestreben dieses
Gleiche hervorzuheben" 48). De primaire wortel is dus: de drang tot synthese 49 ). Daarbij kwam, dat het volk later niet meer het vermogen bezat
geheel nieuwe woorden te scheppen. Maar ook toen een dergelijke noodtoestand niet meer bestond, werkte die drang onverzwakt door. Het is een
spel der phantasie, die het zintuiglijke een ziel en het geestelijke een lichaam
wil lenen, en daardoor de objecten van binnen- en buiten-wereld souverein
beheerst. „(Die Phantasie) weidet sich an ihrer eigenen Schönheit, die ihr
im Spiele mit der Mannigfaltigkeit und Schönheit der Welt zum Bewusstsein
kommt" 50).
Wanneer Brinkmann opmerkt, dat reeds de Ouden deze dubbele wortel
45) Pag. 36.
46) Zie b.v. het Hoofdstuk I, § 7, noot 57) geciteerde werk van Eckhard.
47) Pag. 37.
48) Pag. 37, 38.
49) Vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 5.
5O) Pag. 38.
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van de metaphoor kenden, heeft hij hierin slechts ten dele gelijk. Merken
wij op, dat hij eigenlijk drie wortels heeft genoemd: drang tot synthese, taalnood, phantasie. Zoals zo vaak in dergelijke beschouwingen worden ontologie
en genesis door elkaar gehaald. Het best is zijn mening nog alsvolgt te
formuleren: „De mens komt er al dan niet noodgedwongen toe, het verschillende als hetzelfde (in taal) samen te grijpen; zo ontstaat de metaphoor". Wel noodgedwongen is de inopia-metaphoor der Ouden, nietnoodgedwongen hun decus-metaphoor, en juist deze laatste wijkt van
Brinkmann's tweede soort af, al is zij er natuurlijk wel het prototype van.
Het moderne begrip is zeker minder uiterlijk, „psychologischer", dan het
classieke, dat de nadruk legde op het „versieren" der rede. Het begrip
van het vrije spel der phantasie zullen wij o.a. bij Werner aantreffen; Biese
en Stâhlin echter zullen betogen, dat metaphoriseren altijd op inopia
berust 51)
Vele metaphoren blijven persoonlijk, andere worden in de taal opgenomen en in de keuze komt de hoogste wijsheid van de taal tot uiting.
Calderon spreekt van de zee als „een tuin van schuimgolven". Dit beeld is
niet in de taal opgenomen. Wél is dit „la mer couverte de moutons, pecorelle". Want het beeld der lammeren is treffender, levendiger, plastischer,
poëtischer. Hier vinden wij weer de boven gesignaleerde verheerlijking van
volk boven dichter (enkeling), van taal boven literatuur. De taal is meer
kunst dan de kunst zelve. Arme dichters ! Of moet het hun tot troost strekken, dat hun beeldspraak, al is die dan minder mooi, tenminste niet latent
is als de volks-(taal-)metaphoor, maar apert? Wanneer „de taal" werkelijk
een keuze deed uit de metaphoren-schat der dichters, zou een critiek op
de laatste wel zeer gemakkelijk zijn.
Voor het verschil tussen de wel en de niet in de taal overgenomen metaphoren zoekt Brinkmann nu een vaste technische uitdrukking. Hij verwerpt
de termen van Bouterwek

51 á),

nl. „prozaïsch" resp. „poetisch" en sluit

aan bij Gottschall, die de eerste groep „incarnirte Metaphern" noemt. Hij lanceert ook nog de termen: „gemeine besondere (communis singularia 52)),
„linguale persóinliche", „Sprach- Autor-metaphern". Van Max Müller
neemt hij het door ons nog te bespreken begrip „radikale Metapher" over 53),
welke hij echter niet tegenover de poëtische plaatst (zoals Müller doet),
maar welke hij als soort van de taal-metaphoor beschouwt. Zo komt hij
dus tot de volgende indeling:
51) Vgl. de desbetreffende §§ en voorts Hoofdstuk I, § 3.
Ma) Fr. Bouterwek: Aesthetik3 (Leipzig, 1824), pag. 274.
52) Vgl. Wundt's reguliere en singuliere betekenis-veranderingen.
53) Vgl. Hoofdstuk III, § 5.
12
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Metaphoor
I. niet-geïncarneerde
(persoonlijke)
(auteur-)

II. geïncarneerde
(linguale)
(taal-)

t

a. niet-radicale
(Schema VIII)

1

b. radicale

Hierin is de oorspronkelijk gemaakte onderscheiding in taal-metaphoren
uit taal-nood en taal-metaphoren uit het vrije spel der phantasie ontstaan
geheel geëcarteerd.
Na deze indelingen, die voor Brinkmann's visie van fundamenteel belang
zijn, volgt een beschouwing over de taal-vormen, waarin de metaphoren
optreden. Juist deze beschouwingen zijn door de critiek als „Spielerei" verworpen, en zelf slaat hij ze eveneens niet bijzonder hoog aan, al meent hij
ook, dat ook het kennen van de vorm noodzakelijk is voor het kennen van
het wezen. Het is o.i. echter nog zeer de vraag, of deze kwestie wel zo onbelangrijk is, als men over het algemeen aanneemt. Zijn voorts „vorm" en
„wezen" hier wel wetenschappelijke begrippen, kan men inderdaad zeggen,
dat het subject- of het substantief-zijn van een metaphorisch woord „vormen" zijn van de metaphoor? En eindelijk: als men de vorm nodig heeft
voor de kennis van het wezen, is dan ook de vorm niet wezenlijk?
Brinkmann gaat dan na, in welke syntactische functies het metaphorische woord kan optreden, en tot welke woordsoorten het kan behoren 54);
hij maakt hier geen principiële scheiding tussen taal- en redekundige ontleding. Eerst bespreekt hij de metaphoor als bestanddeel van de enkelvoudige zin. Grondvorm is: S (subject) is P (praedicaat), „Kónig ist der
Hirtenknabe" 55) , of M is X (hij gebruikt voor de naam van het zaak-object
het symbool X, in verband met zijn opvatting, dat men dat object moet
54) In verband met de descriptie van ons phaenomenon vonden wij zuiver grammaticale termen het eerst bij de Arabische rhetores. Vgl. ook Anonymus: De stylo Poëtico,
ad usum studiosae juventutis (Antwerpen, 1823), pag. 24-25, waar de woordsoorten
worden gegeven, welke metaphoor kunnen zijn, nl. substantief, adjectief, verbum.
en partikel; voorts de bij Pecz genoemde studies van Altum, Hoppe, Radtke, Rappold,
Langen, Lichtenegger en Sobiëski.
55) Brinkmann begint hier met het praedicaatsnomen; de ontleding blijft natuurlijk
hetzelfde.
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raden 56 )) . Dit is de grondvorm van de appositie („die Ameise Vernunft” 57) )
en van de genitivus appositionis („des Lebens goldener Baum"), tot welke
laatste veel geïncarneerde metaphoren behoren.
Deze vormen de zeer aparte klasse der geëxpliceerde metaphoren; hiertegenover staan dan de praegnante. De geëxpliceerde „zeichnen sich ... .
dadurch aus, dass in ihnen allen der Begriff, den sie metaphorisch ausdrücken, ausserdem auch mit seinem eigentlichen Ausd r u c k e b e z e i c h n e t ist .... In allen übrigen Formen, worin die
Metaphern erscheinen, gibt es bloss den metaphorischen Ausdruck, M, für
den zu bezeichnenden Gegenstand, der eigentliche, X, bleibt fort und muss
errathen werden" M) .
Dit alles is zeer instructief voor het probleem, dat wij bij de descriptie
en analyse van ons begrip reeds meermalen hebben beroerd. In de eerste
plaats : „metaphoor” is hier geen naam meer, doch een zin (evenals in de
passus, waar de metaphoor tegenover de allegorie werd gesteld), want in
de (geëxpliceerde) metaphoor verschijnt een begrip met twee namen;
tegelijkertijd is de metaphoor weer wel een naam, want een van die twee
namen wordt „metaphoor" genoemd. In de tweede plaats: de S {--- P-relatie
is een relatie tussen woorden; maar in „M is X" is X symbool voor een
begrip, M symbool voor een naam. In de derde plaats: wanneer het zaakobject in een zin met zijn eigenlijke naam genoemd is, behoeft het niet meer
geraden te worden en kan X daarvoor dus niet meer als symbool dienen,
suggereert dus hetzelfde symbool X twee verschillende verhoudingen ten
onrechte als hetzelfde. En in de vierde plaats: wanneer M een andere naam
is voor X en niets anders dan een naam voor X, kan de zin slechts betekenen: „X is X, Der Hirtenknabe ist Hirtenknabe".
Dit alles bewijst, dat de beide door Brinkmann beschreven gevallen niet
als soorten van de metaphoor in de zin van zijn definitie, niet als verschillende vormen van in wezen hetzelfde begrepen kunnen worden .... althans
niet op deze wijze. Maar dit bewijst ook, dat dit gedeelte van zijn onderzoek niet tevergeefs is geweest; hij worstelt hier inderdaad met een probleem van het verschijnsel zelf, een probleem, dat sedert de Arabieren
vrijwel niet (en ook niet „onbewust") is aangeroerd. Het is het probleem
van de verhouding tussen woord en zin, en dit nog op verschillende wijze:
.

56) De samenhang van metaphoor en raadsel vonden wij reeds bij Aristoteles.
57) Ten onrechte meent Brinkmann, dat tot deze groep ook de als liefkozings- of
scheldwoorden gebruikte diernamen als „hein Muschen" behoren. Wel behoort in
beide gevallen het beeld-object tot de „sfeer" der dieren, maar om dit kenmerk gaat
het hier in het geheel niet. „Mi,uschen" als appellativum is geen geëxpliceerde metaphoor.
58) Pag. 49.
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1 e. tussen woord en zin in het algemeen, 2e. tussen metaphorisch woord en
zin (tussen metaphoor en toevoegsel), 3e. tussen metaphorisch woord en
metaphorische zin 59).
Dit probleem laat Brinkmann bij de verdere descriptie van de „vormen",
waarin de metaphoor kan optreden, niet meer los. Hij bespreekt eerst de
verschillende genitief-vormen, waarin de praegnante metaphoor verschijnt:
genitivus subjectivus (possessivus), objectivus, generis en partitivus, waarbij
het primaire woord metaphoor, het secundaire (de bepaling) het in eigenlijke zin te begrijpen toevoegsel is, en de genitivus qualitatis, waarbij uit
het primaire woord het metaphorisch zijn van het secundaire blijkt. Zo wijst
hij dus in een bepaalde junctio zonder enige aarzeling aan welk woord
eigenlijk, welk woord metaphorisch gebruikt is.
Maar, voegt hij eraan toe (hierbij dan niet doelende op de genitivus
qualitatis), „umgekehrt Mussert auch das regiernde Wort einen Einfluss auf
den Sinn des regierten, scheinbar bloss im eigentlichen Sinne gebrauchten
Wortes: die Innigkeit des genitivischen Verhâltnisses bewirkt, d a s s d i eses Wort in das Bild des metaphorischen Ausdrucks
mit hineingezogen wird und so seinerseits selbst
b i 1 d 1 i c h w i r d. Beide Wörter, das regierende und das regierte, üben
eine Wechselwirkung auf eipander aus, beide gehoren, im eigentlichen Sinne
genommen, mehr oder weniger verschiedenen Spháren von Begrif f en an,
ein jedes von beiden sucht aber das andere aus seiner ursprünglichen Sph ire
heraus- und in seine eigene hereinzuziehen. Es findet also ein eigenthumlicher Antagonismus statt, man machte sagen, ein Kampf des Verstandes
und der Phantasie .... Dieser Antagonismus findet nun seine Versöhnung

im folgenden Parallellismus, in welchem iedem von beiden Theilen sein
Recht wird. Der eigentliche nackte Gedanke wird hergestelit durch die
metaphorische Bedeutung des regiernden Casus und die eigentliche des
Wortes im Genitiv; umgekehrt wird das Bild für diesen Gedanken hergestellt durch die eigentliche Bedeutung des Wortes im regierenden Casus und
die metaphorische des Wortes im Genitiv .... Das Wort Wahrheit hat den
Einfluss auf das Wort Schleier, dass dieses metaphorisch gefasst wird, da
die Wahrheit keinen Schleier im eigentlichen Sinne des Wortes haben kann.
Der Verstand schált gleichsam aus dem Bilde den abstrakten Gedanken
heraus, verbindet ihn mit Wahrheit und wirft das Bild des Schleiers als
etwas für ihn wertloses fort. Dieses findet aber freundliche Aufnahme bei
der Phantasie. Sie erfreut sich an seiner Schönheit, und da ein Schleier nicht
gedacht werden kann ohne etwas Verschleiertes, so zieht sie auch den Begrif f Wahrheit, womit die Sprache es verbunden hat, herüber, verwandelt
59) „Zin" is hier steeds te begrijpen als syntactische samenhang (nexus of junctio).
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ihn aus einem nackten Begrif f e in ein Bild, in einen Frauengestalt, in eine
Göttin, und verbindet damit das Bild des Schleiers. So ist denn aus jenem
Gedanken das Bild geworden: eine verschleierte Göttin, deren Schleier sich
nicht heben ]iisst. Das in dem Ausdruck: „Schleier der Wahrheit" liegende
Bild besteht also aus der eigentlichen Bedeutung von Schleier und aus
einer versinnlichenden Metapher von Wahrheit. Der Gedanke selbst besteht
aus einer vergeistigenden Metapher von Schleier und aus der eigentlichen
Bedeutung von Wahrheit" 60),
Tot zover Brinkmann. Hij heeft ongetwijfeld problemen gezien en doet
een serieuze poging om ze op te lossen. In hoeverre mag deze poging geslaagd heten? Slechts een logische analyse kan ons dit leren, maar die is
bij zonder moeilijk. In de eerste plaats gaat het hier om de begrippen „gedachte, beeld, uitdrukking, metaphoor" en hun relatie, in de tweede plaats
om de begrippen „woord, betekenis, begrip, metaphoor" en hun relatie;
het begrip „sfeer", dat de lezer hier voor het eerst in een citaat met name
vindt genoemd, maar dat reeds lang voor hem bij de descriptie van de
metaphoor dienst doet, is hier van minder belang 61) .
Hij spreekt (voorlaatste zin) van het beeld, dat in de uitdrukking ligt.
Of de gedachte ook „in" de uitdrukking „ligt", zegt hij niet explicite maar
in verband met de gehele passus is het wel duidelijk, dat de uitdrukking
bi-semantisch wordt begrepen: de ene betekenis is het beeld, de andere
betekenis is de gedachte. Beide betekenissen zijn tegelijkertijd in het bewustzijn aanwezig, doch op verschillende wijze: het beeld is aanwezig in
de phantasie, de gedachte in het verstand. Verstand en phantasie interpreteren dus op verschillende wijze dezelfde uitdrukking, maar voor beide
bevat de uitdrukking een metaphoor. Dus de „eigenlijke naakte" gedachte
is voor een gedeelte metaphorisch (duidelijk zegt Brinkmann: de gedachte
bestaat uit een metaphoor en een kurion) . Maar geldt dit nu wel voor de
gedachte zelf en niet voor de uitdrukking van de gedachte? Afgezien daarvan, het typische van deze opvatting is, dat niet de gedachte door (in) een
beeld wordt uitgedrukt, maar dat er een gedachte en een beeld worden
uitgedrukt.
Even lijkt het, of de metaphoor evenals het beeld waarmee het (zie
voorlaatste zin van het citaat) niet geïdentificeerd moet worden 62 ) als
bi-semantisch wordt begrepen. De beide woorden hebben wel elk tegelijker60) Pag. 54, 55.
61) De term „sfeer" reeds bij Bernhardi, t.a.p.
62) „Beeld" heeft hier dezelfde betekenis als in de passus over metaphoor en allegorie
„metaphorische uitdrukking" heeft. In de eerste zin van het citaat echter is „metaphorische uitdrukking" weer gelijk aan „woord" of „naam".
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tijd twee betekenissen, maar alleen als een woord een oneigenlijke (dus één)
betekenis heeft, wordt er van „metaphoor" gesproken. De schematische
voorstelling van Brinkmann's opvatting is dan ook:
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(Schema IX),
waarin P en N namen, A, B, C en D begrippen zijn; de fes-}* symboliseert
hier niet een nexus- maar een junctio-relaLie 63) .
Wanneer het nu waar is, dat beide woorden (namen, begrippen, beteke nissen?) metaphorisch gebruikt zijn en het secundaire woord slechts „scheinbar bloss im eigentlichen Sinne" verschijnt 64), waarom gaat Brinkmann dan
eerst van de schijn uit en decreteert hij zonder enige aarzeling eerst het
primaire woord (en in de genitivus qualitatis juist het secundaire woord)
tot de metaphoor? Dit wordt noch vanuit de geciteerde passus, noch vanuit
de definitie duidelijk. Waarom is in „de eeuwigheid troont" het substantief,
in „de sterren groeten" het verbum metaphorisch gebruikt, waarom geeft
63) Het is interessant, Brinkmann's opvatting te vergelijken met die der Arabische
rhetores, die met hetzelfde probleem hebben geworsteld. „Sluier der waarheid" is
hetzelfde geval als „briesende held" (en in het praedicatieve: „de dood slaat zijn
klauwen naar ons uit"), dat wij hierboven (Hoofdstuk I, § 4) bespraken. Voor de
Arabieren zou „waarheid" niets dan de eigenlijke betekenis hebben, maar de metaphorische („vrouw") zou daarmee in de phantasie verbonden moeten worden (in de
phantasie wortelende metaphoor, die niet in de taal wordt uitgedrukt); de (woord-)
metaphoor zou „sluier" zijn.
64) Eerste zin van het citaat; wij cursiveren.
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in het ene geval het beeld (de phantasie), in het andere geval de gedachte
(het verstand) de doorslag?
Doch genoeg over deze kwesties. Wij zullen ze naar aanleiding van zijn
beschouwingen over de andere „vormen" niet meer releveren, noch deze
beschouwingen in details volgen. Zoveel blijkt wel, dat Brinkmann zo niet
het eerste dan toch het tweede maar zeker niet het laatste woord over deze
problemen gezegd heeft. Wijzen wij nog op twee bijzonderheden.
Zijn descriptie is niet zeer systematisch. De adjectiva en de adverbia b.v.
rangschikt hij naar de betekenis en zo geeft hij hier een indeling naar de
„sfeer" van het beeld-object, die wij bij de substantiva en verba tevergeefs
zoeken. Naar aanleiding van de adverbia nu beroert hij opnieuw (maar
nu onbewust) de relatieve (aesthetische) waarde van taal- en auteur-metaphoor. Bij de indeling der adverbia baseert hij zich op Förstemann "), die
hier van „Begriffsschwáchung" spreekt, en zegt dan: „Aber die Metaphern
sind auch nichts anders als Begrif f sschwâchungen, ja manchmal ganz grossartige Begriffsschwâchungen, da die Sprache nicht selten Aehnlichkeiten
entdeckt, die uns 'niemals einfallen würde aufzustellen"; hij wijst hier nog
op „kraan, bok" ss) . Hieruit zou logisch moeten volgen, dat de taal-metaphoren dus blijkbaar lang niet altijd plastischer en duidelijker zijn dan die
der dichters; deze consequentie trekt hij natuurlijk niet. Trouwens, de
personifiëring van „taal" is niet bij zonder gelukkig. Wanneer de metaphoren altijd in de geest van den enkeling ontstaan (zie boven), kan de zin
niets anders betekenen dan: „Bij het creëren van de bedoelde woorden, bij
het benoemen van de bedoelde zaken, is het individu uit een vroegere taalperiode van overeenkomsten uitgegaan, die (blijkens het feit dat die woorden
door anderen zijn aanvaard, dus in de taal zijn opgenomen) voor de leden
van die taal-gemeenschap apert waren, maar door ons niet meer als zodanig
worden herkend" 67 ).
Zijn onderzoek naar de vormen, waarin de metaphoor kan optreden,

heeft een materieel en een formeel resultaat. Het materiële resultaat is: Niet
alleen in de genitief-relatie maar in vrijwel alle syntactische relaties verklaren de woorden elkander; door hun verband kunnen wij ze als metaphoren enz. herkennen. Het formele resultaat is: De metaphoor kan al zijn
ook bepaalde preferent alle grammatische functies hebben. Zij kan optreden als rededeel van de enkelvoudige zin, als lid van de samengestelde
65) E. Förstemann: Zur Bedeutungslehre der deutschen Adverbien (Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache, herausgegeben von Von
der Hagen, Band VI, pag. 44-51) .
66) Pag. 81.
67) Vgl. ook § 2. Wij konden ook formuleren: Blijkbaar ziet het ene individu andere
overeenkomsten dan het andere.
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zin en in een ketting van hoofdzinnen. In het laatste geval onderscheidt
zij zich van de allegorie, doordat zij toch eerst als metaphoor optrad 68 ) .
Eerst in de laatste vorm is de metaphoor volledig uitgegroeid tot een „vóllig
erschlossene Blume"; de andere vormen zijn „kaum geöffnete Knospen" of
„noch halb geschlossene Kronen" 69) .
In het derde en vierde Hoofdstuk vraagt hij resp. naar de practische en
de theoretische betekenis van de metaphoor. De practische betekenis is de
betekenis, welke de metaphoor heeft voor het uitdrukken der gedachten.
Dus: waarom heeft de taal haar ,,uitgevonden"? Om deze vraag te beantwoorden is een studie noodzakelijk van de oudste taal en de oudste menselijke begrippen, alsmede van de ontwikkeling der taal en de ontwikkeling
des geestes. Basis dezer studie is de vergelijkende grammatica der indoeuropese talen. En dit brengt ons terug op wat wij hierboven in de inleiding
op de beschrijving van Brinkmann's visie zeiden: de grote invloed van de
etymologie van zijn tijd op zijn werk, het verband tussen de etymologie en
zijn semasiologie. Herhaaldelijk wijst hij erop, hoe zijn metaphoren-studies
juist voor de etymologie van eminent belang zijn. Wat hij hier van Max
Muller overneemt alle woorden hebben oorspronkelijk een materiële
betekenis, de mythologieën zijn ziek geworden metaphoren zullen wij
hier niet behandelen, daar dit op een andere plaats ter sprake komt. Evenmin zullen wij behandelen de aesthetische eisen, waaraan volgens hem de
poëtische (auteur-) metaphoren moeten voldoen, daar deze kwestie, hoe
belangrijk zij ook moge zijn en hoeveel belangrijks hij er ook over moge
zeggen, voor het grootste gedeelte buiten de opzet van onze studie valt 70 ) .
Hoofdzaak is per slot van rekening voor hem toch de theoretische (materiële) betekenis der metaphoren. „Welche Belehrung können wir durch die
Betrachtung der historisch gegebenen Metaphern gewinnen, was für Gedanken sind in ihnen selbst niedergelegt ?" 71 ) Het gaat hier om niets meer
of minder dan om de interpretatie van de metaphoor als zelf-expressie.
Het karakter van een auteur spiegelt zich in zijn beeldspraak. De metaphoor is de troop van de hartstocht (Shakespeare, Byron), al komt het ook
voor dat bloemrijke taal niet gepassionneerd is (Calderon); het beeld is dan
„Selbstzweck", spel van de phantasie. De diepe Olympische rust van
Goethe en Homeros kan zich niet in metaphoren uitdrukken, zoekt het eenvoudige, ware, eigenlijke. „Die I n n i g k e i t des G e f u h 1 s, die
Sprache des Herzens, v e r s c h m â h t j e g l i c h e L u g e, ja j
Schein von Unwahrheit, und darum macht sie nur einen mászigen Ge68)
69)
70)
71)

Twee betekenissen van „metaphoor".
Pag. 93.
Vgl. Deel I, Hoofdstuk II, § 1.
Pag. 119.
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brauch von der Metapher. Denn e t w a s U n w a h r e s, wir kónnen es
nicht verhehlen, 1 i e g t i n d e r M e t a p h e r, in dieser Vermischung
von Gedanke und Bild (damit erkennen wir die Schattenseite derselben an),
und etwas reinliches, zum Herzen dringendes liegt in dem ungeschminkten,
die Sache beim rechten Namen nennenden Ausdrucke" 72) .
Deze passus heeft de woede van Biese opgewekt; wij echter gevoelen geen
woede maar bevreemding. De uitspraak: „de metaphoor is (voor een gedeelte) een leugen" komt voor ons geheel onverwacht, is èn in verband met
de passus, èn in verband met het gehele werk onbegrijpelijk. Want wat
zijn de consequenties? Het innige gevoel verfoeit de leugen, en daarom
liegt het maar matig; het innige gevoel is een echt, de hartstocht een onecht
(gehuicheld) gevoel; de metaphoor is schmink en leugen en toch tegelijkertijdd
een trouwe spiegel van individu en volk, van mens en wereld; moest behalve
de mens ook de buitenwereld niet in de metaphoor liegen, moest deze
spiegel niet een lach-spiegel zijn, waarbij ons het lachen verging? Enz.
Hoe is hij nu tot deze vreemde uitspraak gekomen ? Evenals Du Marsais
zag hij in, dat sommige niet beeldsprakige gedichten mooier zijn dan andere
wel beeldsprakige. Nu gaat hij generaliseren (de metaphoor behoort altijd
slechts tot het middelste stijl-niveau 73)) en komt daardoor met andere
momenten van zijn visie in strijd (wat is de waarde van „cavallone, pecorella", als ,,(schuimende) golf " meer tot het hart spreekt?). Daar hij de
metaphoor als middel tot expressie interpreteert, moet hij nu wel het door
de metaphoor uitgedrukte gevoel als minder innig, als minder diep zien.
Vergeten wij nu niet het verband met de taal-critiek van Max Muller, onder
wiens invloed hij staat (vgl. zijn mening over de mythen) . Of misschien
kunnen wij beter zeggen (hierbij zijn eigen beeldspraak van de reële in de
noëtische sfeer overdragende) : een ander moment van Brinkmann's complexe geest, een ander moment van het complexe verschijnsel „metaphoor"
spiegelt zich hier in zijn begrip. De metaphoor is een leugen, beeldt iets
anders af dan afgebeeld moest worden (critiek op de derde functie) 74 ) . Dit
past hij nu toe op de eerste functie: de metaphoor drukt iets anders uit
dan „eigenlijk" gevoeld wordt, het gevoel zelf is gelogen 74).
Hier openbaart zich voor het eerst in de evolutie van ons begrip duidelijk
het relatie-probleem „Kundgabe
Darstellung".
Eindelijk komt hij dan tot wat voor hem het belangrijkste is: „Wie
72) Pag. 123, 124.
73) Vgl. Hoofdstuk I, § 6, noot 85), voorts de meningen van Hegel en Bolland en
vooral ook de § over Pongs.
74) Het is nog de leugen in de niet metaphysisch belaste werkelijkheid; vgl. Hoofdstuk I, § 4.
74a) Vgl. § 3.
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spricht sich der Volksgeist in den Metaphern der Sprache aus?" 75 ) Hij ziet
het verband tussen volksgeest en taal-metaphoren als nog enger dan dat
tussen den dichter en diens auteur-metaphoren. Slechts Reisig 76) heeft tot
nu toe de kwestie behandeld en dan nog incidenteel en gedeeltelijk onjuist;
hij wil er ernst mee maken. Hij geeft dan een proeve (tracht uit de metaphoren der Spaanse taal het Spaanse volkskarakter af te lezen), die wij
hier niet zullen bespreken 77).
Naast of zelfs nog boven de laatste vraag staat de vraag naar „das Bild
des Menschen als solchen in den Metaphern" 78 ) . Maar hier treedt dan een
ander principe op, hetgeen nog duidelijker blijkt, wanneer hij hiermee „het
beeld der dingen (der gehele buitenwereld)" in één adem noemt. Zegt men:
„Een dichter, een volk, de mensheid, de wereld spiegelen zich in de metaphoren", dan coördineert men ongelijksoortige grootheden. Het karakter
van een dichter of van een volk openbaart zich in de wijze, waarop zij (d.i.
dichter en volk) mens en wereld zich in de metaphoren laten spiegelen.
Dichter en volk zijn nooit beeld-object, mensheid en vooral buitenwereld
zijn dit wel 79 ) . Het behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat Brinkmann naar aanleiding van het „beeld van mensheid en buitenwereld" een
indeling geeft naar het beeld-object, een indeling naar „sferen", die in het
systematische Deel 80 ) ter sprake zal komen.
In zijn systematische beschrijving neemt hij als vast punt het beeld
(verder dan één klasse der „concreta", nl. de dieren, is hij niet gekomen)
en verzamelt nu uit verschillende Europese talen de woorden en zinnen,
waarin dit beeld gebruikt wordt. Hierbij wil hij dan laten aansluiten een
ordening naar het zaak-object: dan wordt nagegaan, welke verschillende
beelden èn in elke taal afzonderlijk èn in de verschillende talen voor een
en dezelfde gedachte dienst doen; zij worden dan naar aesthetische, psychologische en cultuurhistorische gezichtspunten belicht. Zo zal eerst het
75) Pag. 128.
76) Ch. K. Reisig: Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft (Leipzig, 1839),
§ 173.
77) Zie over deze kwestie Deel II, Hoofdstuk IV, § 1.
78) Pag. 168.
79) Wij bedoelen natuurlijk: dichter en volk zijn nooit beeld-object voor de metaphoren, die zij zelf scheppen. — De kwestie roerden wij reeds hierboven aan, toen wij
het algemene doel van Brinkmann's studie bespraken: soortgenoten hebben de mensheid en de buitenwereld niet (vgl. een dichter, de buitenwereld). De mens als beeldobject is niet „hetzelfde" als de mens, die dat beeld-object kiest: de „ene mens"
wordt dargestellt, de „andere" drukt zichzelf uit (dus weer de kwestie van „Kundgabe" en „Darstellung").
80) Deel III, Hoofdstuk II, § 3.
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enorme gebied der metaphoren geheel, nl. in twee richtingen verticaal
van beneden naar boven, van oorspronkelijke („sinnliche") tot uiteindelijke
(metaphorische) betekenis, en horizontaal van metaphoor tot metaphoor
onderzocht zijn. En hiermee hebben wij Brinkmann's visie in haar voornaamste momenten
beschreven. SUihlin's visie zal van de zijne de meest directe voortzetting
wezen 81
)

81) Over hetzelfde beeld-object schreven R. Oroz: El uso metafórico de animales en
al lenguaje familiar y vulgar chileno, en Preis: Die Animalisierung von Gegenstánden
in den Metaphern der spanischen Sprache. Maar Brinkmann's reusachtig plan is eerst
ruim een halve eeuw na hem in zijn geheel voor het romaans uitgewerkt door Gottschalk (hierop heeft de critiek ook gewezen; zie Archiv, 160, 3j4). Bedoeld is W. Gottschalk: Die bildhaften Sprichwörter der Romanen, I. Die Natur im romanischen
Sprichwort, II. Der Mensch im Sprichwort der romanischen Volker, III. Schlusskapitel und Nachschlageregister (Heidelberg, 1935-'38). Hierin vinden wij sferen als:
Jagd, Tanz und Spiet, Sport, Malerei und Musik, Kirche, Familie und Familienereignisse, enz., enz. — In aanmerking komen voorts de vele werken, die hetzij zich bepalen tot een of ander beeld- of zaak-object (ook wel tot een of andere beeld- of zaaksfeer), hetzij de metaphoren beschouwen als uitdrukking van een persoon of van een
sociale of ethnologische groep, c.q. van een cultuur-periode (sommige ressorteren
onder beide rubrieken); tot de laatste rubriek behoren ook die studies, welke niet
uitsluitend over de metaphoren in een bepaalde (groeps)taal handelen, doch deze
wel zien als een belangrijk expressief moment van die taal. Daar Brinkmann toch
in de eerste plaats over de taal-metaphoren spreekt, zullen wij de vele studies over
auteur-metaphoren hier niet noemen. Uit de andere doen wij slechts een keus. —
A. Fr. Pott: Metaphern, vom Leben und von körperlichen Verrichtungen hergenommen (Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, II (1853), pag. 101, vlgg.); Ch.
Beaudelaire: Mon coeur mis 'a nu, XXXIX-XLI (Oeuvres, II (Essais et Notes), pag.
654) noemt de „métaphores militaires" kenmerkend voor de Fransen (hij interpreteert
ze met betrekking tot het volkskarakter ongunstig); J. Alexander Sawhill: The use of

athletic metaphors in the biblical homilies of St. John Chrysostom (Princeton, 1928);
F. Karnberger heeft uit de taal der kranten z.g. „Grundmetaphern” verzameld en
tot „sferen" (als stijlsoort, b.v. ridderlijke stijl, getypeerd) samengenomen (vgl.
R. M. Meyer: Künstliche Sprachen, I). Een combinatie van beeld- en zaak-object
levert een studie over overdrachten van namen voor lichaamsdelen als „Kosenamen"
(van Muller-Gr. aupa; zie § 4, noot 50)) . Speciaal over een zaak-object handelt O. J.
Fallgren: L'expression figurée adverbiale de 1'idée de „promptitude". Essai pour
contribuer à un chapitre de la future sémantique polyglotte (Helsingsfors, 1917) (zie
Neuphilologische Mitteilungen, XVIII, pag. 112, vlgg.) . Hier verdient ook de § 3,
noot 84) genoemde studie van Pal.ache vermelding. -- O. Weise: Charakteristik der
Lateinischen Sprache 4 (Leipzig und Berlin, 1909), die in I. Sprache und Volkscharakter
der Romer, speciaal (9-11) schrijft over „Der Volkscharakter im Spiegel der Metapher"
en zo wel zeer bij Brinkmann aansluit; F. Kluge: Deutsche Studentensprache (Strass-
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§ 2 — WUNDT. DE PSYCHOLOGISCHE METAPHOOR
Al wijdt Wundt dan niet een monographie aan de metaphoor zoals Brinkmann, Biese, Stáhlin, Werner en Pongs, zijn visie op het verschijnsel is, niet
alleen op zichzelf maar ook door haar invloed op latere visies, van te fundamenteel belang, dan dat wij deze niet in een aparte paragraaf zouden
behandelen. Het quantitatieve kan hier trouwens ook moeilijk de doorslag
geven 1 ). Het moge dan waar zijn, dat Wundt's denken niet zelden „verschwommen" is 2 ) dit zal ook in onze analyse herhaaldelijk blijken ,
hij is de eerste, die ons verschijnsel psychologisch interpreteert; juist hierdoor heeft hij richtinggevend gewerkt. Ongetwijfeld geeft ook b.v. Bruchmann naar aanleiding van de metaphoor psychologische opmerkingen 3 ),
burg, 1895). waar blijkt, dat de Duitse studententaal gebouwd is op een complex
van verschillende metaphoren (op één metaphoor gebouwd is de taal der carbonari:
vgl. R. M. Meyer, t.a.p.); O. Mausser: Deutsche Soldatensprache. Ihr Aufbau und
ihre Probleme (Strassburg, 1917), zie o.a. pag. 6, vlgg., pag. 73; K. Bergmann: Wie
der Feldgraue spricht. Scherz und Ernst in der neusten Soldatensprache. 1. Zehntausend (Giessen, 1916); G. Esnault: Le Poilu tel qu'il se parle. Dictionnaire des
termes populaires récents et neufs, employés aux armées en 1914-1918, étudiés dans
leur etymologie, leur développement et leur usage (Paris, 1919); G. Esnault: L'imagination populaire. Essai sur les valeurs imaginatives concrêtes du francais parlé en
Basse-Bretagne, comparé avec les patois, parlers techniques et argots francais (Paris,
1925); reeds Leibnitz: Nouveaux Essais, III, 2, noemt de metaphoor als middel tot
argotvorming; M. Schwob et G. Guieysse: Etude sur l'argot frangais (Mémoires de la
Société de Linguistique de Paris, Tome septième (Paris, 1899), pag. 33, vlgg.) verwijt
de studies over geheimtalen, dat „Le procédé d'interprétation n'a guère consisté

qu'à voir partout des métaphores" (deze interpretatie zou onjuist zijn, daar de geheimtaal een kunsttaal is, terwijl de metaphoor op natuurlijke, spontane wijze ontstaat;
hierop komen wij in een ander verband (Deel III, Hoofdstuk II, § 2) terug); met deze
mening is het slechts gedeeltelijk eens J. G. M. Moormann: De Geheimtalen. Een
studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen
(Zutphen, 1932), pag. 4, vlg., die tot de ..metaphoor" ook de metonymia rekent en
metaphoren van de tweede graad onderkent (over zijn synthese van metaphoor en
metonymia spreken wij Deel III, Hoofdstuk II, § 3); veel meer dan in de laatst genoemde studies wordt de metaphoor als uitdrukking beschouwd door K. Westendörpf:
Der soziologische Charakter der englischen Bildersprache (Leipzig, 1939), dat echter
historisch is, d.w.z. veranderingen in de beeldspraak interpreteert in verband met
veranderingen in de sociale verhoudingen; vgl. ook F. H. Fischer: Gorters „Mei" is
vijftig jaar (Het Algemeen Handelsblad van Dinsdag 26 December 1939, Ochtendblad), waarvan een periode is getiteld „Psychologie van de beeldspraak".
1) Overigens doet Wundt ook quantitatief niet veel voor Sthlin onder.
2) Zie de mening van Oesterreich (geciteerd bij Reichling (Het Woord, pag. 86)).
3) K. Bruchmann: Psychologische Studien zur Sprachgeschichte (Leipzig, 1888),
pag. 177, vlgg., die het metaphoriseren terug brengt tot het principe „des kleinsten
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maar zijn interpretatie is logisch en niet psychologisch, zodat zijn opvatting
niet wezenlijk van de tot nu toe besprokene opvattingen afwijkt. Wundt
echter brengt iets principieel nieuws.
De sprong van Brinkmann op Wundt is betrekkelijk groot. De psychologie heeft in de decennia die hen scheiden, een snelle ontwikkeling doorgemaakt, en ook de semasiologie is intensiever beoefend. Het is ondoenlijk
alle werken te behandelen, die de genoemde „sprong" meer tot een continue
evolutie zouden maken, die dus Wundt's visie hebben voorbereid, èn
bovendien nog die opvattingen volledig te analyseren, welke met de zijne
in contrast staan. Wij zijn verantwoord, wanneer wij in zijn visie een
„volle" begripsphase zien, het beste voorbeeld van een behandeling, die de
verschijnselen psychologisch interpreteert, en wanneer wij dus de andere
werken slechts terloops noemen. Trouwens, zoals reeds gezegd is, in zeker
opzicht hebben wij hier inderdaad met een „mutatie-sprong" te maken
(om in het beeld te blijven),
In verschillende samenhangen schrijft hij over het verschijnsel, en de
twee termen „Lautmetapher" en „Metapher" typeren deze samenhangen
reeds. Beginnen wij (in tegenstelling met Wundt zelf) met de laatste, omdat
het compositum het simplex vooronderstelt 4
Door Wundt wordt de metaphoor in het grote verband der betekenisveranderingen opgenomen 5 ) . Deze vallen in twee primaire groepen uiteen:
de correlatieve en de zelfstandige betekenis-verandering. De eerste openbaart de nooit geheel door andere factoren uit te roeien relatie tussen klank
en betekenis en sluit dus aan bij de klank-metaphoor 6 ) . Tot de tweede
groep behoren alle betekenis-veranderingen, „die unabMngig von etwaigen
Lautânderungen vermöge einer in den ursprünglichen Eigenschaften der
Begrif f e begrundeten Entwicklung erfolgen" 7). Zo'n verandering is (de
) .

Kraftmasses". Hierbij baseert hij zich op R. Avenarius: Philosophie als Denken der
Welt gemáss dem Princip des kleinsten Kraftmasses (Leipzig, 1876). Critiek op deze
opvatting bij Mauthner (Beitrâge, II, pag. 463, vlg.).
4) W. Wundt: Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von
Sprache, Mythus und Sitte. Zweiter Band, Die Sprache 4 . Zweiter Theil (Leipzig, 1922),
Achtes Kapittel: Der Bedeutungswandel.
5) Interessant voor het kennistheoretisch aspect van de metaphoor is reeds dadelijk
zijn aanval op de gebruikelijke beeldspraak, waarin de taal als een levend organisme
verschijnt met een physiek en een psychisch moment (klank - betekenis). Vgl. beneden.
6) Met deze opvatting kunnen wij het, gezien Wundt's eigen grond-begrippen, niet
eens zijn. Vgl. beneden.
7) Pag. 466. — Die ontwikkeling, die voor hem toch „slechts" een organistische metaphoor moest zijn, wordt ons zelfs in zijn „Schemata der beiden Grundformen des
reguláren Bedeutungswandels" (Fig. 46, pag. 467) reëel voor ogen gesteld als een stam
met takken en zijtakken.
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relatie tussen de latere betekenissen en de grond-betekenis als criterium
genomen 8 )) óf partieel óf totaal. Opvallend is, dat deze indeling blijkens
de tekst (pag. 467) op alle veranderingen slaat, doch blijkens het onderschrift bij Fig. 46 slechts op de reguliere. Men zou zeggen: ook bij de singuliere kunnen wij de secundaire betekenis(sen) met de primaire vergelijken.
De indeling in reguliere en singuliere betekenis-verandering is voor
Wundt's begrip „metaphoor" van zeer grote betekenis. Hun contrasterende
eigenschappen zijn:
zij is er uiterlijk
1. De nieuwe betekenis is uit de oude ontsproten
opgeplant; (hiermee hangen dan samen) :
er is een betekenis-overdracht: de
2. Er is een betekenis-wisseling
oude betekenis blijft naast de nieuwe voortbestaan, terwijl zij bij de eerste
soort vaak verdwijnt, d.w.z. in de nieuwe overgaat; (en)
het proces is plotseling;
3. Het proces is langdurig, continu
Ontstaat
„mehrmalig"
bij
vele
individuen
(„generell") en wel onbe4.
ontstaat
„einmalig" bij één
wust, onwillekeurig (als „Triebhandlung")
individu of bij enkele individuen en wel bewust, willekeurig.
Aan de
laatste eigenschap ontlenen de beide soorten hun naam.
Deze descriptie van de eigenschappen der reguliere en singuliere betekenis-veranderingen zou een dankbaar object wezen voor de taal-critiek;
zij is het zeker ook voor een immanente critiek, om over een transcendente
maar te zwijgen. Eerst maakt Wundt gebruik van een N.B. door hem zelf
gewraakte beeldspraak. De betekenis wordt vergeleken met een plant, met
een levend organisme, dat zich ontwikkelt en waaraan iets afsterft, omdat
er iets nieuws ontstaat. Het is zeer de vraag, of deze beeldspraak werkelijk
meer „homologie" bevat (om met Victoria Welby te spreken 9 )) dan die
volgens welke een woord een psycho-physische eenheid „is". Wat wil de
beeldspraak onder 1. „eigenlijk" (d.i. dus volgens Wundt zelf: in de realiteit
der menselijke psyche) zeggen? Niets anders, dan dat de reguliere betekenisveranderingen „als vanzelf” (onbewust, onwillekeurig) door de mensen
worden gemaakt. Daarnaast staat dan het bewuste, willekeurige ingrijpen
bij de singuliere. Maar deze eigenschappen vinden wij verderop nog eens
genoemd. Hoogst merkwaardig is het ook te lezen, dat de eigenschap betekenis-overdracht te zijn „samenhangt" met de eigenschap betekenisoeerrlanting te zijn. Zijn dit niet voor precies hetzelfde twee verschillende
beelden, die zich verhouden als .... een taal- en een auteur-metaphoor?
Wat is trouwens een overdracht of overplanting van een betekenis op een
8) Het criterium is uiterlijk, de indeling logisch en niet psychologisch. Vgl. beneden.
9) Zie Hoofdstuk III, § 7; vgl. ook Algemene Inleiding, § 1, noot 4). Een analyse van
het begrip „metaphoor" is telkens weer een analyse van „metaphoren".
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betekenis? 10 ) En wanneer het kenmerkende van een overdracht is: het
blijven voortbestaan van de oude betekenis naast de nieuwe, waarom
wordt dan de indeling in partiële en totale veranderingen soms juist speciaal
voor de reguliere opgegeven (zie boven) ? De verhouding tussen beide indelingen blijft onduidelijk.
En zo zijn er nog meer incorrelaties. Want als wij de toelichting op de
contrast-definities lezen, bemerken wij , dat er nog een ander criterium in.
het spel is, nl. de relatie tussen oude en nieuwe betekenis. Berust deze
relatie op voor het begrip zelf toevallige omstandigheden, dan hebben wij,
altijd te doen met een singuliere verandering, zelfs al is zij niet „individueel"
ontstaan ! Dit levert een contradictio in adjectis. Bovendien is dit criterium
weer volkomen „logisch". (Dit laatste geeft Wundt ook toe: hij noemt al
die criteria t.o.v. van de psychologische, die hij nog behandelen zal, ,,uiter
lijk"). Bezien wij het nog nader. Als voorbeeld wordt gegeven de betekenisontwikkeling van „moneta". „Moneta" (de inspirerende = Mvr^ poavvr^,
de moeder der Muzen) was de bijnaam van Juno; in haar tempel nu was
een muntplaats, vandaar dat „moneta" appellativum voor de muntplaats
werd en eindelijk „munt" ging betekenen. Ieder zal het ermee eens zijn,
dat er hier voor het begrip toevallige omstandigheden hebben gewerkt.
Maar wat wil het nu zeggen, dat een betekenis-verandering berust op voor
het begrip toevallige omstandigheden? Dat wil niets anders zeggen, dan dat.
oorspronkelijke en latere betekenis niets meer met elkaar gemeen hebben,
dat de verandering berust noch op een wezenlijke noch op een toevallige
„eigenschap" van het begrip. Hoe kan deze dan uit een „in der urspri nglichen Eigenschaften der Begrif f e begründeten Entwicklung" resulteren,
hoe kan deze dan een zelfstandige betekenis-verandering zijn ? 11 ) Afgezien
daarvan: Wundt zal nog moeten aantonen, dat wat voor „moneta" geldt..
66k geldt voor wat hij „metaphoor" noemt (volgens hem immers ook een
singuliere betekenis-verandering), dat ook bij die metaphoor niet de minste
betrekking bestaat tussen oorspronkelijke en latere betekenis.
De verhouding „singulier regulier" formuleert hij eindelijk nog op een
andere wijze, en hij zegt, dat deze formulering ons het meeste houvast
geeft voor de beslissing in concrete gevallen. Zij luidt: „Der singulâre Bedeutungswandel ist in erster Linie die Geschichte eines W o r t e s, nur in
nebensichlicher Weise berührt er sich mit der Geschichte des Begriffs, den
das Wo rt b ezeichnet. Der reguhire Bedeutungswandel ist die Geschichte
-

10) Op de leegte achter deze beeldspraak (het kan geen beeld van een zaak zijn)
hebben wij reeds meermalen gewezen. Op andere plaatsen (b.v. pag. 470) spreekt
Wundt weer van een naamsoverdracht, maar hij bedoelt daarmee zeker niet de overdracht van een naam op een naam.
11) Zie zijn definitie van „zelfstandige betekenis-verandering".
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eines B e g r i f f s : er ist Wortgeschichte in sofern, als der Begriff durch
ein Wort ausgedrückt werden muss" 12) .
Het is de vraag, of wij bij de meeste van de genoemde criteria wel te
doen hebben met inderdaad verschillende criteria en niet met verschillende
formuleringen van een en hetzelfde. Voorts staat hier een troebele woordterminologie het begrijpen in de weg. Een betekenis-verandering is in het
ene geval een begrips-, in het andere geval een woord-verandering 13). Het
vermag ons niet duidelijk te worden, en wij geven het volgende dan ook
slechts als een exegetische proeve, een poging om deze uitspraak een redelij ke zin te verschaffen. „Begripsverandering (-ontwikkeling)" impliceert,
dat het begrip óók „hetzelfde" blijft, en als dit hetzelfde blijft, is het niet
vreemd, dat ook hetzelfde woord (om in Wundt's terminologie te blijven)
dat begrip gedurende zijn gehele evolutie blijft betekenen. Daarom valt het
woord niet op, het heeft geen verdere verklaring nodig. Anders is dit echter,
wanneer een woord een totaal ander begrip gaat betekenen. Dan valt de
nadruk op het feit, dat dezelfde naam twee zo verschillende betekenissen
heeft. „Poot" (van een dier) en „poot" (van een tafel) zijn hetzelfde begrip
(nl. „poot") en worden daarom met hetzelfde woord benoemd; „moneta"
(inspiratrice) en „moneta" (muntplaats) zijn alleen maar hetzelfde woord.
Hier openbaart zich weer het probleem „hetzelfde niet-hetzelfde", d.i.
„anders en toch hetzelfde
alleen maar anders", en het Weisgerberiaanse
woord-probleem 14 ) .
Wij kunnen niet inzien, dat wij voor de beslissing
in concrete gevallen aan het laatste criterium meer hebben dan aan de
andere. Op zijn best formuleert hij hier nog eens op een andere wijze,
wat hij reeds meermalen heeft gezegd: de reguliere betekenis-verandering is
klein, de singuliere groot (wezenlijk).
Na enige motieven voor de wetmatigheid der betekenis-verandering te
hebben aangevoerd, bespreekt en critiseert hij de gebruikelijke wijzen,
waarop het semasiologisch materiaal wordt beschouwd. De historische
interpretatie is slechts mogelijk voor een klein gedeelte der gevallen en
leert ons alleen iets over de uiterlijke, niets over de innerlijke factoren van
de betekenis-veranderingen. De logische classificatie treft wel het gehele
materiaal, maar zegt over de voorwaarden (ook de uiterlijke) niets, komt
.slechts tot een kunstmatige ordening. Een ethische critiek ziet ten onrechte
de waarde-veranderingen als essentieel; zij zijn terug te brengen tot algemene
of cultuur-historische veranderingen 15 ) . De teleologische beschouwingswijze
12)
13)
14)
15)

Pag. 472.
Wat is „geschiedenis" hier anders dan ,,verandering"?
Vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 4.
Hij keert zich hier tegen de bekende „pessimistischer Zug in der Entwicklung
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eindelijk lijdt schipbreuk op talloze gevallen: „Deutlichkeits-" en „Bequemlichkeitstrieb" zijn logicistische begrippen 16) . De psychologische interpretatie is de enig juiste. `
Deze legt geen logische, ethische of teleologische maatstaf aan, maar
analyseert elk concreet geval zorgvuldig. Wij verwachten nu in de eerste
plaats een psychologische fundering van de reguliere en singuliere betekenisverandering, wij verwachten voor beide een psychologisch criterium, d.w.z.
(volgens Wundt zelf) geen uiterlijk, doch een wezenlijk. Wij zijn daarom
zeer verbaasd bij zijn psychologische beschouwingen weer precies dezelfde
criteria en formuleringen aan te treffen, die hij eerst „uiterlijk" heeft genoemd 17 ). Bij nader inzien is dit echter niet zo verwonderlijk, daar immers,
terwijl men toch in het algemeen wetenschappelijke begrippen benoemt
naar als wezenlijk begrepen eigenschappen, de termen „regulier" en „singulier" met een psychologische onderscheiding niets hebben uit te staan;
het is om zo te zeggen een quantitatieve 18) . Een onderzoek en een descriptie van wat bij die betekenis-veranderingen in de psyche van vele
individuen, resp. van enkele individuen voorvalt, maakt van die onderscheiding nog geen psychologische. En mocht met genoemd „quantitatief"
verschil een psychologisch verschil altijd samengaan, dan was het beter
geweest aan dat psychologisch criterium de naam van beide soorten te
ontlenen.
Psychologischer nu dan „individueel - algemeen" klinken de termen ,,willekeurig - onwillekeurig", d.i. „bewust - onbewust". Ook de metaphoor is dus
een bewust gewilde betekenis-verandering. Zij komt tot stand door „successieve" associaties 19 ), die weer voortkomen uit individueel beperkte voorwaarden der apperceptie; de overgang tussen de „geassocieerde voorstellingen" lijkt een „sprunghaf te". Dit heeft de metaphoor gemeen met de
andere soorten van singuliere betekenis-verandering, nl. de naamgeving
naar singuliere associaties en de singuliere naamsoverdracht. Deze laatste
twee sluiten aan bij de assimilatieve betekenis-veranderingen (assimilatie
heeft plaats tussen momenten, behorende tot hetzelfde „Sinnesgebiet") en
LL

der Wortbedeutungen" van Bechstein, en tegen de optimistische verklaring hiervan
door Bréal en de pessimistische door Trench.
16) Tegen G. von der Gabelentz en Caroline Michaelis; zie ook noot 3).
17) Algemene beschouwingen over de reguliere betekenis-verandering op pag. 528-530,
over de singuliere op pag. 586-587.
18) Dan is b.v. de op de intentie gebaseerde indeling der metaphora, die wij in de
oude rhetorica's hebben aangetroffen (necessitatis, pudoris gratia) toch veel psychologischer,
19) Hiermee contrasteren dan de simultane associaties bij de reguliere betekenisverandering.
13
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de metaphoor sluit aan bij de complicatieve (verschillende „Sinnesgebiete" 20)) . Wundt geeft reeds op deze plaats een onderverdeling in taalmetaphoren en rhetorische (dichterlijke) metaphoren; beide zijn op dezelfde
wijze ontstaan, maar de eerste zijn tot de gewone (omgangs)taal gaan behoren, omdat zij nog zeer dicht staan bij de „natuurlijke" complicaties.
Het zou ons te ver voeren de beide aan de metaphoor gecoördineerde
soorten van singuliere betekenis-verandering in hun contrast te analyseren;
wij zouden dan zien, dat het contrast „naam-geving - naamsoverdracht"
allesbehalve duidelijk is. Wij willen er alleen op wijzen, dat de derde rubriek
van de eerste soort gevallen omvat, waarvoor wij hierboven de term Jnopiametaphoor" aantroffen. Voorts, dat hij bij de tweede soort philosophische
termen behandelt als „nihilisme, materialisme, realisme", welke hem echter
niet voeren tot taal-critische beschouwingen, doch hem slechts dienen als
demonstratie-materiaal voor het kenmerkende van deze soort van naamgeving: de persoonlijke willekeur.
Komen wij dan nu speciaal tot de metaphoor 21 ) . Wundt behandelt haar
natuurlijk op de haar toekomende plaats in zijn semasiologisch systeem,
maar ook op enige andere plaatsen, nl. bij de complicatieve en de assimilatieve betekenis-verandering, waar zij dienst doet als contrast-begrip 22) .
Over dit contrast spraken wij reeds: het is het contrast tussen alle singuliere
veranderingen enerzijds en alle reguliere anderzijds. Dus moet „mindestens
im Moment der Entstehung das B e w u s s t s e i n des Aktes der Obertragung vorhanden, diese selbst .... also eine w i 11 k ii r 1 i c h e, zum
Zweck der stárkeren sinnlichen Gefühlsbetonung eines Begrif f s geschaf f en
sein" 23 ). Blijft dit bewustzijn van een willekeurige overdracht bestaan, dan.
is de metaphoor „lebendig", gaat deze overdracht in een vaste associatie
over, dan is zij „verblasst"; alle metaphoren verbleken langzamerhand, als
zij veelvuldig worden gebruikt 24). Dus de ontstaanswijze beslist erover, of
20) Pag. 587. — Critiek op deze onderscheidingen bij B. Delbrück: Grundfragen der
Sprachwissenschaft, mit Rücksicht auf W. Wundts Sprachpsychologie erörtert
(Strassburg, 1901), pag. 174; hij noemt ze irrelevant voor het typische van elk concreet geval.
21) De Vooys geeft in zijn reeds (Algemene Inleiding, § 2, noot 9)) genoemd artikel
een nauwkeurige refererende descriptie van Wundt's begrip. Vgl. ook ons artikel:
Psychologische interpretatie van taal-verschijnselen (Een immanente critiek) (De.
Nieuwe Taalgids, XXXI (1.937), pag. 259, vlgg.).
22) Resp. pag. 596, vlg., en pag. 534, vlg., pag. 569, vlg.
23) Pag. 570.
24) Tegen deze opvatting zullen Erdmann en Stáhlin protest aantekenen door erop
te wijzen, dat er woorden zijn, die vaker in overdrachtelijke dan in eigenlijke zin
worden gebruikt en toch steeds als metaphoor gevoeld worden.
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wij al dan niet met een „wirkliche" metaphoor te maken hebben. Dit begrip
„wirkliche" metaphoor is geheel gelijk aan het begrip „echte" metaphoor
van Werner 25 ), waar deze dan een pseudo-metaphoor tegenover stelt. Dit
laatste doet Wundt niet. Wel kent hij nog de term „gewóhnliche" metaphoor,
en wij mogen wel aannemen, dat hij hiermee niets anders dan de „wirkliche" bedoelt. Hij zegt nl.: „Dagegen ist es klar, dass alle jene Wörter
(d.i. de zogenaamde complicaties) in dem Augenblicke zu gewöhnlichen
Metaphern werden, wo wir n a c h t r, g 1 i c h vom Standpunkt des
reflektierenden Beobachters aus die spáteren und die f ri heren Bedeutungen
eines Wortes vergleichen" 26) .
Men zou zo zeggen: dat hangt van de mening van dien Beobachter af;
meent hij, zoals Wundt, dat de metaphoor staat of valt met haar „bewuste"
ontstaanswijze, dan kan geen enkele reflectie er een metaphoor van maken.
Maar dit is op dit punt van onze analyse van minder belang. Fundamenteel
is, dat hier voor het eerst in verband met de metaphoor de eis klinkt, taalbeschouwing en taal-gebruik streng van elkaar gescheiden te houden. En het
is wel zeker, dat hiermee in het begrip „metaphoor" een der principieelste
veranderingen optreedt, die wij tot nu toe hebben geregistreerd. De wrong
tussen logische en psychologische metaphoor (dit laatste als begrip, niet
als verschijnsel) heeft zich reeds eerder geopenbaard (zie onze analyse van
Vico en Jean Paul), maar die gehele kwestie bleef toen „onbewust", d.w.z.
men was er zich niet van bewust, dat er twee interpretatie-wijzen mogelijk
zijn en dat men zelf nu eens psychologisch, dan weer logisch interpreteerde.
Maar Wundt ziet scherp het verschil tussen beide en aanvaardt slechts de
psychologische. Of hijzelf echter ook niet nu en dan onbewust logisch
interpreteert, is een vraag, welke ons nu zal bezighouden.
Het is duidelijk, dat hij in vele door zijn voorgangers als metaphoren
opgegeven gevallen geen metaphoren meer kan zien; hij rekent deze tot
de complicaties, c.q. tot de assimilaties. Zo b.v. „de poot van een tafel",

welke uitdrukking geheel gelijk schijnt aan opovs xopvpi , door de Griekse
rhetores als metaphoor opgegeven.
Hij zegt, dat wij een dergelijk woord niet als overdracht gevoelen, doch
als een adaequate uitdrukking, „und es liegt kein Grund vor anzunehmen,
dass dies anders gewesen sei, als jene Benennungen zuerst entstanden.
Auch hier wurden die Füsse eines Tisches als wirkliche Füsse betrachtet,
die den schon vorher so benannten Teilen der menschlichen und tierischen
Gestalt entsprâchen" 26). En op een andere plaats zegt hij: „Der einzige
25) Zie § 4. Werner's visie is in zekere zin meer als opvolger van die van Wundt te
beschouwen dan die van Sti,hlin, omdat de laatste van den hoorder, de beide eersten
(althans in principe) van den spreker uitgaan.
26) Pag. 598.
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Punkt, in welchem eine tYbereinstimmung mit der wirklichen Metapher
gesucht werden könnte, ist der, dass die eine Bedeutung früher war als die
andere. Im übrigen erscheinen aber bei diesem assimilativen Bedeutungswandel - die ursprüngliche und die übertragene Bedeutung beide als unmittelbar kennzeichnende, so dass die tfbertragung an sich ebensogut
in der umgekehrten Richtung h^,tte stattfinden kónnen. .... die Füsse
und Beine eines Tisches tragen diesen ebenso, wie der Mensch von seinen
Füssen und Beinen getragen wird. .... Fur das Bewusstsein desjenigen,
der zum erstenmal einem toten âusseren Objekt Beine und Füsse zusprach,
waren diese Teile wirkliche Beine und Füsse, natürlich verschieden von
denen der Menschen und der Tiere, aber im wesentlichen doch nicht verschiedener, als es die gleichen Teile bei verschiedenen lebenden Geschöpfen
auch sind; das herrschende Merkmal wurde von ihm als das g 1 e i c h e
apperzipiert" 27) .
Deze passages geven tot verschillende opmerkingen aanleiding. In de
eerste plaats vragen wij ons af, hoe het mogelijk is, dat Wundt, die toch
zo principieel de Bedeutungswechsel aan de Obertragung contrasteert,
hier nu weer een assimilatie 28) (een reguliere verandering !) een overdracht
noemt. Dit is overigens niet de enige plaats, waar wij deze merkwaardige
inconsequentie aantreffen. (Zie b.v. pag. 532, waar volgens hem het contrast „Bedeutungswandel Begriffsübertragung" 29 ) een kwestie is van
gezichtshoek, niet van aspect 30 ). Elders noemt hij het een wezenlijk verschil,
dat met onze (logische) taal-beschouwing niets te maken heeft). Dat deze
inconsequentie meermalen wordt aangetroffen bij den man zelf, die de
bedoelde onderscheiding als wezenlijk poneert, als hèt punt, waarop zijn
semasiologische beschouwing van al de voorgaande afwijkt, doet ons ver-

moeden, dat die onderscheiding niet door te voeren is.
In de tweede plaats resulteren moeilijkheden uit het woord „adaequaat".
Wat wil het zeggen, dat wij een uitdrukking als „adaequaat" gevoelen?
Klinkt dit niet als een nieuw „geluid" (dit in taal-critische zin) voor „kurion,
proprium, eigenlijk" ? Een dergelijk gevoel zou kunnen optreden, als er
een klank-symbolische relatie bestond; maar dit is hier natuurlijk niet de
27) Pag. 535.
28) Wij gebruiken kortheidshalve de termen „assimilatie" en „complicatie"; zij
moesten eigenlijk luiden: „assimilatieve (complicatieve) betekenis-verandering", of
nog vollediger: „betekenis-verandering door assimilatieve apperceptie, resp. door
simultane complicaties" (Wundt, pag. 530) .
29) Hier is bovendien nog een andere tegenstelling (betekenis - begrip), waarvan ons
de zin ontgaat.
30) Zie voor deze termen: Algemene Inleiding, § 3.
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bedoeling. Een gevoel van adaequatie, liever misschien: van evidentie,
hebben wij bij het gebruik van elk „gebruikelijk" woord. „Het ons eigene
lijkt ons licht het gewone, het alleen natuurlijke", zegt Van Ginneken 31) .
Dit is (en nu drukken wij ons uit in de terminologie van Wundt) niet anders
bij de verbleekte metaphoor („kraan” = hijstuig) dan bij de assimilatie
(„poot” van een tafel) of de complicatie („begrijpen") of het „gewone"
woord (b.v. „cijfer") 32) . Deze volkomen gelijkheid in dit opzicht van
de vier genoemde woorden maakt, dat wij ons nooit kunnen beroepen
op ons gevoel van moderne taal-gebruikers, wanneer wij iets willen zeggen
over de (in-)adaequatie van een woord in vroeger tijden, i.c. dan tijdens
zijn ontstaan. Zeker, als wij „poten van een tafel" zeggen, denken wij niet
aan de poten van een of ander dier, maar er is toch slechts een zeer geringe
reflectie nodig om ons de .... ,,overdrachtelijke” 33 ) relatie tussen de beide
betekenissen bewust te maken, terwijl voor de meesten van ons „kraan"
een woord is als „cijfer" (zijn „kraan" (hijstuig) en „kraan" (vogel) toevallige hononiemen, of is het ene uit het andere ontstaan, en waarom
dan ? 34 )) . Indien „poot" (van een tafel) een andere betekenis heeft dan
„poot" (van een dier) en dit is volgens Wundt zo, want hij spreekt
hier van betekenis- verandering, van een oorspronkelijke en een afgeleide
betekenis -- dan heeft, zoals Wundt wil: psychologisch, d.i. vanuit het
taalorganisme van den taal-gebruiker bekeken, een assimilatie of complicatie zeker niet minder van een „overdracht" dan een dode metaphoor,
waarbij wij ons de „tweede betekenis" niet eens bewust kunnen maken ) .
Daarom kan Wundt zich niet beroepen op ons gevoel van adaequatie.
Verderop spreekt hij van „unmittelbar kennzeichnend" en wij mogen
wel aannemen, dat dit identiek is. met „adaequaat". Uit het adaequaat
zijn van beide betekenissen (oorspronkelijke en overdrachtelijke) zou dan
volgen, dat de overdracht even goed in omgekeerde richting had kunnen
verlopen. Wij kunnen deze opmerking niet begrijpen. Het is gevaarlijk

om in een wetenschap te speculeren op „wat had kunnen zijn"; wij hebben
31) J. van Ginneken: Accent (De Nieuwe Taalgids, IV, pag. 8) .
32) Het is in dit verband duidelijk, wat wij hier onder een „gewoon" woord verstaan.
33) .... om toch in de terminologie van Wundt te blijven.
34) Bij den Duitser zouden dergelijke vragen nog eerder rijzen dan bij den Nederlander,
omdat er in zijn taal zelfs geen homonymie meer bestaat, daar immers de vogel „Kranich" heet. Zie Wundt (pag. 61 1) : , ,In Kran ist die Erinnerung an den Kranich schon
deshalb erloschen, weil nur das Metapherwort die alte Form behalten hat".
35) Ook niet méér, ook al is er zo weinig reflectie nodig, om ons het complicatieve
of assimilatieve karakter bewust te maken. Zodra wij ons (zowel bij de complicatie
als bij de assimilatie als bij de metaphoor) iets bewust maken, houden wij op taalgebruiker te zijn en worden wij taal-beschouwer.
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slechts te maken met wat is. Overigens kunnen wij ons absoluut niet voorstellen, dat „poot" (van een tafel) er als woord eerder geweest zou zijn
dan „poot" (van een dier) , ja, kunnen ons zelfs eerder voorstellen, dat de
overdracht tussen de beide betekenissen van „kraan" in een richting is
verlopen, tegengesteld aan de werkelijke. En al mag dit laatste dan misschien een toevallige uitzondering zijn, wij mogen niet vergeten, dat wij
ook van de meeste betekenis-paren, die volgens Wundt in een assimilatieve
of complicatieve relatie staan, zonder aarzelen de „oorspronkelijke" kunnen aanwijzen.
Terecht zal men opmerken, dat onze critiek in de laatste twee alinea's
„transcendent" is geworden 36). Om immanent te blijven hebben wij, wat
de eerste alinea betreft, niet anders te doen, dan Wundt's eigen definities
van dode metaphoor en reeds bestaande assimilatie 37 ) met elkaar te vergelijken. Het blijkt dan, dat deze definities afgezien van een hier niet
terzake doende kwestie (sfeer-verschil of sfeer-overeenkomst) precies
hetzelfde zijn, dat hij in beide gevallen spreekt van een vaste associatie,
een adaequate aanduiding. En geheel buiten de vraag om, of hij hier verschij nselen juist typeert (dus zonder zijn uitspraken met de ,,werkelijk
heid" te vergelijken), kunnen wij zeggen: Wanneer assimilatie en dode
metaphoor nu (voor den taal-gebruiker) hetzelfde zijn en zich uit de tegenwoordige toestand iets laat afleiden omtrent een vroegere, dan moeten
zij ook in hun ontstaanswijze overeenstemmen; m.a.w. er moet geen enkel
verschil tussen beide zijn. Anders gezegd: Als er wèl verschil in ontstaanswij ze is, dan moet men, wanneer men in het ene geval uit een tegenwoordige
adaequatie besluit tot een vroegere adaequatie (bij de assimilatie) , ook in
het andere geval (bij de metaphoor) uit een tegenwoordige adaequatie
tot een vroegere inadaequatie kunnen besluiten; en dat is natuurlijk logisch
onmogelijk.
En nu dat „herrschende Merkmal". Hoe staat Wundt tegenover een
uitdrukking als „voet van een berg"? Ook hier kan hij zeggen, dat door het
bewustzijn van dengene, die voor het eerst deze uitdrukking gebruikte,
het dominerende kenmerk als hetzelfde werd geappercipiëerd (de berg
rust op zijn voet, zoals de mens op de zijne), maar hij zal niet zo spoedig
besluiten: „Voor dezen woord-veranderaar was het een werkelijke voet,
wel verschillend van die der mensen en dieren, maar toch niet wezenlijk
36) Zie voor de begrippen „transcendente en immanente critiek": Deel I, Hoofdstuk I, § 7.
37) Wij kunnen niet spreken van een „dode" assimilatie, want de assimilatie is volgens Wundt nooit levend geweest. Maar wij moeten hier wel onderscheid maken tussen
een assimilatie, die bestaat, en een, die ontstaat.
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méér verschillend dan die van mensen en dieren onderling". Waarom zal
hij daar niet zo spoedig toe besluiten ? Omdat voor den taal-beschouwer
Wundt de voet van een berg en de voet van een mens toch minder punten
van overeenkomst hebben dan de poot van een tafel en de poot van een
dier. Daarom komt hij ertoe om als wij iemand een „ezel" noemen, van
een metaphoor te spreken, omdat hij in de rustige momenten van reflectie,
waarin zijn verhandelingen over de betekenis-veranderingen ontstaan, de
essentiële verschillen tussen een mens en een ezel duidelijker ziet dan die
tussen de twee bedoelde poten. Maar hiermee heeft hij dan de psychologische beschouwingswijze verlaten. Beschouwde hij het dominerende kenmerk werkelijk psychologisch, d.i. in het bewustzijn van den taal-gebruiker
of den taal-schepper, dan moest hij eveneens naar aanleiding van ezel zeggen:
„Ook hier wordt het dominerende kenmerk (de stomheid) als hetzelfde
geappercipiëerd; werd het als iets anders geappercipiëerd, dan zou immers
de overdracht onmogelijk zijn, of nog liever: het woord „ezel" zou niet
eens in het bewustzijn komen, laat staan de stomheid als dominerend
kenmerk van dit begrip, m.a.w. de apperceptie zou niet eens plaats hebben."
Wij willen hier natuurlijk in het geheel niet het verschil tussen de gevallen
„poot" en „ezel" tot niets reduceren, maar er slechts op wijzen, dat dit
verschil niet terug te brengen is tot een verschil in dominerende en ,,toevallige" eigenschappen, .... tenzij men logisch interpreteert, en evenmin
terug te brengen is tot het verschil: als hetzelfde, resp. niet als hetzelfde
appercipiëren van het dominerende kenmerk, .... tenzij men on-logisch wordt.
Wij gaan nog verder. Wanneer Wundt het psychisch proces in den man,
die het woord „poot" (van een tafel) schept, juist heeft beschreven, dan
heeft dat woord „poot" voor dien man geen betekenis-verandering ondergaan: het is precies hetzelfde gebleven. Voor den lateren „poot"-zegger
is er volgens Wundt ook geen betekenis-verschil. Daar het bewustzijn van
een verschil, wanneer het er ooit is geweest, langzamerhand verdwijnt
(zoals Wundt naar aanleiding van de verbleekte metaphoren opmerkt),
zou het trouwens verwonderlijk zijn, dat dit bewustzijn, als het er nooit
is geweest, langzamerhand bij de latere taal-gebruikers zou ontstaan. Maar
dan bestaat het bewustzijn van een verandering slechts bij den taal -beschouwer en is „betekenis-verandering" ten opzichte van deze gevallen een
volmaakt logisch begrip, dat onmogelijk aan de Psychologische metaphoor
gecontrasteerd kan worden. Voor een zuiver psychologische beschouwingswijze in de zin van Wundt zelf zijn alleen de mutaties, die hij „singulier"
noemt, betekenis-veranderingen, waarbij , bij gebrek aan een contrast,
natuurlijk het epitheton vervallen kan ).
38) Het is dus bij Wundt niet zo, dat hij een logisch begrip psychologisch indeelt,
zoals Werner (zie § 4) een psychologisch begrip logisch indeelt.
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Dergelijke opmerkingen zullen wij bij de descriptie van volgende begripsphasen niet telkens herhalen (Stählin, Werner) . De bedoelde moeilijkheden
doen zich niet slechts speciaal bij de psychologische beschouwing van de
metaphoor voor, doch vinden analoga bij de psychologische beschouwing
van andere verschijnselen, zoals het sophisme en de onomatopee 39). Zodra
de bewustheid van het sprekende individu als het essentiële criterium
wordt genomen voor een betekenis-verandering, voor een sophisme, voor
een onomatopee, kan er, wanneer die bewustheid niet aanwezig blijkt te
zijn, geen sprake meer wezen van een betekenis-verandering enz., is een
(eventuele) toevoeging „onbewuste" niet slechts een lapmiddel, maar
levert deze ook een contradictio in adjectis, m.a.w. wordt de als principieel
gestelde psychologische beschouwing toch weer tot een logische.
Dat deze fout gemaakt wordt en telkens weer gemaakt wordt, is te wijten
aan het feit, dat de psychologische interpretatie niet consequent door te
voeren is 40 ) . Wij kunnen ook zeggen: het bewijst dit feit. Zien wij af van de
kwestie „logisch - psychologisch", dan blijft nog altijd het probleem bestaan, dat wij reeds meermalen en ook in deze § noemden. „Geschiedenis
van een begrip" impliceert, dat iets hetzelfde blijft en iets verandert in
dat begrip, zeiden wij. Nu is het duidelijk, dat Wundt „hetzelfde" psychologisch bedoelt, maar „anders" logisch. Maar waarom is er voor den taalbeschouwer (dus logisch) verschil in het „poot" zeggen tegen een bepaald
deel van een tafel, resp. van een koe, maar geen verschil in het „poot"
zeggen tegen een bepaald deel van een koe, resp. van een vogel? Waar
ligt de grens tussen „hetzelfde" en „niet-hetzelfde" ? Dit is een f undamenteel probleem, dat altijd weer, ook bij de beschouwingen over betekenisveranderingen, als opgelost wordt gepostuleerd, maar dan toch ten onrechte. Voor den taal-beschouwer zijn twee woorden, twee betekenissen,
twee begrippen altijd „onbewust" hetzelfde of iets anders, d.w.z. hij ziet
het bedoelde probleem niet.
Dit probleem doemt ook op achter het tweede kenmerk van Wundt's
begrip. Op pag. 570 lezen wij, dat de metaphoor een overdracht is van een
voorstelling of een verbinding van voorstellingen op een ander begripsgebied; dit laatste heeft zij gemeen met de complicatie en hierdoor onderscheiden zich beide van de assimilatie.
Hiermee krijgt het verbum „overdragen" zijn vierde lijdend voorwerp
(successievelijk vonden wij immers: naam, betekenis, begrip, voorstelling).
Maar op deze kwestie gaan wij niet verder in. Evenmin op de vreemde
39) Zie Deel III, Hoofdstuk II, § 1.
40) Ibidem.
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identificering van „Sinnesgebiet" en „Begrif f sgebiet" 41 ) . Wat overblijft
is nog ingewikkeld genoeg. Over de aard der bedoelde gebieden horen wij
verder niets. Wanneer behoren twee begrippen tot hetzelfde, wanneer tot
een ander gebied? Is het mogelijk alle begrippen eens en voor altijd over
verschillende gebieden te verdelen, en volgens welke criteria moet dat dan
gebeuren? Vervallen wij dan niet in de oude door hem bestreden subsumptielogica ? Of geldt het hier een geheel psychologisch principe en wordt sfeerverschil of -overeenkomst in elk concreet geval vanuit het bewustzijn van
den spreker vastgesteld? Is er psychologisch begripsverschil zonder sfeerverschil mogelijk? Enz.
Bezien wij die „ezel". Welke zijn hier de bedoelde gebieden? Men zou
zeggen: het menselijk en het dierlijk (ezellijk?). Maar waarom is het verschil hiertussen groter dan tussen het eerste en dat, waarin het begrip
„vloed" ligt (immers „der Fluss láuf t" noemt hij een assimilatie) ? Het
blijft eveneens onverklaarbaar, dat „ (Schreib-) Feder" een assimilatie is
maar „Krap" een metaphoor, d.w.z. dat een vogel en een hijstuig wèl, een
vogel (veer?) en een schrijftuig nièt tot verschillende begripsgebieden behoren. En wij bedoelen het niet als een insinuatie, wanneer wij de vraag
stellen, of „mens" en „ezel" niet meer tot hetzelfde gebied behoren dan
„mens" en „tafel". Precies hetzelfde sfeer-verschil levert in het ene geval een psychologische metaphoor („ezel"), doch in het andere niet eens
een logische assimilatie („Fuss") (van een dier) . Opvallend is het ook,
dat Wundt in de boven geciteerde zin: „Fur das Bewusstsein desjenigen,
der zum erstenmal einem toten áusserenObjekt Beine und Füsse zusprach" 42),
juist bij de assimilatie de nadruk legt op een sfeer-verschil (dood - levend) .
Duidelijk is dit alles niet. Op een andere kwestie, die reeds door de vorige
heenschemerde, nl. om welke begrippen gaat het nu eigenlijk in bepaalde
gevallen van metaphorisering (en dit moet natuurlijk eerst vastgesteld
worden, wil men iets over de gebieden kunnen zeggen), hebben wij nog

in deze § gelegenheid in te gaan. Eerst moeten wij spreken over een ander
moment van Wundt's begrip, nl. over de plaats van de metaphoor in een
continue reeks.
Beschouwen wij het systeem der rhetorica (vooral dat der Griekse) vanuit de verte, dan zien wij daar al die tropen dicht op elkaar staan. Maar
komen wij dichterbij, dan groeien de tussenruimten reusachtig uit. Elke
troop staat daar in ijzige eenzaamheid. Tropos insulanus ! Er reikt geen
brug van de een naar de ander. Er reikt ook geen brug van troop naar
41) Vgl. hierboven (noot 20)) . Van , , Sinnesgebiet” kan slechts gesproken worden in
verband met een bepaald soort complicaties, nl. die „overdrachten", welke op synaesthesieën berusten (iets smaakt lekker, ruikt lekker, ziet er lekker uit) .
42) Wij cursiveren.
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kurion. Dit nu is bij Wundt anders. Hij plaatst complicatie, metaphoor
en vergelijking langs een continue scala. Er zijn dus vele overgangsgevallen,
de drie „stroken" hebben geen duidelijke grenzen; maar er volgt ook uit,
dat zij wel een duidelijk middelpunt hebben, dat zij zich dus als „volle
vormen" essentieel van elkaar onderscheiden.
Zij hebben gemeen, dat zij zich slechts in een zin constitueren, dat zij
slechts door hun relatie tot de „Gesamtvorstellung" getypeerd kunnen
worden. De complicatie wekt alleen de voorstelling der veranderde betekenis:
het geheel der voorstelling is homogeen 43 ) . Daarentegen stelt de vergelijking twee zelfstandige voorstellingsgehelen (c.q. twee delen van een omvattender geheel), die enige eigenschappen gemeen hebben, tegenover elkaar,
en bereikt door deze verbinding een versterking van de indruk: er is dus
associatie van twee disparate voorstellingsgehelen. De metaphoor nu staat
tussen beide in: de reguliere betekenis-verandering is nog geen metaphoor,
de vergelijking is geen metaphoor meer. De metaphoor is nooit een z e 1 f s t a n d i g e voorstelling, maar zij behoort tot een in de rede door een
vólzin uit te drukken voorstellingsgeheel als een van dat geheel a f h a n k e 1 ij k bestanddeel (dit is dus het verschil met de vergelijking), zodat zij
s y n t a c t i s c h zich precies als de niet-metaphorische delen in het geheel
voegt; maar haar voorstellings- en gevoelswaarde is
een andere, omdat in haar een heterogeen deel voorkomt, „der erst durch
Assoziation mit der zu dem Ganzen gehörenden eigentlichen Vorstellung
diese wachruf t" 44) . Schematisch:
Homogene voorstellingsgehelen:

AB, A (a lb l ) B (a 2b 2 )

Gemengde voorstellingsgehelen:
(metaphoren)

AM, A (a lb l ) B (m 1n 1 )

Associaties van disparate voorstellingsgehelen (vergelijkingen of ge^
,^
lijkenissen):
A = M, A (a lbe) = M (mini)
(Schema X ),
43) Het is in verband hiermee verwonderlijk om op een andere plaats te lezen, dat
de z.g. secundaire complicaties (zo worden door hem de benamingen van verstandelijke
verrichtingen en algemene geestes-functies genoemd, als „begrijpen, onthouden, voorstellen") in een bepaalde periode èn geestelijk èn zinnelijk waren, en dat ook de op
synaesthesieën berustende complicaties („Klangfarbe, Farbeton") hun oorspronkelijke
betekenis niet geheel hebben verloren. Hier doemt dan weer een ander criterium
op, dat wij wel reeds genoemd (geciteerd), doch nog niet besproken hebben.
44) De Vooys vertaalt hier: „een bestanddeel, dat eerst door associatie met de eigen-
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waarin A en B onder elkaar homogene voorstellingen symboliseren, A B de
formule is voor de eenvoudigste syntactische relatie, waarin (de taalkundige
uitdrukkingen van) die voorstellingen treden kunnen (achter de komma's
vinden wij formules voor ingewikkelder relaties) en M de disparate voorstelling symboliseert.
Hier raakt Wundt aan hetzelfde probleem als Brinkmann, en evenals deze
vindt hij, dat het metaphorische woord zich syntactisch niet anders gedraagt
dan het niet-metaphorische. Waaraan is de metaphoor dan in een zin als
zodanig te kennen? Doen wij opmerken, dat Wundt nu niet meer spreekt
van namen, betekenissen, begrippen of begripsgebieden, doch van voorstellingen. De metaphoor is een voorstelling, en deze is niet zelfstandig,
maar een afhankelijk deel van een „Gesamtvorstellung". Het is de afhankelijkheid van elk woord van een zin tot de gehele zin. Maar nu treedt
in haar (er staat niet: met haar) een heterogeen bestanddeel op. Dit kan toch
wel niet anders betekenen, dan dat in de voorstelling, welke hij „metaphoor" noemt, twee momenten worden onderscheiden, dat deze voorstelling twee voorstellingen is. Wundt spreekt immers ook van de „eigentliche
Vorstellung"; het andere moment moet dus wel een oneigenlijke voorstelling zijn (resp. de „voorstelling" van het semantisch en het phonetisch
kurion) . Wanneer hij nu had gezegd, dat de oneigenlijke voorstelling door
associatie met de „Gesamtvorstellung" (van de zin) de eigenlijke opwekt,
dan had hij (zij het dan door middel van een catachretische beeldspraak)
een gedachte geformuleerd, die wij konden begrijpen: „uit het gehele
verband blijkt, dat een bepaald woord „metaphorisch" gebruikt is en hoe
het dan metaphorisch gebruikt is". Maar wat het zeggen wil, dat een oneigenlijke voorstelling verbonden wordt met een (tot het geheel behorende)
eigenlijke, die nog „wachgerufen" moet worden, ontgaat ons volkomen
(verg. noot 44)) . Wij mogen wel aannemen, dat hij bedoelt: associatie met
het geheel.
Na deze associatie is dus een in al zijn momenten homogeen voorstellingscomplex ontstaan: de eigenlijke voorstelling is als volkomen gelijkwaardig in de reeks der andere opgenomen, heeft eerst deze reeks gesloten
gemaakt. Maar na de associatie moet toch ook de oneigenlijke aanwezig
blijven, daar er anders geen verschil zou zijn tussen metaphoor en complicatie, wat hun verhouding tot de „Gesamtvorstellung" betreft. Bezien wij
nu nog eens het schema, dan valt ons op, dat hij evenals Brinkmann onder
„metaphoor" nu eens een woord, dan weer een zin ver s taat (dit geldt ook
lijke voorstelling, door de hele zin verwekt, zijn eigenlijke waarde krijgt" (t.a.p.).
Dit staat er toch wel niet. Niet de hele zin, maar het bedoelde bestanddeel verwekt
de eigenlijke voorstelling, die tot het geheel behoort. Misschien is De Vooys tot deze
vertaling gekomen, omdat ook hem de illogiciteit van deze zin opviel.
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voor complicatie en vergelijking). A M immers is symbool van een metaphoor,
maar M zelf is óók symbool van een metaphoor of althans van een moment
ervan (de oneigenlijke voorstelling) , terwijl A dan niet de eigenlijke voorstelling is, waarvan hij in het citaat spreekt. Waarom voor de komma
een M staat maar achter de komma een B, is ook niet duidelijk. Als na de
associatie de eigenlijke voorstelling en daarmee homogeniteit ontstaat, is
dat bij een eenvoudige syntactische relatie net zo goed het geval als bij
een meer gecompliceerde. B (m 1n 1 ) kunnen wij begrijpen als symbool van
een voorstelling, die met A in wezen homogeen is, doch in enkele momenten
van A afwijkt. Maar wij begrijpen niet, wat dit met een meer gecompli=
ceerde syntactische relatie te maken heeft. Een schema, zoals Wundt
heeft gewild, is in principe onmogelijk, daar syntactische relaties niet relaties
zijn tussen voorstellingen, maar tussen woorden ).
Bezien wij de kwestie nog vanuit een ander punt. Voor Wundt vormen
complicatie, metaphoor en vergelijking een continue reeks. Hoewel hij het
zelf niet met zoveel woorden zegt, is het in verband met het voorgaande
wel duidelijk, dat de bedoelde continuïteit zich moet constitueren in de
correlatieve continuïteit van drie criteria. Of eigenlijk is het zo. De voorstellingshomogeniteit is voor hem het belangrijkste criterium; deze neemt
van complicatie over metaphoor naar vergelijking geleidelijk af. Hiermee
parallel loopt dan een continue vermindering van de individualiteit van
complicatie naar metaphoor (of moeten wij ons deze „loop" tot de vergelij king doordenken? Wij zien daar geen bezwaar in) . Bij de metaphoor
echter begint eerst de continue vermindering van de syntactische homogeniteit : het desbetreffende woord of de desbetreffende woorden worden langzamerhand syntactisch minder afhankelijk van het geheel, worden zelfstandiger. Nu hadden wij de begrippen „syntactische zelfstandigheid" en
„afhankelijkheid" gaarne verder geanalyseerd gezien. Hoe blijkt die zelfstandigheid? Is (om maar wat te noemen) een genitivus appositionis minder
zelfstandig dan een adverbiale bepaling? Of is het een kwestie van „rank"
(om de term van Jespersen te gebruiken) , en is een bepaling altijd afhankelijker dan het bepaalde en een bepaling van de eerste graad zelfstandiger
dan een van de tweede? Als zoiets wordt bedoeld, is nog niet in te zien,
waarom met deze syntactische zelfstandigheid een voorstellingszelfstandigheid (disparaatheid) van dezelfde orde gepaard moet gaan. In „de driehoekige cirkel heeft een straal van 5 cm" komt een volkomen heterogene
(disparate, zelfstandige) voorstelling voor, die zich op geen enkele wijze
met de „Gesamtvorstellung" laat verbinden, en toch is „driehoekige"
syntactisch precies even afhankelijk van het geheel als (het woord voor)
4 5) Zie Deel III, Hoofdstuk I, § 3.
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de homogene voorstelling „omgeschreven". Anders wordt dit natuurlijk,
wanneer men de voorstellingszelfstandigheid voor de syntactische zelfstandigheid constituerend stelt. Het komt ons voor, dat Wundt dit inderdaad doet. Zien wij af van de overgangsgevallen en beschouwen wij alleen
de volle vormen (metaphoor en vergelijking), dan rijst de vraag, of het
partikel „als" al dan niet relevant is voor de vergelijking. Hierop geeft
Wundt geen duidelijk antwoord. In „hij is een ezel" zien wij geen syntactische verschillen met „hij is een stommeling" (in „hij is een ezel" zien
velen een vergelijking) . Maar nu „hij is zo stom als een ezel". De grammatica
spreekt hier van een „bepaling van vergelijking", maar zij heeft, voorzover
wij weten, deze bepaling nog nooit zelfstandiger dan de andere bepalingen
genoemd.
Een diepergaande systematischer beschouwing van bedoelde kwestie is
hier niet op zijn plaats, daar wij hierdoor teveel buiten het begrip ,,metaphoor" van Wundt zouden geraken. In allen gevalle verwerpt hij, evenals
voor hem Biese, de mening, dat de metaphoor een verkorte vergelijking is:
psychologisch bekeken is deze mening onjuist, maar ook genetisch in de ontwikkeling van taal en poëzie is de metaphoor eerder ontstaan dan de vergelijking.
Wundt's descriptie van de metaphoor als voorstelling geeft eindelijk
nog aanleiding tot een geheel andere opmerking: hij heeft zijn oorspronkelijke beschouwingswijze hier geheel verlaten. Volgens hem immers is voor
de metaphoor een bepaalde psychische constellatie van dengene, die haar
voor het eerst gebruikte, een essentieel kenmerk, en bij een psychologische
descriptie behoorde hij dus van den spreker uit te gaan. Zegt hij nu, dat
in de metaphoor een heterogeen deel optreedt, dat „erst durch Assoziation
mit der zu dem Ganzen gehörenden eigentlichen Vorstellung diese wachruft", dan gaat hij niet van den spreker maar van den hoorder (lezer) uit.
Het is toch immers niet aan te nemen, dat de spreker zich eerst door de

bedoelde associatie van de eigenlijke voorstelling bewust zou worden!
Wanneer wij het schaakspel een „logische kaleidoscoop" noemen, is er
maar zeer weinig introspectie (retrospectie) nodig om ons te doen inzien,
dat wij ons van te voren juist goed bewust waren van wat wij ons „eigenlijk"
„voorstelden". Waarom er bij een beschouwing van des sprekers psyche
altijd sprake zou moeten zijn van een „ganze Rede, in die der metaphorische
Ausdruck eingeht", is trouwens niet in te zien. Wat heeft een naamgeving
als „kraan" (hijstuig) of „ezel" (schilders-) of „schapenwolken" of andere
door Wundt genoemde met een zin te maken? Zal ook „ezel" (stommeling)
niet ontstaan zijn in een af f ectvolle mono-verbale uitroep, eerder dan in
de „Zweigliederung" van een koele mededelende zin?
behalve dat hij nu eens psychologisch, dan
Zo blijkt, dat Wundt
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weer logisch interpreteert (zie boven)
soms de processen in de psyche
van den spreker, soms de processen in de psyche van den hoorder beschouwt.
Dit blijkt b.v. ook uit de opmerking: „Wie sie (nl. de metaphoor) aus der
af f ektvollen Rede entspringt, so besteht ihre Wirkung zunichst nur in der
Verstârkung des Gefühlseindrucks" 46 ) . Hij formuleert hetzelfde ook vanuit
den spreker, als hij zegt, dat de metaphoor „eine willkürliche, zum Zweck
der st irkeren sinnlichen Gef i hlsbetonung eines Begrif f s geschaf f ene (Übertragung) " is 41 ). Hij zegt hier dus iets over de tweede (de rhetorische),
resp. over de eerste (de expressieve) functie van de metaphoor 48). De metaphoor versterkt de gevoelsindruk en de gevoelsuitdrukking. Dit kan niets
anders betekenen, dan dat zij affectiever is dan het kurion (het semantisch
kurion dan), dat ook gevoelswaarde bezit. Zij drukt meer „gevoel" uit dan
het kurion, maar noemt hetzelfde, beeldt hetzelfde af: het geïntendeerde
object, het begrip, de betekenis, hebben metaphoor en kurion gemeen.
Hierboven 49 ) spraken wij enige malen over de „theorie der dubbele
uitdrukking". Is ook Wundt een aanhanger van deze theorie? Om op deze
vraag een juist antwoord te geven, moeten wij ons de polysemie van de
term „uitdrukking" duidelijk bewust maken. In de eerste plaats wordt
elk woord en elke zin een „uitdrukking" genoemd. In de tweede plaats
kan „uitdrukking" „expressie" betekenen; het staat dan tegenover „afbeelding". De genoemde theorie nu is in de tijd dat de expressieve functie
van de taal en van de metaphoor nog niet is ontdekt, niets dan de theorie
der dubbele afbeelding: men bedoelt er niet mee, dat eenzelfde gevoel,
eenzelfde impressie op twee manieren wordt uitgedrukt, maar dat eenzelfde zaak op twee manieren wordt afgebeeld of benoemd. Wundt nu
schijnt een theorie van de dubbele afbeelding, doch van de enkele uitdrukking te huldigen. Wij moeten echter niet vergeten, dat hij toch wat in
metaphoor en kurion „hetzelfde" is (hij noemt dit „begrip"), als het voornaamste ziet; wat in beide niet - hetzelfde is (de gevoelsmomenten) , is slechts
een niet essentieel bestanddeel hiervan.
Of iemand, die een metaphoor creëert, werkelijk de bedoeling heeft een
begrip („ sinnlich” (?) - affectief te accentueren, wij willen het hier niet
onderzoeken. Bij gevallen als „kraan" bemerken wij van deze accentuering
niets. Misschien moeten wij laatst genoemd criterium beperkt denken tot
de soort, die hij „bildliche Metapher" noemt 50 ), welk begrip echter niet
46) Pag. 604.
47) Pag. 570.
48) Vgl. Deel III, Hoofdstuk III, § 1, en Hoofdstuk IV, § 1.
49) Hoofdstuk I, § 6.
50) Pag. 604. — Het is merkwaardig, dat volgens Wundt de metaphoor wèl „uit
het beeld mag vallen", de vergelijking niet; dit in tegenstelling met de algemene opinie.
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duidelijk wordt en niet aan een ander wordt gecoördineerd en gecontrasteerd. Het is echter waarschijnlijker, dat in Wundt's typering van de psychische constellatie van den metaphoren-schepper twee verschillende
criteria door elkaar vloeien, nl. de bewustheid van een dubbele betekenis,
van een inadaequate aanduiding, van een disparate of heterogene voorstelling, èn een bepaalde intentie, de bewuste wil om door die heterogeniteit
een of ander effect te bereiken. De heterogeniteit kan bewust maar niet
gewild, èn zij kan gewild en daardoor natuurlijk bewust zijn. Het eerste
is het geval, wanneer iemand een woord voor een nog onbenoemd object
wil scheppen („kraan"), het tweede is het geval, wanneer iemand niet
een woord maar speciaal een meta phoor wil scheppen. Dat deze criteria
bij hem door elkaar vloeien, blijkt niet alleen uit het feit, dat hij „kraan"
een metaphoor noemt, hoewel hij ook zelf wel niet zal inzien, waarom
hier een begrip „sinnlich gef L hlsbetont” is. Het blijkt ook uit de reeds
hierboven genoemde passus over de complicaties 51 ) . Hij zegt, dat bij het
gebruik van woorden voor geestelijke verrichtingen oorspronkelijk ook nog
het physisch moment in de voorstelling aanwezig was; hiermee voldoen
deze complicaties dan aan het eerste criterium, dat hij op verschillende
plaatsen voor de metaphoor constituerend stelt. Zegt hij dan, dat deze
overdrachten geen metaphoren zijn, dan wil dit zeggen: zij voldoen niet
aan het tweede criterium 52) .
Hoe dit ook zij : hij ziet als doel van de metaphoor niet „Veranschaulichung"; het aanschouwelijk maken is slechts een der middelen om de
gevoelsindruk te versterken. —
Over zijn onderverdeling der metaphoren kunnen wij kort zijn. Hij verwerpt de dode vier-deling der classieke rhetorica. Volgens hem heeft in het
uitentreuren herhaalde voorbeeld van Quintilianus („Classique immittit
habenas") de metaphorische werking niets te maken met de begripscategorie der woorden „vloot" en ,,teugel”. Het schema ziet hierin een overdracht van het levenloze op het levenloze, terwijl deze verbinding juist
een „bezielde" voorstelling verwekt. Het is duidelijk, dat wij hier terugkeren tot de reeds meermalen (ook in deze §) gestelde vraag: om welke voorstellingen of begrippen 53 ) gaat het nu in een concreet geval van metaphorisering? Wat het voorbeeld van Quintilianus betreft: gaat het om „teugel"
of om „de teugels laten schieten" ? Dit laatste heeft, evenals zijn contrast
51) Vgl. noot 43) .
52) Dit tweede criterium is voor Werner alleen relevant. Of liever: volgens Werner
bestaat er nooit bewustheid van een dubbele betekenis, wanneer die dubbele betekenis
niet opzettelijk gewild is (zie § 4) .
53) Dit „of" identificeert niet. Op pag. 619 tracht Wundt tot een onderscheiding
te komen.
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„beteugelen" buitengewoon veel van het door Wundt als assimilatie opgegeven „arriver" (C „adripare") 54 ). Afgezien daarvan: „de teugels
laten schieten" kan men opvatten als metaphoor voor „de schoot vieren",
of „teugel" als metaphoor voor „schoot". Voorts kan men spreken van een
overdracht van „teugel" op „vloot" (deze opvatting vinden wij bij de classieke rhetores zeker niet altijd) . En eindelijk kan men menen, dat de in
aanmerking komende begrippen „vloot" en „paard" zijn 55) . Dan nadert
men het begrip „in de phantasie wortelende metaphoor", dat wij bij de
Arabieren leerden kennen.
Dit laatste doet Wundt (althans in dit verband) ongetwijfeld. Hij beziet
niet een woord als twee-eenheid van naam en betekenis (begrip), hij beziet
een associatie van voorstellingen. Daarom zoekt hij niet naar een phonetisch
en een semantisch kurion; de voorstellingsassociaties reiken verder dan de
betekenissen der genoemde woorden, wanneer deze geïsoleerd worden
beschouwd. De metaphorische werking kan op voorstellingen berusten,
die zelfs helemaal niet direct door woorden zijn uitgedrukt (in het genoemde
voorbeeld de voorstelling van een (ongebreideld voortstormend) paard) 56) .
Dat hij behalve van een voorstellings- ook van een een begrips-, een betekenis en een naamsoverdracht spreekt, en dat daaruit verschillende moeilijkheden resulteren, die hij niet tot oplossing brengt, hebben wij hierboven
o.i. uitvoerig aangetoond. In allen gevalle spreekt hij weinig over het
phonetisch moment van de metaphoor, en in zijn eigen schema's treffen
wij daarvoor ook geen symbool aan. Het meest wezenlijke van Wundt's
begrip „metaphoor" is misschien wel zijn binair karakter als homogeen
en tegelijk disparaat deel van een voorstellingsgeheel.
Dit neemt weer niet weg, dat hij Metapherwórter onderscheidt. Het is
opvallend, dat hij terwijl hij toch in verband met zijn gehele semasiologie
slechts „aufgenommene" of „einverleibte", dus niet de z.g. auteur-metaphoren wil behandelen het algemene begrip vrijwel uitsluitend ontwikkelt aan de auteur-metaphoren. Het is dan ook niet te verwonderen,
dat, wanneer wij nu de voorbeelden beschouwen, die hij van de eerste soort
geeft, allerlei incorrelaties moeten blijken. Hierover spraken wij echter
reeds. Voor het grootste gedeelte vloeien deze incorrelaties voort uit het
feit, dat hij ondanks zijn psychologische interpretatie (die principieel
synchronistisch moest zijn) toch diachronistische verschijnselen beschrijft.
M) Pag. 550.
55) Naar aanleiding van ópovS Kopvpi (zie Hoofdstuk I, § 3), kan men vragen:
Zijn de begrippen nu „mens" en „berg", of xopvpIj en KpwpEloc, of „hoofd" en
,,berg"?
56) Pag. 606. — Inderdaad is het bij dit voorbeeld niet anders dan bij dat van Schiller,
naar aanleiding waarvan hij eerst de bedoelde opmerking maakt.

c

209
De verbinding van psychologische en philologische beschouwingswijze (om
met Stâhlin te spreken) is hem niet gelukt, zoals ook nog uit zijn descriptie
van de klank-metaphoor zal blijken 57).
Naast deze woorden staan dan de metaphorische woord-verbindingen
(„tand des tijds") en de metaphorische zegswijzen („uilen naar Athene
dragen") 58). Deze indeling geeft ons verder niet tot nieuwe opmerkingen
aanleiding.
Sprekend over de taal-metaphoren en hun verbleking („Umbildung und
Verdunkelung"), formuleert Wundt het verschil „metaphoor - complicatie,
assimilatie" nog weer enigszins anders: de laatste geven in zeer veel gevallen
woorden voor geheel nieuwe begrippen, terwijl de eerste slechts synonieme,
maar door hun karakteristieke begripsnuancering waardevolle uitdrukkingen voor reeds bestaande, niet-metaphorische leveren. Dit komt geheel overeen met wat wij naar aanleiding van Wundt's verhouding tot de
theorie der dubbele uitdrukking zeiden, maar het is in flagrante tegenspraak met zijn grond-definities van reguliere en singuliere betekenisverandering. Hoe kan een geheel nieuw begrip als voortzetting van een
bestaand worden begrepen, hoe kunnen twee geheel verschillende begrippen
phasen zijn in de evolutie van een en hetzelfde? En waarom wordt er bij
de metaphoor nu eens de nadruk gelegd op de grote afstand tussen beide
begrippen, dan weer het ene een nuancering van het andere genoemd?
Trachten wij alleen de laatste vraag te beantwoorden. Het is wel duidelijk,
dat Wundt niet steeds dezelfde begrippen met elkaar vergelijkt. Nu eens
vergelijkt hij de betekenissen van phonetisch en semantisch kurion (B is
geheel anders dan A), dan weer de betekenissen van metaphoor en semantisch kurion (B a ,g is essentieel hetzelfde als B 59)) .
Wundt's begrip „Lautmetapher”

60)

is natuurlijk niet slechts een phase

in de evolutie van het begrip „metaphoor", doch ook in die van de be-

grippen „klank-symbool" en „onomatopee", en als zodanig is het opgenomen in het nog wijder verband van de theorieën over de oorsprong
en het wezen van woord en taal. In de laatst genoemde samenhangen
zullen wij het hier echter niet beschouwen; voor de geschiedenis van
het begrip „klank-symboliek" mogen wij verwijzen naar de studies

57) Zie voorts Deel III, Hoofdstuk II, § 1.
58) Vgl. de Trapotµfa van Aristoteles.
59) g is hier symbool voor het gevoelsmoment.
60) W. Wundt: Völkerpsychologie. Erster Band. Die Sprache (Leipzig, 1900), pag.
322, vlgg.
14
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van Meyer 61 ) en Rubinyi 62 ), waarin veel literatuur wordt genoemd.
Voor de ontwikkeling van „Lautmetapher" in het eerste verband komen
voornamelijk de opvattingen van Heyse en Biese in aanmerking. Voor
Biese is, zoals wij in het volgende Deel nog zullen zien, elk woord een (taal-)
metaphoor, want „die Sprache vertauscht metaphorisch Lautbild und
Wahrnehmungsbild (im weitesten Sinne)" 63 ) . Heyse gaat hierin lang niet
zo ver als Biese, maar volgens Wundt toch te ver, wanneer hij woorden
als „bummeln" met die term benoemt. „Die nachahmende Bewegung
der Geberde, die sich dann von selbst auch dem Laute mitteilt, ist es, nicht
das als ein Metapher oder Symbol aufzufassende Lautbild 64), das bei
Wörtern wie bummeln .... den Eindruck einer Nachbildung der Wirklichkeit hervorbringt. Nicht der Laut als solcher ist also die Quelle dieses
Eindrucks, sondern die Articulationsbewegung" 65) .
Wat is volgens hem een klank-metaphoor? Het is een relatie tussen
klank en betekenis, die ons daardoor bewust wordt, dat de gevoelstoon
van de klank met die der voorstelling verwant is. Er zijn „kunstliche"
en „naturliche" klank-metaphoren. De eerste openbaren zich in een zin:
door een bepaalde combinatie van klank-kleuren, door een bepaald rhythme,
drukt de dichter de gevoelstoon van een gedachte-inhoud uit. De laatste
behoren tot op zichzelf staande woorden. Zij moeten scherp onderscheiden
worden van de toevallige of op omgekeerde associaties berustende relaties
tussen klank en betekenis. Het enig zekere criterium is hier: de natuurlijke
klank-metaphoor moet altijd een lid zijn van een groep van samenhangende
woorden; door vergelijking met de andere leden blijkt eerst het metaphorisch
karakter van elke klank afzonderlijk. Zij veronderstellen dus altijd corre61) R. M. Meyer: Künstliche Sprachen (Indogermanische Forschungen, XII, 1901,
pag. 33-92 en 242-318), waar o.a. Jenisch, de Schlegels, Bernhardi, Von der Gabelentz,
Von Wolzogen en natuurlijk ook Wundt genoemd worden.
62) M. Rubinyi: Das Problem der Lautnachahmung (Germanisch-Romanische Monatschrift, V, 1913, pag. 497-512), die reeds bij Plato's Kratylos begint.
63) Biese, pag. 23. Bij hem is hier het moment der „overeenkomst" (tussen klank en
begrip) geheel verloren gegaan. Zijn begrip „metaphoor" wijkt dan ook zeer af van dat
van Wundt en Heyse e.a. Wil voor dezen een klank een metaphoor of symbool zijn,
dan moet er ook overeenkomst bestaan. Zie Hoofdstuk III, § 6.
64) Typisch dat woord „bild" voor iets dat geen metaphoor en geen symbool is.
65) Pag. 323. Critiek op deze opvatting o.a. bij H. Ammann: Vom Ursprung der
Sprache (Lahr (Baden), 1929), pag. 6, waar hij haar tegenover die van Von Humboldt
stelt. Een medestander wat betreft die „Articulationsbewegungen" vindt Wundt in
E. Lerch (Germanisch-Romanische Monatschrift, VII, pag. 101) : Loch malt die
Bewegung, die der Anblick eines solchen im Beschauer auslöst, durch eine entsprechende Bewegung der Sprachwerkzeuge", enz.
„
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latieve veranderingen ss) van klank en betekenis. Een woord als „liefde"
kent geen analoga, een woord als „dit" wel G,dat"). Wundt onderscheidt
nu drie van dergelijke „reeksen", waarvan er een samenvalt met Pott's
wortel-varianten. Wij zullen deze echter niet bespreken. Ons interesseert
hier meer de interpretatie van deze verschijnselen als „metaphoren". „Dem
allgemeinen Begrif f e der „Metapher" Eigen sie sich deshalb ein, weil sie
einerseits durch Gefühlsassociationen vermittelte Í7bertragungen des Eindrucks auf ein anderes Sinnesgebiet, n^.mlich direct auf das der Articulationsempf indungen, und dann weiterhin auf das der Schallempfindung
sind, und weil anderseits durch diese tYbertragung die Gefühlswirkung des
Eindrucks verstârkt wird" 67) .
Deze motivering lijkt ons weinig overtuigend. In de eerste plaats worden
overdrachten op articulatie-gewaarwordingen weer wèl met de klankmetaphoor in verband gebracht, terwijl hij toch eerst de via deze overdrachten ontstane relaties tussen klank en betekenis heeft uitgeschakeld.
In de tweede plaats: wat is bij „dit" en „dat" de gevoelswerking, en zo
deze al bestaat, waarom wordt zij dan door de klank versterkt en niet
eenvoudig uitgedrukt? ) . In de derde plaats: wat het ene „Sinnesgebiet"
is, is duidelijk genoeg; maar nu juist dat andere, dat hij niet noemt: wat
is het b.v. in het geval „vader moeder"? En in de vierde plaats (en dit
is eigenlijk het belangrijkste) : waar hebben wij hier te maken met een
individuele en bewuste overdracht? waar zijn hier de criteria, die hij voor
de metaphoor telkens en telkens weer met zoveel nadruk als essentieel
tracht te stellen? Als „natuurlijk" uitdrukkingsmiddel van het denken 69)
zullen zij in hun metaphorisch karakter wel even weinig bewust geweest
zijn als de „natuurlijke" complicaties. Wundt's gehele visie op de metaphoor deed ons dan ook niet een contrastering van „nati rliche" en „kunstliche',' klank-metaphoor, doch een contrastering van „klank-metaphoor"
en „klank complicatie" verwachten. Voorts is het voor een psychologische
-

beschouwingswijze principieel onjuist, de gevallen van klank-symboliek,
welke door omgekeerde associaties zijn ontstaan, maar eenvoudig van het
onderzoek uit te sluiten 70 )
Bij onze analyse van Wundt's begrip „metaphoor" hebben wij verschil66) De term „verandering" is niet gelukkig, daar deze suggereert, dat b.v. eerst het
woord „dit" bestond en eerst daarna het woord „dat" ontstaan is; beter is: „anders
zijn".
67) Pag. 341.
68) Hetzelfde vragen wij ons af naar aanleiding van Wundt's „metaphoor".
69) Dat begrip „natuurlijk" is bij Wundt onduidelijk, hetgeen vooral blijkt, wanneer
wij naar het contrast-begrip zoeken.

70) Zie Deel III, Hoofdstuk II, § 1.
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lende kwesties aangeroerd, die wij echter niet uitvoerig en systematisch
genoeg konden behandelen; verscheidene malen hebben wij dan ook naar
Deel III verwezen. Niet genoemd hebben wij die kwesties, welke met de
begrippen „bewust" en „onbewust" zelf samenhangen. Wij hebben ze
aanvaard als indiscutabele gegevens. Niet hebben wij ons b.v. afgevraagd,
hoe de bewuste intentie zich rijmen laat met de zo vaak gestelde eis, dat
de metaphoor niet gezocht moet zijn doch onbewust moet ontstaan. Daar
Wundt zelf deze eis niet stelt, zouden wij ons met deze kwestie te veel
buitèn zijn visie hebben begeven. Ook hier verwijzen wij dus naar Deel III
(voornamelijk dan Hoofdstuk II, § 2) .
Voorzover Wundt's begrip „psychologisch" is, contrasteert het met alle
opvattingen, die de metaphoor logisch interpreteren en in haar slechts een
der logische voorwaarden voor betekenis-verandering zien. In dit verband
noemden wij reeds H. Paul 71). Paul is misschien wel de meest principiële
tegenstander van Wundt. Terwijl in het werk van Wundt de metaphoor
als een zeer belangrijk principe verschijnt, neemt zij in Paul's systeem der
betekenis-veranderingen slechts een ondergeschikte plaats in, zodat het
ook niet duidelijk is, waar hij aanknoopt bij de studie van Biese, die hij in
zijn bibliographie noemt, tenzij dan als hij zegt: „Die Metapher ist eben
etwas was mit Notwendigkeit aus der menschlichen Natur fliesst und sich
geltend macht nicht bloss in der Dichtersprache, sondern vor allem auch
in der volkstümlichen Umgangssprache" 72 ) . Onder de drie hoofdsoorten
van occasionele betekenis-modificaties, waaruit eventueel usuele resulteren,
vinden wij de metaphoor niet, en ook niet onder de „minder belangrijke
soorten", waartoe toch verschillende tropen der oude rhetorica worden

gerekend (hyperbool, litotes, euphemisme, ironie) . De metaphoor is geen
soort op zichzelf, maar meer een combinatie van de eerste en de tweede
hoofdklasse (resp. specialisering en verruiming van betekenis); duidelijk
wordt dit niet, ook niet in verband met de gegeven voorbeelden 73 ). Hij
geeft voorts een korte bespreking van enige soorten metaphoren. De indeling in deze soorten berust op twee niet onderscheiden criteria, nl. de
overeenkomst tussen de geïntendeerde objecten van phonetisch en seman71) Zie § 1, noot 10)). Paul behandelt de metaphoor in Kapitel IV. Wandel der Wortbedeutung.
72) Pag. 94 (§ 68). Ook bij hem weer de term „natiirlich". Verderop (pag. 95) spreekt
hij van „naturlich und volkstumlich". Staat tegenover „naturlich" misschien ,,cerebraal gezocht"?
73) Alleen de derde hoofdklasse typeert hij als „Uebertragung"; toch vinden wij ook
naar aanleiding van de metaphoor deze term. — Geheel in de geest van Paul is het
artikel van W. van Helten: Over begripswijziging der woorden (Het Leidsche Tijdschrift, XXXII, pag. 81, vlgg.).
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tisch kurion (b.v uiterlijke vorm, functie, relatie van deel tot geheel), en
verschil in „gebied", in sfeer. Wij vinden hier vrijwel alle gevallen, welke
Wundt „complicaties" noemt. Psychologisch is hij in zoverre, als hij over
„Vorstellungen" en „Vorstellungskreise", niet over „Begrif f e" spreekt. De
kwestie van metaphoor en zin, metaphoor en toevoegsel, metaphoor en
personificatie, roert hij even aan maar ontleedt hij niet, als hij zegt: „In der
Verwendung des Verb. überhaupt liegt schon ein gewisser Grad von Personif ication des Subj ." 74
Behalve voor Paul, is ook o.a. voor Darmesteter 75), Nyrop-Vogt 76) en
Bréal 71 ) de metaphoor een logische voorwaarde voor betekenis-verandering.
Een medestander vindt Wundt (althans in enkele opzichten) in Elster 71),
maar het meest sluiten Stáhlin en vooral Werner bij hem aan.
) .

§ 3 — STf1HLIN. HET METAPHORISCH BEGRIJPEN
In het werk van W. Stáhlin 1 ) treedt het begrip „metaphoor" in een
nieuwe en belangrijke phase, al is die phase in verschillende opzichten
natuurlijk ook voorbereid. Reeds in de titel vinden wij het doel van zijn
werk gecomprimeerd tot uitdrukking gebracht: hij wil aan de ene zijde
het object „metaphoor" psychologisch beschouwen, aan de andere zijde
juist door een statistische verwerking van diens concrete manifestaties
weer psychologische facta leren kennen 2).
Het laatste voert hem tot de taal-statistische methode. Zowel philologen
als psychologen kunnen deze methode gebruiken, het taal-materiaal echter
is dan voor beiden niet hetzelfde. De philoloog onderzoekt die bestanddelen der taal, welke zo weinig mogelijk stemmingswaarde bezitten 3 ), de
74) Pag. 97 (§ 69) .
75) A. Darmesteter: La vie des mots étudiée dans leur significations 4 (Paris, 1893),
pag. 45.
76) K. Nyrop (vertaald door R. Vogt): Das Leben der Wörter (Leipzig, 1903), pag.
111, vlgg.
77) M. Bréal: Essai de sémantique 6 (Paris), pag. 124, vlgg. Zie voorts § 6.
78) E. Elster: Prinzipien der Literaturwissenschaft, Band II. Stilistik (Halle a. S.,
1911), die spreekt over „metaphorische Apperzeption".
1) W. Stâhlin: Zur Psychologie und Statistik der Metaphern. Eine methodologische
Untersuchung. Het is een Würzburger dissertatie, ook verschenen in het Archiv f i r
die gesamte Psychologie, Band XXXI (1914), pag. 297, vlgg.; hieruit citeren wij.
2) Vgl. wat wij hierboven (Deel I, Hoofdstuk II, § 4) zeiden over de samenhang van
psychologie en taal-psychologie.
3) Als grondlegger noemt hij hier C. Ritter: Neue Untersuchungen über Platon
(München, 1910). Wij wijzen op pag. 217, vlgg.; ook op Ritter's bestrijding van Rader
(pag. 418, vlg.) .
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psycholoog juist die, welke in nauwe relatie staan met het zieleleven van
den auteur. Stihlin nu knoopt hier aan bij de psychologische taal-statistiek
van de z.g. „Gieszener Arbeiten" van K. Groos en zijn school (Moog, Kilian,
Katz). Hun probleem was: met welke middelen werkt het literaire kunstwerk? Zij onderscheiden concreet bedoelde zintuiglijk waar te nemen
qualiteiten van de („slechts” !) metaphorisch bedoelde; uit de eerste zou
dan de „aanschouwelijkheid" van een werk resulteren. Stáhlin ontmaskert
deze onderscheiding als volmaakt zinloos. De „Sinnesqualitâten" werken
meer op het gevoel dan op de voorstelling; daarom mag men uit dergelijke
statistieken niet besluiten tot een bepaald „Sinnestypus" van den auteur.
Veel van wat Groos c.s. opgeeft als „sinnlich gemeint" zijn metaphoren,
vol stemmingsinhoud. En zou de stemmingswaarde juist dan niet in aanmerking komen, als de woorden voor zintuiglijk waar te nemen qualiteiten
onzinnelijk, dus metaphorisch, gebruikt worden? 4) Bij metaphorisch gebruik
is de gevoelswaarde zelfs groter, daar het object dan niet concreet is, de
dichter niet gebonden is aan het bestaande woord voor de zinnelijke qualiteit en hij dus een uitdrukking kan kiezen, waaraan de meeste stemming
hangt. Juist de verwaarloosde metaphorische gevallen zijn psychologisch
van belang 5
Katz heeft alle gevallen onderzocht, waarin Schumann, Hoffmann en
Tieck bij de schildering van muzikale indrukken gebruik maken van kleuren, bewegingen, ruimte-beelden. Hierbij doet zich de vraag voor: Is die
relatie een exacte weergave van het vroeger beleefde, of treedt die relatie
eerst op gedurende de schildering van vroeger genieten ? In het materiaal
worden allerlei relaties aangetroffen, van de merkwaardigste synopsieën
af tot de zuiver rhetorische verbindingen en metaphoren toe. Maar met
zekerheid kan men niet uitmaken, of het in een concreet geval werkelijke
(psychische) of literaire relaties zijn; dus al wat men in verband met deze
onderscheiding over het psychologische type van den kunstenaar besluit,
is niet exact meer 6 ). Want de relaties zijn direct slechts als literaire relaties
gegeven, d.i. als vergelijkingen en metaphoren en kunnen slechts als zodanig
verzameld en geïnterpreteerd worden. Maar daarom zijn zij nog niet minder
) .

4) „Onzinnelijk, dus metaphorisch". Dit wil hier niet zeggen, dat de onzinnelijkheid
van het geïntendeerde object voor de metaphoor essentieel is, maar wel, dat elk
onzinnelijk object slechts door een metaphoor kan worden genoemd. In deze gehele
polemiek heeft de term „sinnlich" een engere betekenis dan bij Wundt; het betekent:
„door de zintuigen waar te nemen", en niet: „door het gevoel (niet door het verstand)
te grijpen".
5) Dit tegen K. Groos (zie Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft,
Band I, pag. 561) .
6) „Psychologisch" heeft hier wel een nauwe betekenis.
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interessant. Uit een statistiek der metaphoren enz. kan men komen tot
een psychologisch resultaat. Niet alleen in de werkelijke synaesthesieën,
ook in metaphoren enz. openbaart zich het eigenaardige van den auteur,
van zijn phantasie, zijn denken, zijn waardering'). Kilian vraagt zich in
zijn studie over Schiller's lyriek dan ook niet af, of de uitdrukkingen metaphoren zijn, dan wel onmiddellijk psychische of psycho-physische feiten
refereren. Maar het duidelijkst is deze probleemstelling bij Moog. Zijn
studie-object is: het wijde gebied der figuurlijke, metaphorische en allegorische spreekwijze, waarin het natuurgebeuren tot beeld en gelijkenis
van het psychische leven is geworden. Hier zijn met bewustheid vergelijkingen en metaphoren verzameld als „Fundgrube psychologischer Erkenntnis". En zo tonen de Gieszener Arbeiten positief èn negatief aan, hoe
noodzakelijk en waardevol een statistisch onderzoek der metaphoren
zou zijn 8
Tot dusver hebben wij slechts de mening van Stâhlin gerefereerd. Zijn
werk is dus een reactie op een suggestie van Brinkmann, sluit aan bij de
Gieszener Arbeiten en staat daarmee tevens in contrast. In dit contrast
openbaart zich een interessante kwestie, waarover wij reeds hierboven
schreven 9), nl. de verhouding van metaphoor en synaesthesie. Zo typeren
wij in navolging van Stáhlin de kwestie ongetwijfeld praegnant, maar
daarmee ook onjuist. Een preciezere analyse is hier noodzakelijk.
In de eerste plaats kunnen (werkelijke) synaesthesieën moeilijk aan metaphoren gecoördineerd worden. Een synaesthesie is een psychisch factum,
maar een metaphoor is een woord. In de tweede plaats gaat het hier niet
om de metaphoor, maar om een bepaald soort metaphoor, nl. de overdracht
van het ene zintuiglijke gebied op het andere (om in de gebruikelijke terminologie te blijven) . Wat nu de synaesthesie betreft, zijn er twee mogelijkheden (wij gaan bij onze formulering gemakshalve van twee concrete zintuiglij ke gebieden uit) : óf een akoustische waarneming is oorzaak van een
visuele waarneming (die dan een hallucinatie is), óf zij is oorzaak van een
visuele voorstelling. Alleen in het eerste geval zou er van een werkelijke
syn-aesthesie sprake kunnen zijn 10 ) . Zover gaan Groos en St ihlin echter
) .

7) Hier sluit hij dus bij Brinkmann aan.
8) Dit alles uit Sti hlin's „Einleitung".
9) Zie Hoofdstuk I, § 7, noot 46).
10) Beets zegt (zie vorige noot), dat hij de muziek waarlijk ziet. „Er zijn tonen en
samenkoppelingen van tonen, die zich aan mijn oog voordoen als spattende vonken,
dikke en dunne strepen, kromme spelden, slangen en kurketrekkers", enz. Dit zouden
dan werkelijke synaesthesieën, werkelijke synopsieën zijn. Vgl. daarmee b.v. Heine's
beschrijving van het spel van Paganini (te vinden in zijn: Florentinische Náchte
(Erste Nacht)), die Groos zeker „slechts metaphorisch" zou noemen.
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niet; zeker rekenen zij er ook de voorstelling toe. Het woord nu voor een
dergelijke voorstelling of gewaarwording noemen beiden niet een metaphoor,
doch een adaequate uitdrukking, .... ook al wordt daarmee een andere
gewaarwording beschreven. Als nu echter voor de beschrijving van die
andere (de chronologisch eerste, dus in ons voorbeeld de akoustische) het
kurion voor de eerstgenoemde voorstelling of gewaarwording wordt gebruikt, zonder dat deze als zodanig in het bewustzijn aanwezig is geweest,
spreken zij van metaphoor 11 ). Groos voegt er dan nog de pejoratieve bepaling „slechts" aan toe.
Hier vinden wij weer een negatieve critiek op de metaphoor, en wel op
de metaphoor als uitdrukking, want als zodanig wordt zij hier begrepen.
Nemen wij als voorbeeld „rode klank". In alle tot dusver behandelde gevallen, waarin de metaphoor een leugen werd genoemd, luidde de critiek:
„De auteur liegt; een klank kan „eigenlijk" (in waarheid, in werkelijkheid)
niet rood zijn". Nu echter luidt de critiek: „De auteur liegt; hij wil ons doen
geloven aan de realiteit van een (visuele) gewaarwording of voorstelling,
die niet in hem aanwezig is (geweest)". In het eerste geval is het semantisch kurion dus een eigenschap van het object „klank", en wordt ook
het door het phonetisch kurion („rood") geïntendeerde als een buitenpsychisch reale begrepen. In het tweede geval wordt met „rood" eigenlijk
een psychisch verschijnsel (nl. een gewaarwording of voorstelling) bedoeld.
En on-eigenlijk? Wat is hier het semantisch kurion of anonymon? Het antwoord van Groos op deze vraag kunnen wij zeer kort formuleren: Het bestaat niet. En met meer woorden: „Rood” beeldt hier niets af en drukt
hier niets uit, het zegt niets van een physische en ook niets van een psychische werkelijkheid, het is (slechts) een metaphoor 12 ). Volgens Stâhlin
echter heeft het wel degelijk expressieve waarde. Aan de gewaarwording is
vrijwel steeds een gevoelsmoment inhaerent. Op de overeenkomst tussen
het gevoelsmoment van de akoustische en dat van de visuele gewaarwording
berust de verbinding „rode klank". „Rode" noemt dan niet een gewaarwording of voorstelling, maar zeker wel een gevoel; de schrijver drukt er
zich in uit, men kan er iets uit leren, zo niet omtrent zijn „Sinnes"-type,
dan toch omtrent zijn gevoelstype.
Zo blijken dus volgens deze school de synaesthesieën en de synaesthetische
11) Bij Stáhlin wordt de kwestie daardoor vertroebeld, dat hij nu eens zegt, dat ook
de synaesthesieën als metaphoren gegeven zijn, dan weer synaesthesie en metaphoor
tegenover elkaar stelt.
12) Inderdaad wordt hier, althans op sommige momenten, de metaphoor als een leeg
geluid begrepen (vgl. Hoofdstuk III, passim, en vooral ook Deel III, Hoofdstuk III,
§ 5)
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metaphoren 13) zeer individueel te zijn (verg. hiertegenover de complicaties
van Wundt) . Op de kwestie „expressie (uitdrukking van een gevoel)
rhetoriek (huicheling van een gevoel)" en de verhouding hiervan tot de
metaphoor (kan ook niet door middel van kuria een gevoel gehuicheld
worden? enz.) gaan wij hier niet verder in 14) .
Wat is nu het probleem, dat SUihlin zich in zijn werk stelt ? Het axioma
van de taal-psychologie is z.i.: men moet niet van de psyche van den spreker,
maar van de psyche van den hoorder uitgaan, niet van het spreken, maar
van het verstaan, want alleen het laatste is experimenteel toegankelijk: de
opgave, taalkundige verschijnselen te verstaan, kan op ieder moment en
met de gewenste modificaties gesteld worden 15) . Daarom luidt het probleem: „Was geht in uns vor, wenn wir gehorte oder gelesene Metaphern
verstehen ?" 16) Dit is een speciaal geval van de algemene vraag naar het
verstaan van woorden en zinnen. Eerst zal hij dus proberen de nieuwste
inzichten omtrent het psychologische wezen der taal voor het begrijpen
van de metaphoor vruchtbaar te maken.
Deze inzichten vindt hij bij Marbe, Taylor, Messer, Bühler, Schwiete,
Külpe e.a. In deze gehele periode experimenteert men ijverig met vele
proefpersonen en men is overtuigd van de houdbaarheid van de introspectieve methode. Ook Stáhlin is hiervan overtuigd, maar, zoals gezegd is,
alleen met betrekking tot het verstaan, niet tot het spreken 17) .
„Den Komplex derf enigen psychischen Erlebnisse, in denen die Bedeutung
eines Wortes bzw. eines Satzes erfasst wird, bezeichnen wir als „Bedeutungs13) Deze term is van ons; wij troffen hem in de door ons geraadpleegde literatuur
niet aan. Wij bedoelen ermee: een woord als „rode (klank)" in de interpretatie van
Sti,hlin.
14) Zie hiervoor Deel III, Hoofdstuk IV, § 2.
15) Vgl. hiertegenover de uitspraak van Vossler: „Es ist im Grunde nur eine Kon-

vention, keine logische Notwendigkeit, wenn die Sprachforscher zumeist vom Sprechen
und nicht vom Horen ausgehen, eine Konvention, die ihnen schon manche Misshelligkeit gekostet hat" (K. Vossler: Gesammelte Aufsâ,tze zur Sprachphilosophie (München
1923), pag. 153).
16) Pag. 311.
17) Vgl. over de introspectieve methode en haar waarde M. J. Langeveld: Inleiding
tot de studie der paedagogische psychologie van de middelbare-schoolleeftijd (Groningen, 1937), pag. 5, vlg. Het door hem geciteerde bezwaar van Sandifort ("nobody
has been able to observe introspectively what really happens when we feel the meaning
of a word and then write it", enz.) is, zoals blijkt uit hetgeen wij hierboven zeiden,
zeker niet specifiek behavioristisch. Ook niet-behavioristen zien de ontoereikendheid
in van de introspectieve methode voor de psychologische kennis van het actieve
taalgebruik.
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erlebnis" " 18 ) . Deze Erlebnisse zijn bij verschillende individuen, maar ook
bij een en hetzelfde individu, zeer verschillend. Vaak stellen wij ons de
betekenis van een woord niet duidelijk voor, vergenoegen wij ons ermee,
dat wij weten „wat bedoeld is". Maar zelfs dit „weten" is niet immer een
daad van de kennende activiteit: voor het bewustzijn zijn woord en betekenis volkomen samengesmolten. In andere gevallen komt een merkwaardig
bewustzijn van de betekenis tot stand. Het is een nog niet gedifferentieerde
Bedeutungserlebnis, die Marbe en Taylor 19) „ Bewusstseinslage des Verstehens" noemen. Voorwaarde is een indruk van bekendheid, die het gehoorde verwekt, het bewustzijn; „ik kan mij de inhoud altijd voor de geest
roepen" 20 ) . Maar hoe vindt nu een precieze voorstelling plaats, wanneer
deze ooit tot stand komt?
In het algemeen kunnen wij ons de inhoud van een woord niet anders
voorstellen, dan door ons enkele (het hindert niet welke) eigenschappen van
die inhoud voor te stellen 21 ) . Bij proefpersonen duiken die eigenschappen
spontaan, zonder bezinnen op. Met Marbe moet men hier onderscheiden:
wezenskenmerken en relatie-kenmerken. Natuurlijk zijn wij ons onder normale omstandigheden van deze logische onderscheiding niet bewust, maar
zeer vaak verstaan wij een woord door niets anders dan doordat ons enige
objecten in de zin komen, die met het door het woord geïntendeerde object
in een of andere relatie staan. De bewustzijnssituatie van het verstaan is
wezenlijk een bewustzijnssituatie van potentiële relaties 22) .
Zeer eng hiermee samen hangt een andere soort van Bedeutungserlebnis,
waarop vooral Messer heeft gewezen 23 ) . Het is het „sfeer-bewustzijn", d.i.
het bewustzijn, dat wij het woord „in irgendein engeres oder weiteres richtig
einreihen oder einordnen" kunnen 24). Wij vergenoegen ons met het weten,
tot welke categorie van het zijnde iets behoort, in welk laatje van onze
geest het moet worden ondergebracht.
18) Pag. 313.
19) Zie K. Marbe: Experimentell-psychologische Untersuchungen über das Urteil
(Leipzig, 1901), pag. 11; Cl. Taylor: Ueber das Verstehen von Worten und Sâtzen
(Zeitschrift für Psychologie, Band 40 (1905), pag. 12).
20) Vgl. J. Volkelt: System der Aesthetik, I (München, 1905), pag. 123.
21) Wij volgen de formulering van Sthlin. — Vgl. Th. A. Meyer: Das Stilgesetz der
Poesie (Leipzig, 1901), pag. 12.
22) Deze relaties kunnen van allerlei aard zijn, maar deze logische onderscheiding
behoeft niet tot het bewustzijn te komen. Achter de onderscheiding in wezens- en
relatie-kenmerken wordt weer in principe de onderscheiding „overeenkomst - analogie"
en de daarop gebaseerde onderverdeling der metaphoor zichtbaar.
23) A. Messer: Experimentell-psychologische Untersuchungen über das Denken
(Archiv für die gesamte Psychologie, Band VIII (1906), pag. 77).
24) Pag. 316.
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Een hoofdrol onder de kenmerken speelt eindelijk de gevoelswaarde van
het woord. Deze kan aan het voorwerp zelf gebonden zijn, of door gewoonte
aan het woord, terwijl andere woorden voor hetzelfde voorwerp die gevoelswaarde niet hebben. De belangrijkheid van het gevoel voor het verstaan
wordt bewezen door het feit, dat er woorden bestaan, die slechts in de gevoelstoon van elkaar verschillen (b.v. euphemismen) 25). Het wordt ook
bewezen door de experimentele psychologie: bij vele woorden schijnt het
opklinken van een stemming of van een gevoel de enig mogelijke vorm van
Bedeutungserlebnis te zijn 26 ) . Een moeilijk probleem is: Hoe zijn die gevoelens in het bewustzijn aanwezig? Het is het beste om te spreken van een
„Bewusstseinslage möglicher Gefühlserlebnisse" 27 ) . Bijbetekenis en gevoelswaarde kunnen niet van de betekenis gescheiden worden. Integendeel, de
gevoelswerking behoort tot de meest elementaire vormen van de Bedeutungserlebnis en tot de hoofdvormen der representatie; de gevoelswaarde
treedt met grotere regelmatigheid in het bewustzijn op dan de andere
momenten. Men moest dan ook eigenlijk spreken van „Bedeutungsgef uhle" 28
De verschillende vormen der representatie geven in hun combinaties een
enorm aantal van mogelijke Bedeutungserlebnisse, en de laatste verschillen
nog van individu tot individu. Zo schijnt elkaar begrijpen onmogelijk. Maar
er zijn determinaties, welke al die mogelijkheden zeer beperken: de gehele
situatie, de persoonlijkheid van den spreker. De belangrijkste determinatie
echter ligt in de samenhang, speciaal de samenhang van de volzin. Eerst
wordt de zin begrepen. De woorden worden niet geïsoleerd, doch volkomen
gedetermineerd door de samenhang opgevat. Met betrekking tot het woord
is de door situatie en samenhang bepaalde Bedeutungserlebnis het normale.
De zin en niet het woord is „Einheit sprachlichen Ausdruckes" 29 ) . Daarom
moet het begrijpen van een zin, niet het begrijpen van een woord, door de
) .

experimentele psychologie als uitgangspunt worden genomen. „Ein Wort

verstehen heisst: dasjenige Bedeutungserlebnis Naben, welches durch Situ25) Ook hier roert hij de kwestie „expressie - rhetoriek", zij het implicite, aan. Maar
zie hiervoor Deel III, Hoofdstuk IV, § 2.
26) Zie F. Schwiete: Ueber die psychische Reprásentation der Begriffe (Arch. f. d.
ges. Ps., Band XIX, (1910), pag. 541); K. Bruchmann: Psychologische Studien zur
Sprachgeschichte, pag. 99.
27) Pag. 317.
28) De term van Volkelt. Stâhlin verwijst hier ook naar J. Cohn: Die Gefühlswirkung
der Begriffe (Philosophische Studien, XII, pag. 297).
29) Hij beroept zich hier op Meyer, ook op Marbe, Bühler en Taylor. Zijn studie is
ontstaan in de periode, waarin het primaat van de zin als kleinste linguistische eenheid
boven alle twijfel verheven was.
,
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ation und Zusammenhang in der richtigen Weise determiniert ist" 30) .
Dit zijn de taal-psychologische inzichten, waarvan St ihlin bij zijn psychologische beschouwing over de metaphoor, bij zijn beantwoording van de
vraag: „Wat gebeurt er in ons, wanneer wij een gesproken of gelezen metaphoor begrijpen ? " uitgaat. Wij hebben deze inzichten gerefereerd zonder
critisch in te grijpen. Een dergelijke critiek zou trouwens overwegend transcendent zijn 31 ) . Ons interesseert voornamelijk, wat uit deze algemene beschouwingen voor „ons" begrip resulteert.
Reeds tevoren had hij het begrip „metaphoor" kort getypeerd. Hij sluit
zich aan bij de definitie van Stern 32 ) : „ Das einzige integrierende Moment
liegt in der Benennung eines Gegenstandes mit dem Namen eines anderen,
ohne dass diese Benennung die Wesensgleichheit der beiden involvierte",
maar completeert deze definitie naar twee richtingen: de naam is uit een
andere sfeer gehaald, en het overdragen zelf komt expliciet niet tot uitdrukking, waardoor zij zich resp. van de metonymia en van de vergelijking
onderscheidt.
Hierover kunnen wij in verband met andere begripsphasen voorlopig het
volgende opmerken. Hoezeer Stáhlin ook psychische verschijnselen beschrij f t, hij interpreteert niet zo psychologisch als Wundt en Werner. Dezen
immers nemen in hun primaire definitie de psychische constellatie van den
(actieven) taal-gebruiker op. Dit doet SUihlin niet. Het „anders"-zijn der
bedoelde objecten wordt door den taal-beschouwer vastgesteld, ook al kan
slechts de spreker zelf iets „benoemen" . Voor Wundt en Werner is het
„psychologische" meer tot aspect, voor St,hlin is het meer tot gezichtshoek
geworden 33 ) . Voorts is uit de definitie de „overeenkomst" of „analogie"
verdwenen; in de nadere descriptie zullen wij die termen echter weer tegenkomen. En eindelijk: volgens de definitie is de metaphoor mono-semantisch, immers zij benoemt een ander object, dan zij gewoonlijk noemt; dit
nu is in volkomen tegenspraak met zijn gehele opvatting. Hij zelf noemt
deze begripsbepaling ook „uiterlijk", zonder dat het ons duidelijk wordt,
wat „uiterlijk" hier wil zeggen (is het hetzelfde als Wundt onder „logisch"
verstaat?), en wat het bestaansrecht (de functie in de systematische samen30) Pag. 321.
31) Transcendent zouden wij worden, wanneer wij ons gingen afvragen, of de gevoelswaarde wel een moment (en zelfs een hoofdmoment) van de betekenis is (uitvoerige
critiek op deze mening bij Reichling). Voorts of wel de zin en niet het woord als kleinste
linguistische eenheid moet begrepen worden (critiek op deze mening o.a. bij Fink,
Weisgerber, Langeveld, Reichling).
32) W. Stern: Die Analogie im volkstümlichen Denken (Berlin, 1893), pag. 310.
33) Zie voor deze termen Deel I, Hoofdstuk I, § 8.
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hang van de gehele visie) is van zo'n uiterlijke definitie, vooral wanneer
deze met een wezenlijke in contrast staat.
Maar hierop komen wij straks terug. Gaan wij eerst na, wat volgens Stihlin
het karakteristieke is van het metaphorisch begrijpen in verband met de
boven ontwikkelde taal-psychologische inzichten.
Van eminent belang is hier de kennis van de determinatie door de samenhang. De samenhang, die voor de metaphorische uitdrukking bekend is,
doet primair zijn invloed gelden en is oorzaak van een karakteristieke Bedeutungserlebnis, waarin de metaphorische uitdrukking en de samenhang,
waarin zij getrokken is, gelijkmatig werkzaam zijn. Dit feit is van bijzondere
betekenis, „deun der metaphorische Ausdruck steht jedesmal in eineg gewissen Spannung mit dem Zusammenhang .... Er ist der Name eines Gegenstandes, der hier gar nicht „gemeint" ist, und muss erst übertragen werden
auf den Gegenstand, der hier in Rede steht. Er ist ein Fremdkörper in dem
Zusammenhang 34 ) und kann mindestens als solcher zum Bewusstsein kommen. Diese „eigentliche" Bedeutung kann aber auf keine andere Weise
repr isentiert werden als Wortbedeutungen überhaupt im Bewusstsein
gegenwirtig sind: es kommen Merkmale zum Bewusstsein, Beziehungen
tauchen auf, Beziehungsgegenstinde fallen ein, Gefühlswerte klingen an,
und vor allem: es wird eine Sph,re bewusst, in die der Gegenstand hineingehórt. Gleichzeitig aber bin ich durch den Zusammenhang gezwungen, ein
anderes Stof f gebiet, eine andere SpMre ins Auge zu f assen. Der Zusammenhang liefert mir die Beziehungsgegenstlnde, mit denen das Wort hier in
Beziehung gesetzt werden soli, und es sind andere Beziehungsgegenstinde,
als die mir sonst wohl bei diesem Wort einf allen mochten. Es ist eine eigenturliche Bewusstseinslage, die hierdurch entsteht, und ich glaube sie zutreffend als die „Bewusstseinslage der doppellen Bedeutung" kennzeichnen zu
können" 35) . Twee sferen zijn mij dus tegelijkertijd bewust. In concrete
gevallen is de genoemde bewustzijnssituatie een bewustzijn van een uit te

voeren opdracht: ik moet dit beeld in de samenhang opnemen; ik moet het
opnemen in de zaak-sfeer, ik moet relaties tot stand brengen.
Hoe wordt nu de „Bewusstseinslage der doppelten Bedeutung" tot een
„Bewusstseinslage des metaphorischen Verstehens" ? St ,hlin beschrijft
dit proces naar aanleiding van twee concrete gevallen: „Weh, wenn sich in
dem Schoss der Stidte der Feuerzunder still gehiuft !" en „Alles Góttliche
reift langsam". In het eerste geval, zegt hij, draag ik onberedeneerd, zonder
du s naar een vergelijkingspunt te zoeken, de in mijn bewustzijn opduikende
34) Vgl. Wundt's „heterogeen deel".
35) Pag. 322. Wundt spreekt hier van een „psychische Doppelwirkung". Stáhlin
verwijst naar K. Groos: Der paradoxe Stil in Nietzsche's Zarathustra (Zeitschrift für
angewandte Psychologie, Band VII, Heft 6, pag. 499).
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eigenschappen van „Feuerzunder" over op de zaak, welke bedoeld is, nl. de
ontevreden bevolking. „Dies gelingt ohne Weiteres, und .... (ich) stelle die
Beziehungen her, die nötig sind, um den metaphorischen Ausdruck als ein
angemessenes Glied des Zusammenhangs erscheinen zu lassen. Gleichzeitig
hat sich mir freilich der Inhalt des Satzes selbst in etwas verandert: die
Stâdtische Bevölkerung ist in meinem Geist unmerklich mit den Merkmalen
des Feuerzunders ausgestattet worden und ist so hineingezogen -worden in
die Sphâre, der das Bild entnommen war" 36 ) . Naar aanleiding van het
tweede voorbeeld zegt hij: „Ich ziehe, ohne darüber zu reflektieren, die
Merkmale des Reifens herüber auf einen ganz anderen Gegenstand und
lasse unwillkürlich alle Merkmale, die sich hierfür nicht eignen, ausser Betracht : vor allem ubertrigt sich der Gefühlswert des Reifens in der Natur
auf die göttlichen Dinge .... (Maar ook:) Ich vergegenwirtige mir das
Göttliche anders, als ich es mir vor Anhören der Metapher oder ohne diese
getan hitte" 37 ). Zo vindt er een vereniging der respectieve sferen, een versmelting van beeld en zaak plaats.
Dit alles lijkt zeer veel op de visie van Brinkmann, naar wien hij dan ook
verwijst 38), Dezelfde moeilijkheden als de bij Brinkmann besprokene doemen dus op, bovendien nog enkele andere.
Zeker geeft hij ons een descriptie van (taal-)psychologische verschijnselen, maar dan toch in linguistische (taal-theoretische) termen, als daar
zijn: „naam, betekenis, object, zaak, beeld". Deze echter zijn niet tot klaarheid gebracht. Zo is „der Fremdkörper" in de samenhang èn een naam (van
een niet bedoeld object) èn een (eigenlijke) betekenis. Maar zien wij van
deze kwestie af en richten wij onze aandacht op het begrip „zaak". De

duosemie hiervan valt ons direct op, zodra wij het tweede voorbeeld met
het eerste ver^gelij ken . In het tweede is „rijpt" het beeld en „het goddelijke"
de zaak, maar in het eerste is „Feuerzunder" het beeld en „de ontevreden
bevolking" de zaak 39 ) . Alleen in het eerste is de primaire definitie van
kracht; * men kan niet zeggen, dat „het goddelijke" de (eigenlijk) bedoelde
36) Pag. 323.
37) Pag. 324.
38) Hij vindt het onjuist, dat Brinkmann een dergelijke descriptie slechts van de
genitief-verbindingen geeft. Voorts verwerpt hij diens scheiding van phantasie en
verstand: wat hij phantasie noemt, zijn evengoed onaanschouwelijke bewustzijnsinhouden als wat hij verstand noemt.
39) Het is nog de vraag, of „bevolking" inderdaad de zaak is, die hier is bedoeld;
in de syntactische samenhang past het woord zeker niet. — Eveneens is het de vraag,
of het „overdragen" van de kenmerken van „Feuerzunder" op „ontevreden bevolking"
niet precies hetzelfde is als het „ausstatten" van de stadsbevolking met die kenmerken, waarvan hij zegt, dat het gelijktijdig met het eerste gebeurt.
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zaak is. Hier konden wij verwijzen naar de §§ over Brinkmann en Wundt
en naar alles wat wij over „hoofd van de berg" e.d. gezegd hebben, maar
wij willen toch nog even de kwestie, die zich altijd voordoet, als men de
relatie van metaphorische uitdrukking en volzin tracht te beschrijven of
als men metaphoor en personificatie (concretificatie) tegen elkaar probeert
af te grenzen, ook aan Stâhlin's voorbeeld en zijn visie hierop demonstreren.
„Het goddelijke rijpt". Hierin is het verbum het vreemde element in de
samenhang, althans voor de bewustzijnssituatie, welke aan die van het
metaphorisch begrijpen 40 ) voorafgaat. Waarom van de twee woorden,
waaruit de samenhang bestaat, juist dit het vreemde element is, wordt uit
Stâhlin's descriptie o.i. toch niet duidelijk. Dat het geen kwestie is van
syntactische afhankelijkheid, hebben de onderzoekingen van Brinkmann
geleerd; trouwens, Stáhlin spreekt daar niet over. In het andere voorbeeld 41)
is „der stad" een bepaling van de tweede graad. Waarom is dit niet het
vreemde element in de samenhang van „Feuerzunder" en „still h .ufen" ?
Maar zien wij daarvan even af; het gaat per slot van rekening om het metaphorisch begrijpen zelf. Voor het bewustzijn zijn dan zaak- en beeld-sfeer
samengesmolten. Dat wil zeggen: zij worden niet meer onderscheiden, juist
in het opheffen van de oorspronkelijk bestaande scheiding bestaat het
wezenlijke van het metaphorisch begrijpen. „Zaak" en „beeld" zijn in de
descriptie van de bedoelde bewustzijnssituatie dan geen Psychologische, begrippen meer. Ook „Góttliches" is een woord, dat door de samenhang
gedetermineerd moet worden. Wanneer het nu in een andere sfeer wordt
getrokken, zooals Stáhlin zegt, dan is niet in te zien, waarom het geen
metaphoor is, waarom ook ten opzichte van dit woord, zodra het niet meer
geïsoleerd is doch door de samenhang is gedetermineerd, niet een „Bewusstseinslage der doppelten Bedeutung" ontstaat. Anders gezegd: er is
niet in te zien, waarom „reif t" wèl doch „Góttliches" niet de naam is voor
een ander object, terwijl toch in beide gevallen het geïntendeerde object
veranderd is.
De bewustzijnssituatie van de dubbele betekenis onderwerpt hij nog aan
een nadere analyse. Deze situatie kent verschillende vormen. Lang niet
altijd komen beeld- en zaak-sfeer met dezelfde intensiteit tot het bewustzijn.
De mogelijke metaphorische uitdrukkingswijzen kan men zo rangschikken,
dat die bewustzijnsintensiteiten langs een continue scala geordend worden:
40) Stthlin maakt een onderscheid tussen het „metaphorisch begrijpen" en het
„begrijpen van een metaphoor"; zij vallen misschien vaak, maar zeker niet altijd
samen (pag. 326). Men kan een metaphoor juist of onjuist interpreteren, maar de
psychische constellatie is in beide gevallen hetzelfde.
41) Het voorbeeld is niet bijzonder gelukkig, daar die „schoot", althans voor ons,
catachretisch werkt.
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toenemend voor de zaak-sfeer en tegelijkertijd afnemend voor de beeldsfeer of omgekeerd. Er kan een duidelijke voorstelling zijn, of slechts sfeerverschil, of slechts het bewustzijn: „er steekt iets achter" 42). De bedoelde
situatie heeft aan de ene zijde het nul-punt van het zaak-, aan de andere
zijde het nul-punt van het beeld-bewustzijn tot limiet. Voorbeeld van het
eerste is: „0 dass doch bald dein Feuer bránnte !" Hier ontbreekt de zaaksfeer, komt slechts het beeld tot het bewustzijn (dus .... het beeld is hier
juist niet beeld, alleen maar „zaak"); wel kan de omgeving (kerk) of het
rhythme het metaphorisch karakter suggereren. Voorbeeld van het tweede
is: „voet van een berg", door velen niet meer metaphoor genoemd. Tussen
deze extreme gevallen liggen dus „psychologisch betrachtet die Fálle der
eigentlichen Metapher" 43 ) . Er bestaan met betrekking tot de genoemde
bewustzijnsvormen individuele verschillen: wat voor den een een metaphoor
is, is het voor den ander niet meer. Zelfs is bij een en hetzelfde individu de
bewustzijnssituatie t.o.v. van een bepaalde metaphoor niet op elk moment
hetzelfde.
Dit alles demonstreert St ihlin op subtiele wijze aan verschillende voorbeelden. Een critiek heeft hierop weinig vat. Wij herhalen slechts, wat wij
in de vorige alinea parenthetisch zeiden: wanneer alleen maar het beeld tot
het bewustzijn komt, komt het juist niet als beeld tot het bewustzijn.
Hij verwerpt de mening, dat de metaphoor zo „aanschouwelijk" is, „voorstellingen" in het bewustzijn brengt. In de eerste plaats verzetten zich
hiertegen gevallen als „ein kühner Felsen", want niemand kan volhouden,
dat hier een abstractum wordt „versinnlicht". In de tweede plaats heeft
de experimentele psychologie bewezen, dat de voorstellingen wel bij het
begrijpen opduiken, maar er zeker niet essentieel voor zijn: voorstellen en
begrijpen zijn twee volkomen verschillende functies van de menselijke geest.
In de derde plaats: „da es sich nun bei der Metapher um ein erschwertes
Satzverstándnis, um die Assimilation eines Fremdkörpers durch die Kraft
des Gedankens, handelt, so liegen die Verh,ltnisse bei dem metaphorischen
Verstehen of f enbar f i r das Auftauchen von Vorstellungen besonders ungunstig" 44) . Dit laatste argument is in verband met hetgeen hij hierboven
over het tot stand komen van het metaphorisch begrijpen gezegd heeft,
42) Dit tegen Nyrop, wiens „het beeld komt al dan niet tot bewustzijn" geen plaats
laat voor intensiteitsnuances (Nyrop, t.a.p., pag. 119, 126).
43) Pag. 328. — In deze zin komt tot uiting, wat wij hierboven zeiden: Voor Stáhlin
is het psychologische meer gezichtshoek dan aspect. Naast de psychologische beschouwingswijze duldt hij nog een andere, die hij de philologische noemt. Deze twee
tracht hij, zoals wij nog zullen zien, te verbinden.
44) Pag. 337, 338. Reeds veel eerder heeft Burke (t.a.p., part V) die z.g. .aanschouwelijkheid" vare poëzie en taal aangevallen.
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onmogelijk. Het kan niet tegelijkertijd èn onberedeneerd èn door de kracht
der gedachte tot stand komen. Op het onberedeneerde legt hij herhaalde
malen de nadruk; toch brengt hij het overdragen tot een vorm van
abstraheren terug 45).
Behalve tegen die „aanschouwelijkheid" keert hij zich tegen de mening,
dat de metaphoor het vreemde, verderaf liggende, onbekende, door het aanvoeren van het bekende begrijpelijker maakt 46 ). Bekende objecten moeten
juist op een nieuwe wijze belicht, met nieuwe eigenschappen en gevoelswaarden bekleed worden, en daarvoor moeten ook de beeld-objecten natuurlijk bekend zijn. De zaak-objecten zijn niet onbekend, doch arm aan relaties;
zij moeten niet verklaard, doch gekarakteriseerd worden. ,,,,Ihm gebührt
die Palme" wem von uns ist ein Palmenzweig „gelâuf iger" oder „bekannter" als irgendein anderes Zeichen des Sieges ? " 47) vraagt SUihlin, en
hij gaat hiermee volmaakt aan de bedoelde kwestie voorbij. Want niet het
bekendheidsverschil tussen de mogelijke beelden is hier van betekenis,
maar dat tussen beeld en zaak, i.c. tussen „palm" en „overwinning". Bovendien is het zeer de vraag, of wij hier met een metaphoor (natuurlijk in de
zin van Stâhlin zelf) te doen hebben. Hoe het begrijpen van „palm" terug
te brengen is tot een (onbewust) analogiseren (een kenmerk van zijn begrip,
waarover wij nog moeten spreken) , kan ons niet duidelijk worden. Zo bewijst
de geciteerde rhetorische vraag niets voor wat hij bewijzen wilde. Dit wil
natuurlijk nog niet zeggen, dat ook de verdedigde mening verkeerd is. Wij
vermoeden hier echter een verabsolutering. Een enkel voorbeeld kan een
uitspraak, die voor alle gevallen wil gelden, natuurlijk niet bewijzen. Stâhlin
zegt trouwens zelf, dat vele van Elster's voorbeelden met diens eigen (dus
de door Stáhlin bestreden) theorie in conflict komen. Vele, dus niet alle.
Zo zouden wij dus bij Elster een verkeerde interpretatie der verschijnselen,
maar bij Stihlin een meer of minder bewuste (een psychologische !) generalisering vinden. In het vierde hoofdstuk van zijn werk behandelt hij de metaphoor als
„sprachliches Ausdrucksmittel". De hier gestelde vraag is niet meer van
zuiver psychologische natuur, maar kan z.i. toch slechts opgelost worden,
wanneer men het inzicht in het wezen van het metaphorisch begrijpen tot
basis neemt. Meestal wordt gezegd, dat een woord bij metaphorisch gebruik
iets anders „betekent" dan gewoonlijk; dit is de fout der woordenboeken
45) „Bei dem metaphorischen Verstehen findet jedesmal eine Abstraktion statt: es
werden bestimmte Merkmale, bestimmte Beziehungsgegenstande, bestimmte Gefühlsmomente vom Bildgegenstand auf die Sache übertragen" (pag. 337).
46) Een aloude opvatting, reeds Aristotelisch, in moderner tijd vooral aangehangen
door Elster (t.a.p., pag. 375).
47) Pag. 348.
15
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(b.v. „Bron = oorsprong") . Dan moest het ook hetzelfde zijn, of men zei:
„Alles Göttliche reift langsam" dan wel „Alles Göttliche kommt langsam
zu seiner Vollendung". Neen, juist omdat de metaphoor iets anders betekent.
dan een of andere aan de zaak-sfeer ontnomen uitdrukking, staat zij er.
De metaphoor dient een bepaald doel; „die Sprache als solche —wenn diese
Redeweise erlaubt ist hatte einen bestimmten Zweck im Auge, als sie
das Ausdrucksmittel der Metapher schuf " 4).
Hier vinden wij een f inalisme, dat echter in dezelfde zin weer wordt
teruggenomen. „Wenn dieser Ausdruck erlaubt ist" vinden wij zo vaak
toegevoegd aan een beeldspraak, die men als ontoereikende beeldspraak
zelf erkent. En op hetzelfde moment, dat St,hlin de positieve waarde der
metaphoor tracht aan te tonen, verontschuldigt hij zich erover, dat hij
„slechts" een metaphoor gebruikt 49 ) .
De passus over het semantisch moment der metaphoor bevredigt niet 50) .
Opnieuw redeneert hij langs de gestelde kwestie heen. Het is immers onmogelij k om, zoals hij doet, „de metaphoor betekent iets anders dan een of
ander woord uit de zaak-sfeer" te plaatsen tegenover „een woord betekent
bij metaphorisch gebruik iets anders dan gewoonlijk". Deze laatste mening
kan hij vanuit zijn eigen primaire definitie moeilijk aanvallen, immers volgens die definitie wordt „ein Gegenstand mit dem Namen eines anderen
Gegenstandes, der einer anderen Sphire angehört, bezeichnet" 51 ). Nu, dan
betekent het woord bij metaphorisch gebruik dus wèl wat anders. Maar
zien wij even af van deze incorrelatie. De genoemde illogiciteit (het contrasteren van die twee meningen) is ontstaan, doordat hij, zonder dat het hem.
bewust is, tegen twee verschillende meningen tegelijkertijd polemiseert. De
eerste is de theorie der dubbele uitdrukking (= der dubbele afbeelding;
zie § 2) . Volgens hem kent de metaphoor nooit een semantisch kurion. Maar
hoe komt hij er dan toe, „kommt zu seiner Vollendung" te zetten naast
„reift" en in het „Feuerzunder"-voorbeeld de ontevreden stadsbevolking
„de bedoelde zaak" te noemen?
Er is hier een wisselende houding ten opzichte van „hetzelfde niethetzelfde": de betekenis van de uitspraak over het goddelijke ziet hij soms
als gelijk, soms als verschillend. Beter kunnen wij het nog alsvolgt formuleren. „Bedeutungserlebnis" is Erlebnis van een betekenis. Nu zegt hij
soms: „Bij het begrijpen van beide uitspraken is er een andere Erlebnis van
48) Pag. 339.
49) Spiegel en spiegeling.
50) De polysemie van „betekenis" werkt verwarrend. Vgl. „de betekenis van de
metaphoor voor de taal, voor de zelf-expressie, is groot" met „de betekenis van de
metaphoor ,,rijpt" iss ........
".
5 1) Pag. 321. Een iets andere formulering dan die van Stern (zie boven) .
...
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dezelfde betekenis (nl. „kommt zu seiner Vollendung") ". Maar dan weer
zegt hij: „Er is een Erlebnis van een andere betekenis".

Naar aanleiding van zijn polemiek tegen de tweede mening (zie voorlaatste alinea) kunnen wij mutatis mutandis hetzelfde opmerken. In allen
gevalle blijkt wel, dat hij „bedeute" niet voor niets tussen aanhalingstekens
zet. Hij brengt hiermee visueel tot uiting, dat het begrip „betekenen" een
zwakke plaats is in zijn systematisch opgezette descriptie van ons phaenomenon 52)
Evenals reeds zovelen voor hem tracht hij de metaphoor ook te bepalen
in haar verhouding tot de vergelijking en de analogie. Het brevior similitudo
aanvaardt hij, in zoverre als een logische analyse der metaphoor steeds een
vergelijking zichtbaar maakt, maar verwerpt hij , wanneer ermee wordt
bedoeld dat psychologisch aan de metaphoor een vergelijken ten grondslag
ligt. Voor de geest immers staan niet twee objecten van.elkaar gescheiden;
daarom worden zij ook niet met elkaar vergeleken en wordt er geen tertium
comparationis vastgesteld. Zodra verstand, reflectie, nodig is om een metaphoor te begrijpen, wordt dit als iets onaangenaams ondervonden. Neen,
beter is het om de metaphoor te zien als een onbewuste „Analogiet itigkeit" :
analogie-vorming bij den spreker, analogistische aanvulling bij den hoorder 53 ) . De term „analogie" voldoet z.i. ter typering van de denk-achtergrond der metaphorische uitdrukking veel beter dan de term „overeenkomst". Onder deze twee verstaat hij niets anders dan Vossius of Aristoteles.
Alleen legt hij, anders dan dezen, steeds de nadruk op het onbewuste, ook
van dat analogiseren. Wij vragen ons alleen af, waarom dan aan een onbewust analogiseren de voorkeur moet worden gegeven boven een onbewust
vergelijken. Aan elk onbewust analogiseren ligt toch een nog onbewuster
vergelijken ten grondslag, zou men zo zeggen. Het probleem is dus: „Waar
is hier de grens tussen logisch en (onbewust-) psychologisch?" Maar hiervoor
verwijzen wij naar Deel III, Hoofdstuk II, § 2.
Niet de overeenkomst, niet de analogie, niet het vergelijken is het wezenlijke van de metaphoor. Maar de zaak, waarvan sprake is, wordt veranderd,
krijgt nieuwe kenmerken, wordt op een nieuwe wijze belicht, wordt bekleed
met typische stemmings- en gevoelswaarden, wordt ons op een bepaalde
juistere en rijkere wijze bewust. Het gevoelsmoment is van essentiële betekenis, zoals reeds door velen (Bruchmann, Nyrop, Erdmann, e.a.) is aangetoond: hierin ligt vaak het tertium comparationis, het analogie-vormend
kenmerk. Het verwekken van een bepaald gevoel is vaak de enige (maar
52) Zie ons artikel: Visuele momenten in de literatuur, III (Taal en Leven, II, pag. 78).
53) De term „analogie" was bij de descriptie van ons verschijnsel langzamerhand in
onbruik geraakt. Vgl. echter de § over Biese.
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dan ook de grote) waarde der metaphoor; hoe groter de gevoelswaarde,
hoe kleiner meestal de voorstellingswaarde 54) .
Hoe nu die verandering van de zaak zich voltrekt, wil hij aan enige voorbeelden, o.a. „Geistesfruhling der Renaissance" demonstreren. Hier helpt
het niets, of men zich een lente-landschap voorstelt, of lente en renaissance
met elkaar vergelijkt en over hun analogie nadenkt. „Deun ehe ich so etwas
zustande gebracht hátte, habe ich langst verstanden, was die Worte besagen: ich habe die Geistesbewegung der Renaissance als etwas mit Macht
Hervordrángendes, als etwas lange Vorbereitetes und doch plötzlich Einsetzendes, als etwas Herrliches und Beglückendes kennen gelernt, und habe
den ganzen Stimmungswert des Frühlings auf sie übertragen, ohne dass
ich einen Augenblick das Bewusstsein einer Vergleichung gehabt hitte" 55) .
De directe wijze van zeggen kan dergelijke stemmingen en gevoelens slechts
noemen, de metaphoor echter verwekt ze onmiddellijk in het bewustzijn,
zij beschrijft niet maar doet beleven, en dit is de aanschouwelijkheid der
dichterlijke taal 56) .
In de tot dusver behandelde literatuur hebben wij zeer vaak de opmerking
aangetroffen, dat de metaphoor „mooi" is. Maar in verreweg de meeste
gevallen was dit een nuchtere wetenschappelijke constatering zonder enige
gevoelsrimpeling; men was niet aangedaan, of toonde zich althans niet aan54) Hij wijst in dit verband even op de vele gevoelsmetaphoren der romantische
schrijvers en verwijst naar H. Petrich: Drei Kapitel vom romantischer Stil (Leipzig,
1888). Zie ook hierboven Hoofdstuk I, § 7 (over Jean Paul).
55) Pag. 345.
56) Zie J. Cohn: Die Anschaulichkeit der dichterischen Sprache (Zeitschrift für
Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Band II, pag. 182). — Het inzicht, dat
onberedeneerd, intuïtief, de metaphoor „gemaakt" wordt, is reeds lang tot de schoolen leer-boeken doorgedrongen. Zie b.v. M. A. P. C. Poelhekke: Woordkunst 6 (Groningen-Den Haag, 1916), pag. 22, vlg., waar in de opmerking: „Toen Hélène Swarth
een minnaar deed vragen: En zoekt ge een rots waarop ge leunen moogt ? dacht ze
niet opzettelijk aan de idee die achter dit beeld ligt; die rots was haar een werkelijkheid", het begrip der aanschouwelijkheid en caricature optreedt. Poelhekke meent
(in tegenstelling met Sthlin), dat het beeld de aandacht geheel in beslag neemt.
Sthliri's mening vinden wij anders geformuleerd (doch ook van den spreker uit) bij
Paulhan, waar hij spreekt over de inexactheid van de metaphoor en over haar „appel
au sentiment". Vgl. Fr. Paulhan: La double fonction du langage (Paris, 1929), resp.
pag. 80 en Ch. II, § 4, meer speciaal pag. 97 (de twee bedoelde functies zijn die van
„langage signe" en „langage suggestion") . Met zijn typering van de metaphoor als een
verkorte vergelijking (o.c., pag. 73) wijkt hij natuurlijk van Stáhlin af. Interessant is
zijn opmerking, dat de metaphoor voor de „langage suggestion" niet noodzakelijk is
(pag. 86); vgl. hiermee de mening van (o.a.) Du Marsais over de niet-noodzakelijkheid
van de metaphoor voor de aesthetische taal.
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gedaan, door de schoonheid, waarover men het heette te hebben. Hier
echter spreekt iemand met ontroering over ontroering. Wij weten, dat
St ihlin die „lente"-metaphoor begrepen heeft, misschien wel het meest,
doordat hij niet slechts gevoelens noemt, maar ons ook in die beschrijving
iets laat beleven, wat ook de metaphoor zelf ons laat beleven.
Wij formuleren opzettelijk zo, want nog kan de immanente critiek niet
zwijgen. „De directe wijze van zeggen kan dergelijke gevoelens slechts
noemen, de indirecte wijze van zeggen verwekt de gevoelens direct". Hier
blijven nog moeilijkheden genoeg. Het is waar, dat het vernemen van het
woord „geluk" op zichzelf niet voldoende is om ons gelukkig te maken,
maar dat behoeft nog niet te impliceren, dat ook het kurion of een samenhang van kuria geen gevoelens kan evoceren 57 ) . Wat is voorts de relatie
tussen „zeggen" en „noemen" ? Als het directe zeggen hetzelfde is als het
directe noemen (en wij kunnen uit de geciteerde passus niet concluderen,
dat het iets anders is), dan moet ook het indirecte zeggen een indirect
noemen zijn; de primaire definitie sprak ook van een benoemen. Dan komt
Stählin's mening dus hierop neer: „De metaphoor noemt iets indirect, maar
doet direct iets beleven en drukt direct iets uit (zie beneden); het kurion
noemt iets direct, maar doet niets beleven en drukt niets uit" 57).
In allen gevalle zijn hier de rollen volledig omgekeerd: nu draagt het
kurion de smaad van het pejoratief epitheton „slechts", en de 'positieve
waarde van de metaphoor komt hiertegen nog sterker uit.
De passus heeft nog een andere kant. Wanneer de metaphorische uitdrukking een „Fremdkórper" is in de samenhang, dan is „Geistesfruhling
(der Renaissance) " ongetwijfeld geen metaphoor. Maar wel is dit het geval
met „Fruhling" in „Fruhling der Renaissance" (hetgeen natuurlijk iets
totaal anders betekent) en met „Fruhling" in de samenhang „Geistesf ruhling" . Wij kunnen niet inzien, dat dit laatste door zijn verbinding met
„Renaissance" in een andere sfeer wordt gebracht. Is hier ook wel een
„zaak" met een andere „naam" benoemd? Over deze kwestie spraken wij
uitvoerig naar aanleiding van Brinkmann („König ist der Hirtenknabe") .
57) Vgl. hiertegenover Brinkmann e.a. (§ 1, noot 72)), die menen, dat de directe
(eigenlijke) wijze van zeggen edeler gevoelens uitdrukt en opwekt dan de metaphoor.
57a) Gerlach baseert zijn primaire indeling van de stilistische vormen op de directheid
t.o.v. de derde functie (hij ziet dus niet naar de expressie), als hij de vergelijking, de
metaphoor, de gelijkenis en de allegorie doet behoren tot de stijl der „indirecte Schilderung". Zie F. D. Gerlach: Theorie der Rhetorik und Stilistik. -- In volslagen contrast
hiermee staat weer de mening van Beauzée en Dürrbach: de metaphoor „parle directement de l'object principal"; dus „direct" lijdt aan dezelfde duosemie als „eigenlijk".
Zie F. Dürrbach: L'orateur Lycurgue. Etude historique et litteraire (Paris, 1890)
pag.
48,
vig.
'
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Brinkmann kwam ertoe, praegnante en geëxpliceerde metaphoren te onderscheiden. Het is alleen maar de vraag, of aan beide soorten de metaphoor
(als naamsoverdracht, als benoeming van een zaak met een andere naam)
gesuperponeerd kan worden. Voor velen is slechts een negatief antwoord
mogelijk: eerst wanneer beeld en zaak (liever: de woorden voor beeld en
zaak) in geen enkele grammatische relatie staan, de zaak zelf niet wordt
genoemd, spreken zij van metaphoor. Voor Stáhlin is deze kwestie blijkbaar
niet relevant, zodat hij er ook geen indeling op baseert, maar de kwestie
openbaart zich hier toch als onbewust probleem.
Het is wel duidelijk geworden, waarom in zijn primaire definitie de term
„analogie (overeenkomst)" ontbreekt. Het is geen omissie; psychologisch
heeft er geen analogiseren, geen herkennen van overeenkomsten plaats
gehad. „Mag immerhin sein, dass diesen Vorg ingen logisch betrachtet eine
Analogie irgendwie zugrunde liegt, so ist of f enbar damit keineswegs das
Wesen der Metapher beschrieben: das Eigentümliche liegt ja gerade darm,
dass diese Verschmelzung, dieses Bedeutungserlebnis, o h n e a 11 e R ef1exion, ohne alle Verstandestâtigkeit zustande
kommt" 58
Een dergelijke opmerking wijst natuurlijk ver buiten de metaphoor uit.
Er zijn meer soorten van begrijpen dan het metaphorische, en ongetwijfeld
wordt ook naar aanleiding daarvan gewezen op het onbewuste, onberedeneerde ontstaan. De denk-psychologie kan ook daarintrospectief geen ref lexie
vaststellen. Het grammaticale verstaan b.v. geschiedt meestal onbewust en
direct; eerst bij storing treedt reflectie op 59 ) . Om een zin te begrijpen, „ontleden" wij dus meestal niet en niet denken wij (denken wij in woorden,
zeggen wij geluidloos) : „Dit is onderwerp, dat is bepaling daarbij", enz.
Maar dit wil nog niet zeggen, dat „onderwerp, bepaling" enz. slechts logische
begrippen zijn, dat er in de psychische werkelijkheid van het actieve en
passieve taal-gebruik totaal niets aan het ontleden beantwoordt. En als
Stihlin aan zijn descriptie van de psychische constellatie bij het begrijpen
van een bepaalde metaphoor toevoegt: „All das dies bedarf keines Wortes
ist natürlich ohne Worte und unanalysiert im Bewusstsein, aber e s i s t
v o r h a n d e n" 60 ), dan zien wij niet in, waarom ook dat analogiseren niet
op soortgelijke wijze aanwezig zou zijn. „Onbewust" als nadere bepaling
)

58) Pag. 347. In volslagen contrast hiermee staat zijn mening, dat die Bedeutungserlebnis eerst door de kracht der gedachte kan ontstaan.
59) Zie M. J. Langeveld: Taal en Denken. Een theoretiese en didaktiese bijdrage tot
het voortgezet onderwijs in de moedertaal, inzonderheid tot dat der grammatica
(Groningen-Den Haag, 1934), pag. 39. — Wij kiezen juist dit voorbeeld, omdat de
metaphoor ook in een syntactische samenhang wordt opgenomen.
60) Pag. 344.
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bij een der functies van de kennende activiteit kan betekenen ,,buitenpsychisch" (d.i. niet aanwezig in de psyche van den actieven of passieven
taal-gebruiker, slechts aanwezig in de logische analyse van den taal-beschouwer), of „wel tot de psyche (van den taal-gebruiker), maar niet tot de
bewuste psyche behorende" (de spreker of hoorder is zich van de functie
niet bewust, maar in zijn onbewuste werkt zij actief mee bij het tot stand
komen van een of andere taal-daad). Voor Stáhlin zijn „bewust" en „onbewust" te veel gegevens, die geen nadere verklaring nodig hebben, die
begrippen hebben een axiomatisch karakter. Maar zodra zij relevant worden
voor een descriptie van het verschijnsel „metaphoor", moeten zij ook terwille van die descriptie geanalyseerd worden. Opnieuw verwijzen wij naar
Deel III, Hoofdstuk II, § 2. Tot nu toe heeft St ihlin voornamelijk gesproken over den hoorder en het
begrijpen van metaphoren. Hij wijdt ook een § aan den spreker en het gebruiken van metaphoren. Zijn mening hierover is in verband met het voorgaande zonder meer duidelijk. De metaphoor is geen „Schmuck der Rede",
tenzij zij slecht is, niet het zaak-object werkelijk verrijkt 61 ) . De goede metaphoor is noodzakelijk: subtiele individuele gevoels- en gedachte-nuances
kunnen slechts door haar worden uitgedrukt. Hij vindt dan ook in Henkel's
uitspraak: „Der Dichter greift nach Bildern, nicht weil er unvermögend
ware seine Gedanken exakt in Worte zu übertragen" 62 ) het precieze tegendeel van de waarheid. Zo is dus elke metaphoor tot inopia-metaphoor teruggebracht; elke overdracht geschiedt „necessitatis gratia" 63 ). Dat hij, zij
het impliciet, in die inopia twee soorten onderscheidt, blijkt uit zijn opmerking: „Man gebraucht gar nicht einzelne Gebiete hervorzusuchen, wo wir
ohne Metaphern gar nicht reden können, wie das Gebiet der Zeit oder der
61) Hij verwijst hier naar W. Kirchbach: Aus Heine's Dichterwerkstatt (Magazin
für die Literatur des In- und Auslandes, 57. Jahrgang, Nr. 18-20, pag. 275, 285, 304),

die Heine's metaphoren aanvalt. Critiek op deze aanval bij Erdmann: Die Bedeutung
des Wortes, pag. 216, vlg. De appreciatie van concrete metaphorae ligt grotendeels
buiten ons veld van onderzoek (vgl. Deel I, Hoofdstuk II, § 1), maar de typering
van de metaphoor als versiering is niet te behandelen buiten de bestaande critiek op
bepaalde metaphorische uitdrukkingen om. Hierbeneden (Deel III, Hoofdstuk I,
§ 3) geven wij een analyse van het begrip „versiering". Daar zal dan blijken, dat
zowel de bepaling „nooit" als de bepaling „altijd" bij „De metaphoor is een versiering
der rede" een generalisering is. Dit is bij Sthlin gedeeltelijk „bewust" geworden,
bij Pongs geheel (zie § 5) .
62) Henkel: Das Goethesche Gleichnis, pag. 25. Zelfde mening als Sthlin bij E. Stern:
Tropus und Bedeutungswandel.
63) Voor de ontwikkeling van het inopia-begrip, zie hierboven Hoofdstuk I, § 3;
vgl. voorts Deel III, Hoofdstuk I, § 3.
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Geruchsempfindungen oder das Gebiet der Religion. Es trifft im Grunde
auf alle Gebiete zu, wo irgendwie feinere Beziehungen mitgeteilt werden
sollen" 64 ) . Hier vinden wij een niet duidelijke scheiding in taal- en auteur-,
ook in dode en levende metaphoren, en lopen logische (etymologische) en
psychologische beschouwingswijze door elkaar.
Interessant is hetgeen hij zegt over de aesthetische en de rhetorische
metaphoor. Hierbij baseert hij zich op de indeling in aesthetische, rhetorische
en wetenschappelijke taal: de eerste twee zoeken de "strong expression",
de laatste zoekt de "clear expression" 65) . De rhetorische taal is zeker niet
minderwaardig; zij wil beïnvloeden, het gemoed en de wil actief maken
(dit geldt vooral voor de religieuze taal, waarvan Stâhlin de metaphoren
statistisch wil verwerken) . De voorstellingen, die door de metaphoor somtijds worden opgewekt, zijn aesthetisch wel eens van belang, maar zijn
voor het begrijpen van rhetorische taal uit den boze 66 ); ook en vooral in
de religieuze taal is niet het beeld doch de zaak het voornaamste.
Wij zien hier geen duidelijk verschil met wat hij in de voor-laatste alinea
over de aesthetische metaphoor gezegd heeft. Ook hier was de zaak het
belangrijkste, wilde de metaphoor niet tot uiterlijke versiering en tot
phrase worden. In allen gevalle zijn wij hier ver van de opvatting van
Aristoteles af, die aan den rhetor een gepast gebruik der metaphoren toestond wegens de bedorven smaak van het publiek; volgens Stáhlin zijn zij
ook voor den rhetor volstrekt noodzakelijk.
Een zeer belangrijk moment van Stáhlin's visie hebben wij tot nu toe
slechts genoemd (zie de primaire definitie), niet geanalyseerd. Het is het
begrip ,,sfeer". In zekere zin is dit bij hem een voor-wetenschappelijk
begrip gebleven. Het behoren tot een bepaalde sfeer wordt als een der kenmerken, en als een -der meest wezenlijke kenmerken, van een of ander
object beschouwd, maar een definitie geeft hij er niet van. Alleen spreekt
hij naar aanleiding van de metonymia, waarbij beeld en zaak tot dezelfde
sfeer behoren 67), van een „ruimtelijk, temporeel of logisch bij-elkaar-zijn".
.

64) Pag. 354; dit tegen Nyrop-Vogt (t.a.p., pag. 167). Stáhlin's uitspraak: „Gerade
jene (psychologische) Vieldeutigkeit aller Wörter e r m ö g 1 i c h t e r s t e i n e n
g e i s t i g e n A u s t a u s c h" (ibidem) is het volkomen tegendeel van taal-critisch.
65) Hij verwijst hier naar E. Burke: A philosophical enquiry into the origin of our
ideas of the Sublime and Beautiful (London, 1787), pag. 338.
66) Het is duidelijk, dat „rhetorische taal" hier iri het geheel niet de (ongunstige)
betekenis heeft van „rhetoriek", „cliché".
67) Gemakshalve gebruiken wij de termen „zaak" en „beeld". Stáhlin gebruikt ze
niet. Het is ook zeer de vraag, of bij de typering van de metonymia deze termen wel
dienst kunnen doen. „Beeld" en „metaphoor" vonden wij vaak als synoniemen,
„beeld" en „metonymia" nooit.
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Wij mogen aannemen, dat volgens zijn mening de hoorder (spreker) zich
tijdens het begrijpen (zeggen) van een metonymia van dat bij-elkaar-zijn
bewust is, dat Stâhlin dus hier „dezelfde" als bepaling bij „sfeer" psychologisch interpreteert. Wat zegt hij nu echter over die sfeer in verband met
de metaphoor? Reeds in zijn primaire definitie werd er de nadruk op gelegd,
dat zaak en beeld tot twee verschillende sferen behoren. Het gaat er nu
„slechts" om, hoe en wanneer en voor wien die sferen verschillend zijn.
Nu is het merkwaardig, dat hij op een andere plaats zegt: „Wir halten fest,
. . . . , dass bei der Metapher immer ein anderes Gebiet, e i n e a n d e r e
S p h i r e herangezogen wird, gleichviel ob dies Anderssein normalerweise
erkannt wird oder nicht" 68) . Hier wordt „andere" als bepaling bij „sfeer"
niet psychologisch, doch logisch beschouwd.
Zo wordt dus een logisch „niet-hetzelfde" als wezenlijk kenmerk van de
metaphoor aanvaard, terwijl een logisch „hetzelfde" als zodanig wordt
verworpen (zie de passus over het vergelijken en het tertium comparationis).
Het probleem „hetzelfde niet-hetzelfde" openbaart zich in hetgeen
Stáhlin over de sferen zegt herhaalde malen. B.v. „Die Verschmelzung des
Bildes mit der Sache hat eine gewisse V erwandtscha f t der Sphiren zur
Voraussetzung", „Die Möglichkeiten der Verbindung zwischen versch'iedenen Sph,ren sind unbegrenzt", „Wir verarbeiten ohne jede Schwierigkeit Metaphern, die aus ganz verschiedenen SpMren heraus der eignen Sache
dienen' „scheinbar ganz entlegene Sphiren", enz. fi 9 ). Maar wij verwijzen
hier verder naar Deel I I I, Hoofdstuk II, § 3.
Anders dan Stáhlin zelf, die de relatie van de metaphoor tot de vergelijking en de allegorie eerst aan het einde van zijn werk behandelt, zullen
wij zijn mening over deze relatie bespreken voor zijn indeling der metaphoren. Voor de vergelijking (als stijlfiguur, niet dus als de handeling van
het vergelijken) is volgens hem het partikel „als" constituerend. Men heeft
wel op de kennistheoretische betekenis van dit partikel gewezen ?°), maar
nooit ernstig zijn psychologische werking onderzocht. Is het psychische
verschil wel zo groot als het taalkundige? Ongetwijfeld is er verschil, maar
dit is slechts gradueel. De eenvoudige vergelijkingen staan dicht bij de
werkelijke (eigenlijke) metaphoren 71 ) ; bij de metaphoor is de verbinding
tussen beide sferen nog wat nauwer. Het is onjuist de metaphoor een afgekorte vergelijking te noemen. Eerder is de allegorie een uitgesponnen meta68)
69)
70)
71)

Pag. 383.
Resp. pag. 349, 367, 351, 367; wij cursiveren.
Stâhlin noemt hier Bruchmann (tap., pag. 223).
Zelfde mening bij Sterzinger. Vgl. Hoofdstuk I. § 3, noot 84) .
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phoor; de grens tussen beide is niet aan te wijzen 72 ) . Ter typering van de
allegorie stelt hij de volgende formule op:
S=

b l : S l = b 2 : S 2 = b 3 : S 3 ... .
(Schema XI)

Voor de gelijkenis geldt:
b:bl:b 2 :b3 ....=s:sl:s 2 :s 3 ....
(Schema XII),
waarin b, b', b 2 , b 3 .... de elementen zijn van het beeld-complex B,
s,
2
3
,
s
sx, s
.... de elementen zijn van het zaak-complex S, en = het punt
symboliseert, waarop een verbinding tussen beide complexen wordt tot
stand gebracht.
Deze schemata, duidelijk op zichzelf, doen in St ihlin's beschouwing
enigszins logicistisch aan, daar op het vergelijken, het analogiseren, te zeer
de nadruk wordt gelegd.
Komen wij dan nu tot de statistiek en de indeling der metaphoren. De
aandacht kan gericht zijn op het beeld- of op het zaak-object. Hierover
zegt Sthlin in wezen niet veel anders dan Brinkmann. Voor hem is het
zaak-object, nl. de godsdienst, van het meeste belang. Hij tracht dan na
te gaan, met welke sferen zich de religie het meeste en het gemakkelijkste
verbindt, welke eigenschappen aan de religieuze objecten geleend worden 73),
en vooral: met welke gevoelswaarden zij worden bekleed. De waarde nu
van een statistiek hangt voor een groot gedeelte af van de juistheid en
bruikbaarheid van de indeling, die eraan ten grondslag ligt. Eerst moet
precies worden vastgesteld, voor welk afzonderlijk object van een bepaald
zaak-gebied een bepaalde metaphoor wordt gebruikt; ten opzichte daarvan
is een ordening der metaphoren eigenlijk van secundaire betekenis.
Over de indeling naar het beeld-object kunnen wij kort zijn. De beeldobjecten worden tot grotere groepen verenigd (die hij ook wel „sferen"
72) Volgens Stáhlin kent de metaphoor wel, de allegorie niet een catachrese; vgl.
hiermee de mening van Wundt (§ 2, noot 50)). Over de vergelijking laat Sthlin zich
in verband met de catachrese niet uit. — De typering van de allegorie als uitgesponnen
metaphoor vinden wij in vrijwel de gehele literatuur over de tropen en figuren. Beauzée
echter contrasteert juist allegorie aan métaphore prolongée; maar de grond-begrippen,
waarop deze contrastering berust, zijn uiterst vaag („direct spreken over", „eigenlijke
taal"); vgl. hierboven noot 57a).
73) Hier vinden wij dezelfde beeldspraak als bij Biese, die herhaaldelijk spreekt van
het „metaphorische Leihen".
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noemt), zoals A. algemene objecten en hoedanigheden, B. de buitenmenselijke natuur, C. de mens, enz., alle weer met onderverdelingen van de eerste,
tweede en derde graad 74 ). Terecht wordt erop gewezen, dat het behoren
tot een dergelijke groep vaak in het geheel niet relevant is voor de samenhang, waarin het beeld is gebruikt („tchens Seele triefte von wohlliistiger
SchÉinheit" zou b.v. onder „Wetter" ressorteren !). Die gehele indeling is
volgens hem een noodzakelijk kwaad; zij is willekeurig en gewelddadig.
Een ander indelingscriterium kan zijn: de relatie tussen beeld- en zaakobject. Hij fulmineert tegen de op het stoffelijk resp. onstoffelijk zijn gebaseerde vier-deling: „Es ist nicht leicht ein Ausdruck stark genug, um den
anscheinend unausrottbaren Unfug dieser Einteilung gebhrend zu bezeichnen" 75 ). Het heeft niet de minste waarde om op te merken naar aanleiding
van „onze Vader" (= „God"), dat „vader" zintuiglijk waarneembaar is.
Hij valt de desbetreffende passages bij Brinkmann dan ook aan, maar
verdedigt diens onderzoekingen over de grammaticale verbinding van (de
woorden voor) beide objecten. Toch is z.i. die grammaticale verbinding als
indelingscriterium niet geschikt; aan haar kan slechts de saamhorigheid
gedemonstreerd worden 76 ). Van veel meer belang is het gezichtspunt, of
de metaphoor meer de helderheid der gedachte dan wel de innigheid van
het gevoel dient "). De laatste kunnen weer verdeeld worden in pathetische
en comische 78), of in ernstige en humoristische 79 ); maar bij den religieuzen
auteur vinden wij natuurlijk alleen maar ernstige metaphoren.
Deze indelingsprincipes zijn voor alle beelden (dus ook gelijkenissen en
allegorieën) mogelijk. Specifiek voor de metaphoor is de dubbele betekenis
en deze kan naast het beeld-object basis zijn voor een indeling. De gradaties
van de bewustzijnsintensiteit zijn hier, als te subjectief, niet van belang;
maar wel is dit het al dan niet tot stand komen van het „beeldzijn" 80 ).
74) Dergelijke schemata bij Vossius, Brinkmann, Blmner (XVIII). Zie (ook voor
StMllin) Deel III, Hoofdstuk II, § 3.
75) Pag. 375. Zie voor deze vier-deling — die bij de Arabieren tot een zes-deling
geworden is — hierboven Hoofdstuk I, § 3, § 6 en natuurlijk de § over Brinkmann.
76) Stnlin wijst erop, dat Brinkmann merkwaardigerwijze composita als „Geistesfriihling" heeft vergeten.
77) Deze indeling bij Elster (pag. 391). Volgens StWIlin is deze onderscheiding toch
moeilijk zuiver door te voeren.
78) Hij verwijst hier naar Blmner (XII).
79) Deze indeling bij Koffka (pag. 29). — Het is duidelijk, dat in de laatste gevallen
indelingen van de „stijl" in het algemeen speciaal op de metaphoor worden toegepast.
De contrastering van „ernstig" aan „humoristisch" kenden de refereinen-bundels en
lied-boeken reeds („sot - vroet", „boertig - aandachtig"; zie Anna Beyns en Breero).
80) Zo vertalen wij „Bildhaftigkeit"; het is duidelijk, dat wij er met de „aanschouwelijkheid", die het woordenboek opgeeft, niet komen. — Het gaat hier dus om het
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Slechts als dit ons bewust wordt, maar dan ook immer, is een uitdrukking
een „wirkliche" en „eigentliche" metaphoor 81 ).
Het is duidelijk dat het hier niet gaat om een indeling, doch om een
wezensbepaling. Alle A's kunnen onmogelijk ingedeeld worden in A's
(werkelijke A's) en niet-A's (pseudo-A's). Wanneer de laatste toch per slot
van rekening óók A genoemd worden, blijkt daaruit, dat een bepaald eerst
als essentieel gesteld kenmerk nu weer niet als essentieel gesteld wordt,
dat „A" twee betekenissen moet hebben. SUihlin tracht tegelijkertijd te
scheiden en te verenigen, grijpt twee als verschillend begrepen verschijnselen
samen onder een en dezelfde naam. De dode metaphoor kan nooit als
metaphoor aan de eigenlijke metaphoor gecontrasteerd worden, evenmin als
de walvis als vis aan de eigenlijke vis gecontrasteerd kan worden; hoogstens
kan gezegd worden, dat er onjuist woordgebruik is gepleegd, berustend op
een onjuist begrip van de verschijnselen. Maar hiervoor mogen wij verwijzen
naar Deel II, Hoofdstuk II, § 2. Ook voor de volgende (daarmee samenhangende) kwestie zouden wij hiernaar kunnen verwijzen, ware het niet,
dat deze historisch, dus voor de evolutie van ons begrip, van belang was.
Stállin spreekt van het psychologische en het philologische gezichtspunt.
Deze terminologie kan niet juist zijn. Er lopen hier twee onderscheidingen
door elkaar, nl. „psychologisch - logisch" (d.i. subjectief - objectief in de
zin van Werner) en „synchronistisch - diachronistisch". Met „dode metaphoor" wordt een woord benoemd naar een vroegere eigenschap, maar deze
term is eerst mogelijk, wanneer „metaphoor" zelf psychologisch wordt gedefinieerd. Noemt men b.v. „begrijpen" een dode metaphoor, dan bedoelt
men daarmee, dat dit woord voor de leden van een bepaalde taal-gemeenschap in een bepaalde taal-periode een levende metaphoor geweest is, dat
eens bij het zeggen of horen van dit woord is ontstaan het bewustzijn van
een dubbele betekenis.
Elke keer nu, dat Stalin uit een N ‹---› A (s t ) een N <---› B (s 2 ) ziet worden,
dat hij dus als taal-beschouwer (als etymoloog) een oorspronkelijke en een
afgeleide betekenis en sfeer-verschil vaststelt 82 ) , concludeert hij , dat de
taal-gebruiker zich bij het zeggen of horen van N B ook van N ÷---› A
bewust was. Het zou hem moeilijk vallen bij uitdrukkingen als „begrip"
de nieuwe gevoelswaarden enz. aan te geven, waarmee het zaak-object toch
moet worden bekleed, wil volgens hem een dergelijke uitdrukking een metabewustzijn van het beeld-zijn „iiberhaupt", niet om het al dan niet gerepresenteerd
worden van het beeld (d.i. het beeld-object) in het bewustzijn.
81) „Eigenlijke" metaphoren; de andere zijn dus oneigenlijk, overdrachtelijk, . . . .
„slechts metaphorisch" metaphoren. Hier verschijnt weer in het begrip het verschijnsel zelf.
82) Dit sfeer-verschil symboliseerden wij door s 1 en s2.
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phoor zijn 83 ). Hij spreekt over deze gevoelswaarden echter niet. Hier wreekt
het zich, dat hij de noodzaak welke „begrip" èn de noodzaak welke „Geistesfriihling" deed ontstaan, als hetzelfde begrijpt. Werner zal, hierbij gedeeltelijk bij Wundt aansluitende (zie sommige van diens complicaties), in gevallen als „begrip" ook etymologisch geen metaphoren herkennen, juist
omdat zij uit taal-nood zijn ontstaan.
Voor Sahlin is het philologisch criterium: wordt de metaphorische uitdrukking ook nog als aanduiding van het beeld-object gebruikt of slechts
als aanduiding van het zaak-object ? Dit valt niet samen met het psychologisch: ook in het eerste geval behoeft de dubbele betekenis niet bewust
te worden. Door een combinatie van beide gezichtspunten komt hij tot de
volgende (primair dus op de dubbele betekenis berustende) indeling 84):
I. Ex-metaphoren. De metaphorische uitdrukking dient in het geheel niet

(meer) ter aanduiding van het beeld-object, en openbaart zich slechts
bij een bepaalde beschouwingswijze („begrip").
II. Onbewuste metaphoren. De metaphorische uitdrukking kan ook ter aanduiding van het beeld-object dienen, maar het metaphorisch gebruik
komt niet als zodanig tot bewustzijn, en wel
a) omdat op grond van de metaphoor er een betekenis-uitbreiding
heeft plaats gehad („helle nine", „grote geest"),
b) omdat beeld- en zaak-sfeer voor het bewustzijn van den spreker 85
zo dicht bij elkaar staan, dat zij niet als gescheiden worden opgevat
(de mythologische metaphoren, b.v. „God onze Vader"),
c) omdat door het metaphorische gebruik een werkelijke polysemie
ontstaan is („blad papier").
III. Werkelijke en eigenlijke metaphoren. Het beeld-zijn wordt ons bewust,
ook al wordt het beeld-object niet steeds in het bewustzijn gerepresenteerd („de kermis des levens").
)

83) Wij bedoelen natuurlijk niet, dat volgens Stnlin „begrip" nu het zaak-object
op een rijkere wijze bewust maakt, maar dat het dit vroeger heeft gedaan.
84) Pag. 386. In verband met deze indeling wijzen wij op een studie van J. L. Palache:
Over Beteekenisverandering der Woorden in het Hebreeuwsch (Semietisch) en andere
Talen. Een vergelijkende studie (Overdruk uit Bijdragen en Mededeelingen van het
Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland, VI) (Amsterdam, 1939),
waar (pag. 6) de term „semantische metaphoor" wordt geponeerd en de samenhang
tussen de contrasten: bewust - onbewust, individueel - usueel, plotselinge - geleidelijke betekenis-verandering en stilistiek - semantiek duidelijk tot uiting komt. Palache

ziet, anders dan Wundt, de semantische metaphoor als een geleidelijke betekenisovergang (volgens Wundt immers is die overgang voor elke metaphoor plotseling).
85) Het was consequenter geweest, als hij i.p.v. „spreker" hier „hoorder" gezegd had.
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I en III onderscheiden zich zowel philologisch als psychologisch van
elkaar; II behoort philologisch tot III, psychologisch tot I.
Over deze indeling kunnen wij verder kort zijn. Niet zullen wij spreken
over de woord-theorie (-terminologie), die eraan ten grondslag ligt, dus
b.v. over de contrastering van „betekenis-uitbreiding" en „werkelijke
polysemie" (zijn „(boom-)blad" en „(papier-)blad" verschillende betekenissen van hetzelfde woord, of zijn het verschillende woorden? enz.). Naar
aanleiding van IIb) kunnen wij opmerken, dat (ook voor Stalin) het samenvallen van beeld-sfeer en zaak-sfeer niet hetzelfde is als het samenvallen
van beeld en zaak (er zijn immers ook overdrachten in dezelfde sfeer mogelijk; wil ook de metonymia een psychologisch begrip zijn, dan moet bij deze
troop eveneens in den taal-gebruiker bewustheid zijn van verschil tussen
eigenlijk en on-eigenlijk).
Naar aanleiding van TIb) spreekt hij over de relatie tussen metaphoor en
mythe. Over deze relatie heeft Vico het eerst geschreven 86 ); zij zal in de
taal-philosophie en de philosophie voor de metaphoor van betekenis worden
en behoort systematisch meer tot het ressort van Hoofdstuk III, waarnaar
wij dan ook verwijzen. Hier volstaan wij met te releveren, dat Sthlin (in
tegenstelling met Brinkmann en Max Mller) vele metaphoren uit mythologieën ziet ontstaan, en dat hij logische en psychologische beschouwingswijze, niet alleen met betrekking tot „metaphoor" maar ook met betrekking
tot „mythologie", in de desbetreffende passage hopeloos verwart. —
Als laatste indelingscriterium noemt hij: de mate van gebruikelijkheid.
Hierop baseert hij de (niet essentiële doch graduele) onderscheiding in
„fibliche" en „gelegentliche" metaphoren. Deze gradatie loopt in het geheel

niet parallel aan de psychologische: er zijn metaphoren, die zeer vaak gebruikt worden („de koning der dieren") en toch steeds als metaphoren
worden begrepen. Dus niet behoren de ubliche steeds tot I en II, de gelegentliche tot III. Er bestaat ongetwijfeld wel zo iets als een „Wanderung" 87 ) van III naar II en I, er zijn genoeg metaphoren, die aan hun
succes te gronde gaan 88 maar ongetwijfeld zijn er ook, die niet door het
gebruik afslijten. En zeker is het onjuist, te menen dat de dichters steeds
weer nieuwe metaphoren scheppen, die dan van occasioneel usueel en eindelijk onbewust en ex- worden. De indeling in taal- en auteur-metaphoren,
die op deze mening berust, is dus ook onjuist: de dichters creëren vrijwel
nooit een nieuwe metaphoor, het aantal auteur-metaphoren is zeer gering;
de dichters moeten de misschien reeds vaak gebruikte beelden met nieuw
) ,

86) Zie Hoofdstuk I, § 6.
87) Zie Brinkmann, pag. 17.
88) Zie M. Bréal, t.a.p., Chap. XII, La Métaphore, pag. 124: „son succès même la
fait pálir".
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leven vullen, ze zo gebruiken, dat de lezer daarbij bepaalde gedachten en
gevoelens beleeft. Vooral de religieuze literatuur maakt gebruik van zeer
bekende en juist misschien daarom werkzame beelden.
Stalin maakt het zich in deze polemiek wel wat erg gemakkelijk. Wanneer een hoeveelheid verschijnselen in twee groepen wordt verdeeld, hindert
het niets, of de ene groep duizend en de andere slechts tien gevallen omvat,
mits er tussen die duizend en die tien maar een duidelijk verschil bestaat.
Voorts is het nog de vraag, of beelden die vaak (in de literatuur?) gebruikt
worden, wel tot „de taal" behoren. Bovendien mogen wij niet vergeten,
dat in de uitspraak: „De dichters creëren de metaphoren" het woord „dichter" zeker niet altijd maar toch vaak een ruimere betekenis heeft dan
„auteur" (zie de § over Vico en Brinkmann).
Sdhlin heeft niet nagegaan, of het al dan niet aan het succes te gronde
gaan misschien in verband staat met een andere eigenschap of met andere
eigenschappen, waaruit het verklaard kan worden. Wat de metaphoren der
religieuze literatuur betreft: deze komen, voorzover zij mythologische metaphoren zijn of hetzelfde karakter als deze hebben (hij wijst erop, dat juist
groep IIb) godsdienstpsychologisch van belang is), niet als beelden tot be-.
wustzijn, en daarom kunnen zij voor de onderhavige kwestie ook niets bewijzen. Wanneer zij werkzaam zijn, zijn zij juist niet als beeld werkzaam
(„onze Vader") en involveert de benoeming van een object met de naam van
een ander een wezensgelijkheid der objecten (zie de primaire definitie).
Maar voor deze kwestie verwijzen wij verder naar Deel III, Hoofdstuk IV,.
2.
De figuurlijke en de eigenlijke betekenis van een woord blijft Sdhlin
tegenover elkaar stellen 89 ). Dat „eigenlijke" plaatst hij vrijwel steeds tussen
aanhalingstekens. Komt dit misschien, doordat dit ook bij hem niet tot een
duidelijk begrip geworden is? Wat verstaat hij eronder? Niet het „usuele"
in Paul se zin, want daarin ziet hij met Marbe slechts een logische abstractie.
Ook niet het „iibliche", want hij ziet in, dat b.v. „himmlisch" als xenikon
veel gebruikelijker is dan als kurion. Het „etymologische" dan? Natuurlijk
ook niet: de eigenlijke betekenis van „himmlisch", die hij tegenover de
metaphorische stelt, brengt hij toch wel niet met „bedekking" in verband.
De „zinnelijke" misschien? Maar hij verwerpt de indeling „stoffelijk - onstoffelijk" geheel!
Sinds het Aristotelische i< k‘ipiov
'
zijn wij er in bepaalde opzichten nog niet
veel op vooruitgegaan.
-

89) Voor Reichel (Sprachpsychologische Untersuchungen, pag. 179), is er geen essentieel verschil; dezelfde mening heeft Gerber en ook Biese. Critiek hierop o.a. bij Ed.
Stilistik, Poetik, Rhetorik, pag. 94.
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Kort samenvattend kunnen wij zeggen, dat Sthlin een descriptie van de
metaphoor tracht te geven als phaenomenon in het individuele taal-organisme, voor welk phaenomenon de simultane versmelting van beeld en zaak
constituerend is; voorts, dat hij de metaphoor als noodzakelijk uitdrukkingsmiddel begrijpt. Zijn begrip „wirkliche Metapher" zal in Werner's begrip
„echte Metapher" niet alleen zijn historische voortzetting, doch ook zijn
contrast vinden, zoals de volgende paragraaf ons zal leren.
WERNER. — HET ONTSTAAN VAN DE METAPHOOR ALS
VORM
In Werner's werk wordt de vraag gesteld: „Hoe is de metaphoor (als
vorm) ontstaan?" 1 ) Deze vraag staat op meer dan één wijze in verband
met de vraag naar de oorsprong der taal.
Zolang de mens nadenkt over de taal, zo lang denkt hij na over haar
oorsprong. Het heeft geen zin, hier alle theorieën in extenso te behandelen 2);
wij willen slechts de in de eerste alinea bedoelde samenhangen even zichtbaar maken en zodoende Werner's probleem (en de wijze, waarop hij dit
behandelt) historisch en systematisch determineren.
De verschillende theorieën over de oorsprong der taal impliceren verschillende interpretaties van het begrip „taal" en van het begrip „oorsprong". De grens tussen „taal" en „niet-taal" werd niet steeds op dezelfde
wijze getrokken, de vraag naar de oorsprong werd niet steeds op dezelfde
wijze gesteld (vgl. „Waaruit ontstond zij ?" — „Waartoe ontstond zij ?" —
„Waardoor ontstond zij ?"); zo moest men tot verschillende antwoorden
komen.
Voor een dier theorieën, behorend tot de „klank-symbolische", nl. die
van Biese, was de metaphoor constituerend. De klank-symbolische en ook
nog andere theorieën zien in het eerste spreken wezenlijk een poëtische
uiting. Zo b.v. nog die van Jespersen, die de taal ziet beginnen als zingende
sport met de organen. Dergelijke theorieën steunen op het feit, dat poëzie
ouder is dan proza, en dat „de oudere talen veel rijker waren aan metaphoren
dan de moderne". Hun psychologische wortel is echter een romantische
verheerlijking van het dichterschap en van het verleden. Omdat men in
het scheppende poëtische vermogen het schoonste moment van de menselijke psyche zag en het verleden ver boven het heden stelde, moest men wel

§4

—

1) H. Werner: Die Ursprnge der Metapher. Arbeiten zur Entwicklungspsychologie,
herausgegeben von Felix Krueger. Drittes Heft (Leipzig, 1919).
2) Wij verwijzen naar H. Steinthal: Der Ursprung der Sprache im Zusammenhange
-mit den letzten Fragen alles Wissens. Eine Darstellung, Kritik und Fortentwicklung
.der vorzglichsten Ansichten 4 (Berlin, 1881), J. Jespersen: Language, Book IV,
Pongs, pag. 54, vlgg.
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in de poëzie de primaire ontstaanswortel van de taal zien. Dit is echter
— evenals trouwens de interpretatie van genoemde feiten — een speculatie,
in wezen niet verschillende van die van Aristoteles, die meende, dat de
hemellichamen zich in cirkels moesten bewegen, omdat de cirkel de meest
volmaakte lijn was, of van die der Pythagoreeërs, die op de volmaaktheid
van het getal 10 het bestaan van een darrixeo.w baseerden.
Dat poëzie als kunst-uiting ouder is dan proza als kunst-uiting, bewijst
nog niets voor de poëtische oorsprong van de taal. En wat de abundantie
der metaphoren betreft: ook de moderne talen zijn toch door en door metaphorisch ?
Nu kan men natuurlijk weer zeggen: „Ja, maar al die metaphoren zijn
afgesleten, dood, zij bestaan slechts voor den etymoloog". Maar wie zegt
ons, of ook die metaphoren in de oudere talen niet slechts voor den etymoloog bestaan? Tegenover andere talen (en vooral dode) staat ieder nu eenmaal anders dan tegenover zijn eigen taal. „Typisch woord, dat Nederlandse
„geneesheer"; zo is het: een arts moet kunnen genezen en moet tevens een
heer zijn 3 ). — Wat een concreet woord, dat „begrip", veel te zinnelijk om
een abstractum te benoemen; neen, dan liever „conception" 4)". Enz.
Hierop komen wij straks terug. Wij laten nu even gelden, dat de woorden
uit vroegere talen, die de etymologie als „metaphoren" herkent, inderdaad
levende metaphoren waren. Wil de zin „de oudere talen waren veel rijker
aan metaphoren dan de moderne" iets bewijzen voor de poëtische oorsprong
van de taal, dan moeten zij behalve levend natuurlijk ook nog poëtisch zijn.
De samenhang met een bepaalde theorie over het ontstaan van de metaphoor is duidelijk. Deze maakte een geheel volk, dat zo'n nu beeldsprakig
schijnende taal had gecreëerd en sprak, tot één groot dichter en zag in alle
overdrachten een poëtische intentie (zo Vico, Brinkmann, Biese) 5). Zo
berustte een bepaalde theorie over de oorsprong der metaphoor op dezelfde
romantisering der feiten als een bepaalde theorie over de oorsprong der taal.
Naast de poëtische staat dan voor beide de noodzakelijkheidstheorie; deze
ziet taal en metaphoor niet uit objectieve noodzakelijkheid maar uit subjectieve nood ontstaan 6 ). Wat de metaphoor betreft: reeds vele malen vonden
wij de inopia- aan de poëtische (aesthetische) metaphoor gecontrasteerd.
Maar zeer dikwijls was dit een indeling van de in de eigen taal aangetroffen
metaphoren, gaf men geen theorie over de genesis van de metaphoor als
3) Dergelijke „Deuteleien" kan men ook wel eens van Nederlanders horen.
4) Zie A. Darmesteter: La vie des mots, pag. 71 en de critiek hierop van Wundt
(II, 2, pag. 568-569, noot). Vgl. ook § 5, noot 108).
5) Wij stellen de zaak zo natuurlijk te eenvoudig voor: meestal lopen er verschillende
beschouwingswijzen door elkaar; zie daarvoor de betreffende §§.
6) Een inopia-theorie over het ontstaan der taal o.a. bij Whitney.
16
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vorm. Gaf men (dus uitgaande van de genoemde onderscheiding) deze
theorie wèl, dan zag men de metaphoor als inopia-metaphoor ontstaan;
eerst later ontstonden de poëtische, de phantasie maakte gebruik van een
eenmaal bestaande vorm. In deze theorie (die wij o.a. bij Vossius signaleerden) vinden wij reeds in nuce, wat de ontwikkelingspsychologie van Krueger
en zijn school „Motivwandlung" zal noemen.
Eén moment hadden poëtische en inopia-theorie gemeen; men concludeerde vrijwel altijd vanuit zijn eigen analyse tot het metaphorisch zijn
van een woord uit een vroegere taal, c.q. uit de oer-taal. De vraag: „Werd
zo'n woord misschien niet als adaequate uitdrukking gevoeld door wie het
in zijn nood schiep?" werd niet eens gesteld; en dit geldt niet slechts voor
de periode, waarin men zich van het contrast „logisch - psychologisch" nog
niet duidelijk bewust was, maar ook grotendeels voor de periode, waarin
men psychologisch tracht te interpreteren. Wanneer men naar de oorsprong
van de metaphoor zoekt, ligt deze vraag ook zeker minder voor de hand,
dan wanneer men zich afvraagt, of een woord in een bepaalde periode van
een taal een metaphoor is, d.w.z. door den spreker van die taal als zodanig
werd begrepen. Toen een naam voor een bepaald object voor het eerst werd
gebruikt ter aanduiding van een ander, moest er toch wel bewustzijn van
een overdracht, van een inadaequatie, aanwezig zijn, zal men zeggen.
Hiertegen is het volgende in te brengen. Gesteld, dat de nijptang er eerder
was dan de hamer. Op een gegeven ogenblik is men genoodzaakt te „hameren" en men neemt hiervoor de nijptang. Op dit moment is het mogelijk,
dat men zich van de gebruikelijke functie van de nijptang niet meer bewust
is; zo gespannen is men dan op het doel, dat men de gewone functie van het
middel vergeet.
Even sterk kan men nu geconcentreerd zijn op het ontkomen aan de
taalnood. Dit is de causa finalis, de taalnood zelf is de causa efficiens. Men
neemt voor het benoemen van een nieuw object die taal-klank, die om welke
redenen dan ook „bij de hand is", zonder dat men zich om de gebruikelijke
functie van die klank nog bekommert. Eerst als men de bedoeling heeft
niet een woord maar een rnetaphoor te scheppen, zullen er twee betekenissen
beide tegelijkertijd en even sterk in het bewustzijn aanwezig wezen. Hiervoor zal een psychisch motief moeten bestaan. Nu is de poëtische aandrift
zeker zo'n psychisch motief: men kan meer of minder bewust streven naar
de typische aesthetische sensatie, die ligt in het gelijktijdig bewust zijn van
twee wegens hun overeenkomst in een twee-eenheid samengegrepen objecten.
Is echter de poëtische aandrift in de geschiedenis der mensheid wel de
eerste oorzaak van het ontstaan van een bi-semantisch bewustzijn, waarin
geen der beide momenten overheerst, d.i. de eerste oorzaak van de (psychologische) metaphoor? Aan romantische speculaties hebben wij hier niets;
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wij hebben een reëel veld van onderzoek nodig. En dit vinden wij in de
taal der thans levende primitieve volkeren. En wel voornamelijk om twee
redenen:
1°. Hun taal (en vooral ook hun psychisch leven) representeert een primitievere phase, staat dichter bij de „oorsprong" niet alleen dan de thans
nog gesproken, maar ook dan de oudste ons bekende phase der Nostratische
talen, waaraan de negentiende eeuw in hoofdzaak een dergelijk probleem
trachtte op te lossen;
2°. Hun taal kan nog direct als levensverschijnsel bestudeerd worden,
terwijl wij bij de dode talen, hoe oud zij dan ook mogen zijn, zijn aangewezen op het interpreteren van dode lettertekens.
Aan de taal der primitieven nu, aan hun godsdienst, hun zeden en gewoonten, hun denk- en gevoelsleven, tracht Werner zo ver als mogelijk is
de psychologische oorsprongen der metaphoor na te speuren. Wanneer wij
de resultaten, waartoe hij komt, vergelijken met de hierboven geanalyseerde
opvattingen, zien wij een afgrond gapen, die slechts door een snelle evolutie
van verschillende wetenschappen kan worden overbrugd 7 ).
De voornaamste dier wetenschappen is wel de psychologie. Zij heerste
zelfs zo souverein, dat men wel de twintigste eeuw als de eeuw der psychologie tegenover de natuurwetenschappelijke negentiende eeuw plaatste, en
op de ontwikkeling der cultuurwetenschappen heeft zij in vele opzichten
richtinggevend gewerkt. De diepte-psychologie van Freud en zijn school,
a.h.w. haar uitbouw in een nieuwe dimensie, leerde ons kennen „wat op de
bodem der ziel ligt" 8): angst, erotiek, waarvan de poëzie slechts de schone
bloesem is. Wie eens van deze boom der kennis at, werd voor altijd verdreven uit het paradijs van een onschuldig idealisme. De taal was niet meer
als poëzie ontstaan, maar als sadisme, als „orale wrijving" 9 ) en de wortel
van de metaphoor was niet meer een poëtisch genieten, maar angst voor
vernietiging, maar leugen en achterdocht. De evolutie der psychologie verklaart de „zonde-val" van Brinkmann op Werner.
Met dergelijke inzichten kon ook natuurlijk een laus temporis acti niet
meer samengaan. Wat kon ons dwingen aan te nemen, dat de psyche van
7) Vgl. § 1.
8) De titel van een bekend werkje van W. Stekel.
9) Deze theorie (overigens, zoals het een goed epigoon betaamt, plus Freudiste que
Freud) bij S. Bernfeld: Psychologie des S,uglings (1925), pag. 213; geciteerd bij
K. Biihler: Krise der Psychologie (Jena, 1927). Vgl. ook H. Sperber: Ueber den sexuellen Ursprung der Sprache (Imago (Zeitschrift fiir Anwendung der Psychoanalyse auf
die Geisteswissenschaften), 1912, pag. 405-453), waarin hij spreekt over de „Entwicklungsfnigkeit der W&ter fiir sexuelle Dinge", en voorts het hierbeneden genoemde artikel van Goldberger.
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den oermens van edeler maaksel was dan die van de thans levende primitieven en van onszelf? Zo overwon men het romantisch idealiseren van het
verleden. Zo kon ook Werner's werk empirisch worden en niet speculatief.
Maar niet alleen de evolutie der psychologie, ook die van andere wetenschappen was voor zijn werk noodzakelijk. De linguistiek ging haar objecten
hoe langer hoe meer zoeken ook buiten de Indoeuropese en Nostratische
talen. Zocht men b.v. naar de oorsprongen van het grammatisch geslacht,
dan ging men ook bij de Bantoe-talen enz. in de leer 10 ). Maar niet alleen de
talen der primitieven, ook hun zeden, gewoonten enz. werden (vaak in verband daarmee) bestudeerd 11 ). De ethnologie werd tot een zelfstandige
wetenschap uitgebouwd en leverde ook weer als hulpwetenschap haar resultaten ter verwerking aan de psychologie.
Zo hebben wij het werk van Werner leren begrijpen als een reactie op de
poëtische en op de inopia-theorie over de oorsprong van de metaphoor en
het tevens geplaatst in de wetenschappelijke constellatie zijner dagen.
Rest ons nu, een nadere analyse te geven van zijn studie.
Hij tracht dus de oorsprong en de ontwikkeling van het metaphorische
bij of liever in den natuur-mens te beschrijven. Postulaten zijn:
Er is een evolutie der mensheid,
Het temporele der evolutie-phasen ligt ruimtelijk geprojecteerd in het
a-temporeel naast-elkaar der verschillende cultuur-kringen.
Oorsprong en ontwikkeling nu zijn niet slechts correlatieve begrippen, zij
zijn in wezen twee zijden van dezelfde empirische samenhang. Men kan
zeggen: „Er is geen oorsprong, maar slechts ontvouwing van de in de vorige
reeds immanent aanwezige vormen", maar men kan ook en met evenveel
recht zeggen: „Er is geen ontvouwing, doch er zijn immer slechts nieuwe
oorsprongen in nieuwe ontwikkelingsstadia" 12 ). Het begrip der „Motivwandlung" treedt hier tussen beide contrasterende meningen bemiddelend
op. Er is geen generatio spontanea van een geestelijke of materiële „vorm"
in de menselijke gemeenschap. Hij ligt reeds in het voorgaande, maar hij
heeft bepaalde omstandigheden nodig om in schijnbaar ongehoorde nieuwheid op te staan. Iedere menselijke schepping moet zich, om zich te kunnen
10) Zie o.a. het samenvattend artikel van J. P. B. de Josselin de Jong: De oorsprong
van het grammatisch geslacht (Het Leidsche Tijdschrift, XXVI).
11) Het noemen van literatuur valt te veel buiten het ressort van onze studie. Werner
vermeldt in zijn Literaturverzeichnis zeer veel ethnologische werken, doch geen
linguistische.
12) In de twee meningen openbaren zich twee verschillende houdingen t.o.v. „hetzelfde - niet-hetzelfde"; zij hebben „evenveel recht", er is geen objectieve norm
(verg. hierboven Deel I, Hoofdstuk I, § 4).
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handhaven in de strijd om het bestaan, in de gecompliceerdheid der culturele
veranderingen kunnen aanpassen 13 ), en dit kan zij door „Motivwandlung".
„Wenn also die ussere „Form" (im weitesten Sinne des Wortes) zwar die
gleiche bleibt, ihre inneren Beweggrnde dem verkiderten Interessekreise
aber entsprechend wechseln, dann hat sick die Form der KulturspMre angepasst" 14 ). Als voorbeeld diene het volgende. De natuurjager bootste het
dier na om het ongemerkt te kunnen besluipen; maar de magisch denkende
primitieve doet dit in de ceremoniën ter bereiking van een gelukkige jacht.
Zo kon de vorm „dier-nabootsing" blijven bestaan. „Erhaltung der sseren
Formen, bei verkidertem, der Kulturlage angepasstem Verhalten, schafft
also die Entwicklung. Durch das Wirken der Motivwandlung wird die Identitt von Ursprung und Entwicklung tatskhlich. Dieses Prinzip der Motivwandlung tritt auch in der Evolution des Metaphorischen deutlich hervor.
Eine so tief im geistigen Leben wurzelnde Anschauungsform, wie es die
Metapher ist, kann, auch wenn wir ihre eigentliche Wirkung bloss auf einer
Mheren Entwicklungsstufe geiten lassen, unms5glich erst pkitzlich dann gebildet werden, wenn sie ben&igt wird" 15 ).
Het begrip der (echte) metaphoor neemt hij, zoals reeds uit onze inleiding
bleek, in psychologische zin. „Das Erlebnis einer Inkongruenz in der Gleichsetzung, ist ein wesentliches Charakteristikum der im psychologischen Sinne
gefassten Metapher" 16 ). Dus moet in den schepper zelf van de metaphoor
het bewustzijn bestaan van een tweeheid, en niet het bewustzijn van een
identiteit van twee voorstellingsuitdrukkingen, die de taal-beschouwer als
verschillend ziet 17 ). Bovendien moet hij het bewustzijn hebben van een
slechts bijkomstige gelijkstelling. Het logische begrip kan niet object zijn
van genetisch onderzoek. Er is geen grijpbare oorsprong in de menselijke
ontwikkeling aan te geven: wij vinden het reeds in het dierenrijk. Maar beschouwen wij de echte metaphoor als resultaat van een bewust-fictieve
identificatie, dan kunnen wij het punt van oorsprong wel bepalen. —
Onderbreken wij Werner even. Hij onderscheidt niet scherp genoeg tussen
begrip en verschijnsel. Het logische begrip „metaphoor" openbaart zich
(evenals het psychologische) in de wetenschappelijke descriptie van verschijnselen; een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van dat begrip
behoort thuis in een terminographie, in het dierenrijk treffen wij het zeker
niet aan. Nu kan men menen, dat aan het logische begrip geen werkelijkheid,
13) De „vorm" als „organisme"; zie volgende §.
14) Pag. 2.
15) Pag. 3.
16) Pag. 4.
17) Hij verwijst hier naar Wundt.
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geen verschijnsel beantwoordt (en deze mening hangen de psychologisten,
althans op sommige momenten, ongetwijfeld aan); dan kan men echter niet
zeggen, dat het reeds in het dierenrijk aanwezig is. Bedoelt men echter,
dat er wel een verschijnsel aan beantwoordt doch niet het verschijnsel
„metaphoor", dat dit verschijnsel dus ten onrechte „metaphoor" wordt
genoemd, dan ziet men het dus als totaal anders dan de metaphoor en kan
het niet dezelfde „(uiterlijke) vorm" zijn in een vroeger ontwikkelingsstadium. Wanneer metaphoor en pseudo-metaphoor slechts de naam gemeen
hebben, heeft het geen zin, in verband met de oorsprong van de eerste over
de oorsprong van de tweede te spreken.
Deze beschouwing laten wij op dit punt onaf; wij zullen haar straks voltooien, nadat wij eerst Werner aan het woord gelaten hebben. —
De opgave, in de evolutie der mensheid het punt aan te geven waar de
metaphoor ontstaat, voert hem tot twee andere opgaven:
1 e. Bij de negers van de Oostindische archipel vindt men een directe uitdrukkingswijze, bij de polynesische stammen der austronesische archipel
daarentegen gekunstelde vergelijkingen voor de eenvoudigste dingen. Hiertussen moet een genetisch georiënteerde verbinding gevonden worden.
2e. Er bestaat een aperte antinomie tussen de primitieve denkwijze van
den natuurmens en het gebruik der metaphorische uitdrukkingswijze. Deze
tegenspraak moet worden opgelost. Veel concreta worden scherp omschreven, maar er is geen naam zelfs voor het direct bovengelegen soortbegrip.
Er is geen interesse voor samenhangen en samenvattingen. Wel hebben de
primitieven nu inzicht in overeenkomsten, maar hun taal stamt nog uit
de tijd, dat de overeenkomst tussen species van hetzelfde genus werkelijk
niet gezien werd. De reden is, dat de phaenomena als totaal-complexen voor
hen niet verder analyseerbaar waren. En toch treft men in vele van die talen
tal van figuurlijke spreekwijzen aan. Een biologische opvatting kan slechts
het bestaan, niet het ontstaan verklaren. Hier helpt alleen een ontwikkelingspsychologische 1 "). Zij zal de innerlijke motieven aanwijzen, die sterk
genoeg waren om een denkgewoonte te doorbreken, en hiermee tevens de
oorsprong der metaphoor.
Hij noemt en bespreekt eerst de „Entwicklungsstufen", die de (echte)
metaphoor hebben voorbereid. Er is een niveau-structuur, waarlangs in de
loop der tijden langzaam de metaphoor wordt bereikt. Het laagste ligt het
niveau van het motorische, dat ligt in het dierenrijk. De kat b.v. schudt
met de poten, als hij een hem onsympathiek persoon ontmoet. Wanneer wij
17a) Door „ontwikkelingspsychologie" in deze betekenis te gebruiken, wijken Krueger
c.s. van de gebruikelijke terminologie af. Beter is de term „vergelijkende psychologie".
Volgens Yerkes en Titchener immers behoort de genetische tot de individuele psychologie.
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dit logisch beschouwen komt het ons voor te zijn: een generalisatie van de
uitdrukkingsbeweging een vreemd lichaam van zich af te schudden tot
uitdrukkingsbeweging voor afschuw. Subjectief echter is het niets dan een
reactie-identiteit van twee door die identiteit samengehouden gewaarwordingen of toestandsgroepen. Het is niet meer dan een oer-kiem.
Ook op de tweede, de emotionele, geestestrap is er van een bewuste overdracht geen sprake. Als de Melanesiër zegt: „het voorhoofd bijt mij" (d.i.
„ik schaam mij"), bedoelt hij ongetwijfeld slechts een bewustzijnscomplex
tot uitdrukking te brengen en geen innerlijk gevoel. De primitieve houdt de
aanschouwelijke bewustzijnscomplexen uit elkaar en ordent en benoemt ze
afzonderlijk naar de hoofddragers van die complexen, d.w.z. naar die momenten, welke als sterkste zinnelijke gewaarwording in het centrum der
ideatie treden. En uit verschillende taal-logische gronden kunnen de gevoelens door den primitieve niet als zulke dragers worden opgevat. Het
gevoel is een abstracte bewustzijnsvorm, ook nu nog komt een indeling
eigenlijk niet boven de dualiteit van lust en onlust uit; de met de gevoelens
versmolten veel scherper gespecialiseerde aanschouwelijke gewaarwordingen
zijn daarom de dragers der complexen. Gevoelens zijn niet waar te nemen,
niet na te bootsen, niet voor te stellen; daarom worden ze door de taal, die
een sociaal uitdrukkingsmiddel is, eerst op een hogere trap van ontwikkeling
benoemd. Gevoelens en gewaarwordingen vormen een onscheidbare eenheid, een psychisch amalgama, met praevalentie der tweede. Voor dit complex nu wordt een naam gezocht en die vindt men bij de gewaarwording,
die als „Gegenstndlichkeit" alleen fixeerbaar is. Daar het bewustzijnscomplex een eenheid en geen tweeheid is, is ook de metaphoor der gevoelsuitdrukking een pseudo-metaphoor en, omdat er ongedifferentieerdheid en
ongrijpbaarheid is, wel een metaphoor uit abstractie-nood.
Op het derde, het aanschouwelijk-noëtische, niveau, ontstaat de omschrijving door een schijnbare tendentie om te abstraheren. Zo wanneer een
nieuw verschijnsel moet worden benoemd. Hier is taal-dwang, zoals in het
vorige geval gedachte-dwang bestond. Ook hier bestaat identiteit, geen
gelijkenis. Het ongenoemde wordt als bijzonder geval van het genoemde
opgevat, er is identiteit der aanschouwing, b.v. als een bril „ijzeren oog"
wordt genoemd. Naast formele staat dynamische identiteit, als het motorische hoofddrager is van het te benoemen en van het genoemde complex
(b.v. „vleermuis" voor „paraplu"). Hier dus geen metaphoriek, maar logische, d.i. begripvormende activiteit. Door gebrek aan ervaring worden twee
dingen geïdentificeerd. Dat zich van hieruit het bewustzijn van het metaphorische heeft ontwikkeld, is niet waarschijnlijk. Want in cultuur-phasen,
waarin een dergelijk verschijnsel nog niet als „metaphoor" doorschouwd
kan worden, vinden wij toch reeds vele echte metaphoren; en ons eigen

248
cultuurleven levert genoeg voorbeelden, dat een oorspronkelijk misschien
metaphorische benoeming spoedig tot adaequate uitdrukking wordt 18 ).
Ook in het anthropomorphiserende stadium vinden wij een „vooroefening"
van de metaphoor. Hier is een primitieve wereldbeschouwing, waarin wij
mogen hopen de wortels van de echte metaphoor aan te treffen. „Ist deun
nicht alle Vermenschlichung der Naturformen ein unaufMrliches Metaphorisieren; bedeutet nicht die Umdeutung der Weltdinge und des Weltgeschehens im Sinne unserer Eigengesetzlichkeit und Eigenkskperlichkeit das
in sich vollendete, naturewige Gleichnis?" 19 ) Voor de ontwikkeling van de
metaphoor is een genetisch en biologisch onderzoek naar het wezen dezer
anthropomorphische beschouwing noodzakelijk. Het anthropomorphische
is niet uit één wortel af te leiden. Alle primaire functies zijn nodig voor zijn
opbouw: „1. die triebhafte Reaktion, 2. der Gefhlszustand, 3. das anschauungsgera.sze Empfindungserlebnis" 20). De eerste is het belangrijkste, de
andere zijn eerst op hogere niveau's in volle kracht werkzaam. Het oermotief, dat tot vermenselijking der natuurkrachten drijft, is overwegend
motorisch. Motorisch natuur-begrijpen vinden wij in de nomadische periode.
De primairste vorm bestaat niet daarin, dat gegeven natuurkrachten als
analoog aan menselijke handelingen worden opgevat; het is omgekeerd: de
wortel der analogie is een omvorming van den mens zelf in de zin der natuurvormen. De ervaring van het practische voordeel van nabootsing wordt
licht omgebogen tot het axioma, dat de nabootsing datgene is, dat het
gewenste op magische wijze doet verkrijgen. Hier hebben wij te maken met
een echte nabootsing, niet met een fictieve instelling. — 2. De mythenbeelders der eerste magische periode (niet de nomaden) creëren de goden, de
daemonen; deze hebben objectieve geldigheid. Ook het anthropomorphische
der emotionele trap kent geen metaphorisch moment 21 ). — 3. Bewustzijnstoestanden, waarin een tweevoudige betekenisopvatting van verschijnselen
aanwezig is, zijn de droom en de illusie. Voor den primitieve echter is het
18) Dit argument is niet gelukkig. Voor den primitieve is N B een adaequate
uitdrukking, omdat voor hem B en A in wezen hetzelfde zijn; voor den cultuurmens
echter wordt N B eerst een adaequate uitdrukking, als elk bewustzijn van
overeenkomst verdwenen is. Bij den primitieve bestaat er dus bewustzijn van identiteit en daarom geen bewustzijn van verschil; bij den cultuurmens bestaat er geen
bewustzijn meer van overeenkomst, laat staan van identiteit.
19) Pag. 21. — Hier vinden wij precies het metaphorisch anthropomorphisme, alleen
met dit verschil, dat Werner het niet metaphorisch noemt, althans niet „echt" metaphorisch.
20) Pag. 22.
21) Dezelfde mening troffen wij bij Stnlin aan (zie diens bovenbesproken opvatting
van metaphoor en mythe).
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droom-materiaal te gering om hem tot critische beschouwingen over de
realiteit der dromen te brengen, want hij droomt weinig 9. Hij kan subjectieve en objectieve wereld niet scherp onderscheiden, omdat voorstelling en
gevoel bij hem niet gescheiden zijn . Zo gelooft hij aan de realiteit der dromen.
Geschikt voor illusies is hij niet, want voor illusies is een schat van innerlijke
ervaringen nodig.
Dus ook in het vierde stadium hebben wij de wortel der metaphoor niet
gevonden. De verschijnselen moeten vooral niet gezien worden in analogie
met een ontwikkelde cultuur. De primitieve gelooft onvoorwaardelijk aan
de echtheid van het door hem geschapen wereldbeeld. Wel kunnen uit die
pseudo-metaphoren echte worden door wegval der instellingen, die het
inzicht in de vergelijking verhinderen, dus door wegval van het geloof in
de echtheid der „natuurbeelden"; de natuurbeelden moeten eerst kunstzinnig genoten worden. Maar met deze degeneratie van het geloof is die
vroege ontstaanswortel toch beslist niet gevonden. Want een zodanig proces
kan pas werkzaam zijn in een postanimistische mensheidsepoche, en juist
in de periode van de meest echt-geloofde goden- en daemonen-leer vinden
wij zeer veel metaphoren. De pseudo-metaphoor is wel een „vooroefening,"
een voorbereiding, een „Vorbildung", als men die „Vorbildung" maar juist
verstaat, als men dus aanneemt, „dass die Psyche sich hierbei einen gewissen stofflichen Schatz einerseits (nl. in het gebied van het anthropomorphe denken) und andererseits einen gewissen reflektorischen Mechanismus des Inbeziehungsetzens zweier Bewusstseinsph,,nomene (als bij de
physiologische metaphoor en de metaphoor uit uitdrukkingsnood) aneignet" 23 ). De pseudo-metaphoor is dus wel van belang in formeel en materieel opzicht, maar het is niet de kiem van de echte. De ontwikkeling van
de echte metaphoor verloopt, hoewel zij die „vooroefening" benut, op een
ander plan. —
Nu wij Werner's eerste hoofdstuk gerefereerd hebben, kunnèn wij onze
hierboven onderbroken beschouwing voltooien. Werner behandelt ongetwijfeld de pseudo-metaphoor als een langs verschillende niveau's zich ontwikkelend verschijnsel, en — ondanks zichzelf — als verschijnsel, dat met
de echte metaphoor enige momenten gemeen heeft. Met hoeveel nadruk hij
ook betoogt, dat beide verschijnselen „totaal anders" zijn, hij ontkomt er
niet aan ze toch als „hetzelfde" (als dezelfde vorm) te zien. Een bepaalde
pseudo-metaphoor, een bepaald verschijnsel liggende op het motorische
geestes-niveau, noemt hij „slechts een oer-kiem"; maar wat is een oer-kiem
anders dan een oorsprong? Wanneer er geen generatio spontanea bestaat
van een geestelijke of materiële vorm, maar deze steeds in het voorgaande
22) Hoe weet Werner dit?
23) Pag. 33.
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ligt, dan geldt dit ook voor de metaphoor en dan is hetgeen hij „pseudometaphoor" noemt niets dan de vorm „metaphoor" in een vroeger stadium,
voorafgaande aan dat, waarin deze vorm als „echte metaphoor" optreedt.
En als uit de anthropomorphiserende pseudo-metaphoren echte kunnen
worden door wegval van instellingen, hebben wij hier dan niet een voorbeeld
van „Motivwandlung" van een en dezelfde vorm?
Hij zegt, dat er op het tweede niveau van bewuste overdracht geen
sprake is, . . . . dus is er wel sprake van (onbewuste) overdracht; dan moet
het ook mogelijk zijn, de bewuste en de onbewuste metaphoor als metaphoren
tegenover elkaar te stellen. En hierbij aanknopende kunnen wij zeggen, dat
uit onze analyse blijkt, dat Werner niet kan nalaten, in de pseudo-metaphoor
ondanks alles een metaphoor te zien. De identiteit van de naam suggereert
niet alleen aan den lezer (partiële) gelijkheid der verschijnselen, maar is
ook uitdrukking van het inzicht-in-die-gelijkheid in zijn eigen geest; zijn
gehele beschouwing impliceert, dat zij (ook) „hetzelfde" zijn.
Het is duidelijk, dat wij hier dezelfde kwestie aanroeren, als wij naar
aanleiding van Wundt en Sdhlin hebben aangeroerd. De „psychologisten"
schijnen hun interpretatie niet consequent te kunnen volhouden. Dat hun
inconsequenties niet subjectief, niet toevallig zijn maar aan de gevolgde
interpretatie noodzakelijk inhaerent, dat dus niet Wundt of Sdhlin of
Werner maar inconsequent is, maar dat ieder inconsequent moet worden,
die de metaphoor psychologisch wil interpreteren, zullen wij in Deel III
aantonen.
Dit alles doet Werner's probleem niet vervallen. Wij zouden het probleem
echter anders geformuleerd willen zien. In een periode, waarin alle tot nu
toe besproken metaphoren onbewust zijn, blijken er reeds bewuste metaphoren te bestaan. Waaraan hebben deze hun oorsprong te danken, wat
is de ontstaanswortel van de bewuste metaphoor, d.w.z. van dat moment
van de bewuste metaphoor, dat deze van de onbewuste onderscheidt? —
Volgen wij Werner in zijn zoeken naar het antwoord op deze vraag; wij
zullen hem hierbij de beschikking laten over zijn eigen terminologie.
„Wonen wir . . . . i berhaupt unser Ziel erreichen, so d urf en wir nicht
die Inhalte, sondern nur das subjective Verhalten als wesentlichen Gegenstand in den Mittelpunkt der Untersuchung stellen. Die metaphorische Einstellung steht und Wit mit dem Begriff des Fiktionsbewusstseins . . . . Die
beiden Vergleichsobjekte durf en also weder anschaulich identisch sein, noch
dijden sie sich in das Schema eines iibergeordneten Begriffes einschliessen
lassen. Immer muss das Bewusstsein bestehen: Dieser Vergleich erreicht
sein Ziel nicht vÉillig oder schiesst darber hinaus, er verzerrt oder verschrumpft das anschaulich Gegebene, er ist iiberfliissig oder ungenau" 24 ).
24) Pag. 34.
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Hiermee heeft Werner dus de (psychologische, c.q. bewuste) metaphoor
getypeerd als resultaat van een bewust fictieve instelling, als een door een
bewuste incongruentie opzettelijk verwrongen complex van begrip en aanduiding. In deze definitie gebruikten wij „aanduiding" en niet „naam",
daar volgens hem de (echte) metaphoor zich ook buiten de taal-sfeer manifesteert. Op zijn definitie komen wij straks terug.
De oorsprong van de metaphoor moet gezocht worden in een cultuur-sfeer
der volkeren, waarin een dergelijke bewust-fictieve instelling bestaat. Een
dergelijke sfeer is die van het taboe, dat het pneuma tot contrast-begrip
heeft. Wij willen Werner hier niet volgen in zijn ontwikkelingspsychologie
van het pneumatisme. Het is voor ons doel genoeg te weten, dat er levensbevorderende en levensvernietigende pneumen bestaan 25 ). Hieruit volgt,
dat de reactie op magische objecten bivalent moet zijn: positief en negatief;
de laatste is primair. De uitbreiding der taboeïstische gebruiken wordt beheerst door drie wetten: contiguïteit, analogie en contrast, dus de drie
principes, volgens welke de algemene associatie der psychische elementen
verloopt. Voor de taboe-irradiatie is de contiguïteit de oorspronkelijkste
wet. „Und wie es im Bereiche der Ideen nichts gibt, was nicht im Verlauf
der kontagistisen Kette zueinander in Beziehung treten kann, so gibt es
auch im dinglichen Bereiche nichts, was nicht durch Ubertragung dem tabu
verfallen kann" 26). Wat de overeenkomst betreft: „Alles was im entfemtesten an die tabuirte Form erinnert, ist verpnt" 27 ).
Aan de taal-metaphoriek 28) der taboeïstische cultuur-sfeer gaat een oorspronkelijker toestand vooraf, waarin de idee in een woordloze reactie op
de dingen tot uitdrukking komt; aan de taal-metaphoor gaat dus een dingmetaphoor vooraf 29 ). De magie door het geven van een voorbeeld is eerst
25) Het pneuma is een emanerende, onzichtbare substantie, een ruimtelijk in de
dingen aanwezig agens, in elk ding afzonderlijk niet locaal bepaald maar het geheel
doordringend en in staat om in andere dingen en in personen in te gaan. Het begrip
„pneuma" is door overdracht ontstaan: de voorstelling van een emanerende substantie
heeft men geleerd aan het verschijnsel der werkelijke uitstraling en daarna op alle
objecten der natuur overgedragen. De naam ontleent Werner aan de Stoïci.
26) Pag. 45. — „Contiguïteit - analogie", voor de z.g. logische taalkunde het contrast
tussen metonymia en metaphoor, zijn later in hetzelfde verband door de toevoeging
„associatie" „psychologisch" gemaakt; zie b.v. W. Jerusalem: Die Psychologie im
Dienste der Grammatik (Wien, 1896), pag. 12.
27) Ibidem.
28) Werner's „taal-metaphoriek" en „taal-metaphoor" is natuurlijk iets anders dan
de „taal-metaphoor", die wij in vorige begripsphasen hebben leren kennen als contrast
van de auteur-metaphoor.
29) Bedoeld is dus een echte (psychologische) ding-metaphoor.
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een eerlijk principe. Dit verliest zijn kracht, zodra het gevaar bestaat, dat
de magische beïnvloeding door de openhartige mededeling gestoord wordt.
Dan ontstaat de bewust-fictieve instelling, de leugen, de verhulling, zoals
bij de zwarte magie, die de vernietiging der tegenstanders tot doel heeft.
De aandacht mag niet getrokken worden; daarom verricht men de handeling
op een geheime plaats en zwijgend. Zelfs dit vindt men nog niet voldoende.
Men gaat een andere handeling verrichten en bedoelt er de oorspronkelijke
mee. Zo werpen de Aranda- en Loritja-stammen een tover-been, waarmee
men den vijand treffen wil, in een hoop rode mieren. Hier is geen identiteit
meer van voorbeeld en vervulling.
De rubricering der ding-metaphoren is gebaseerd op twee principes: hun
psychische inhoud en hun psycho-genesis. Tot de eerste groep behoren die
van „Vorgang, Anschauung, Zustand", alnaargelang de dynamische elementen, de waargenomen vorm of de als psychisch geappercipieerde toestand
der objecten bij het vormen der gelijkenis worden benut. Tot de twee behoren de „Symptonmetapher" en de „Gleichnismetapher", alnaargelang de
omschrijving het product is van associatie door contiguïteit of door overeenkomst. De eerste ziet hij als oorspronkelijker dan de tweede. De eerste ontstaat als gevolg van de innige samenhang van de delen en het geheel, waardoor het mogelijk is, één moment eruit te grijpen om er het gehele complex
mee aan te duiden. Vele toverliederen der natuur-volkeren schijnen woordmetaphoren te bevatten; toch dit zijn slechts omschrijvingen van reële (hoe
en waarom, zullen wij niet refereren) 30 ).
Het magische voorbeeld wordt dus door het toetreden van taboeïstische
tendenties van pseudo reële metaphoor tot echte reële metaphoor 31 ). Deze
laatste is de voorloper der (echte) taal-metaphoor. Voor de ontwikkeling
van de taal-metaphoor is het taboe van de naam vruchtbaarder dan dat
van dingen en personen. Op verschillende wijze — en om verschillende
redenen, die wij hier niet zullen bespreken — is voor de naam een taboeïstisch surrogaat mogelijk. Men verandert de volgorde der klanken, verlengt
of verkort, verwisselt de lettergrepen, verandert al dan niet willekeurig
klanken en klank-delen. Ook kan men gebruik maken van woorden uit een
andere taal, of van archaismen 3 9. Doch liever dan naar een neologisme, een
archaisme of een vreemd woord grijpt men naar een woord uit de gewone
omgangstaal. Men werpt dan de klank van het te vermijden woord geheel
30) Een reële metaphoor is niet het tegengestelde van een pseudo-metaphoor, het is
hetzelfde als een ding-metaphoor.
31) Het behoeft geen betoog, dat „pseudo" hier niet een bepaling is bij „reële", maar
bij „reële metaphoor".
32) Het is wel merkwaardig, dat wij hier nog eens de Aristotelische indeling der xenika
ontmoeten (zie Hoofdstuk I, § 2).
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weg en laat de betekenis van een ander woord een transformatie ondergaan.
De transformatie als gevolg van de taboeëring der woorden splitst zich in
een aan de oorspronkelijke betekenis inadaequate en een aan de oorspronkelijke betekenis adaequate. De inadaequate kan willekeurig gekozen
(indifferent) zijn of door contrast met de oorspronkelijke in een scheppend
verband staan. „Die Umschreibung der Bedeutung durch ihr Gegenteil hat
psychologisch viel Ahnlichkeit mit der Metapher. Nur ist hier der Kontrast,
dort die Ahnlichkeit an der Hand welcher der eigentliche Sinn des Wortes
erlebt wird" 33 ). Minachting bewerkt de metaphoor van het contrast (b.v.
als men een paard een „hond" noemt); vrome vrees eveneens, maar in omgekeerde richting („hoen" = geofferd zwijn). „Damit ist der tTbergang zur
aaquaten Namengebung geschaffen. Diese besteht im wesentlichen darin,
dass ein der Bedeutung nach ihnlicher Nahme fr den urspriinglichen gesetzt wird; damit tritt aber die echte Metapher als tabuistischer Ersatz zum
ersten Male in die Sprache ein" 34 ).
Hier moeten wij Werner onderbreken. Zijn indeling in adaequate en
inadaequate betekenissen wil ons niet duidelijk worden en doet ons terugdenken aan een indeling van Scaliger, die wij ook niet begrepen 35 Een
voorstelling, een begrip, een oordeel kunnen adaequaat aan de werkelijkheid genoemd worden, een naam aan een begrip; maar niet kan een naam
adaequaat zijn aan een naam, een betekenis aan een betekenis. Hij gebruikt
het woord „adaequaat" dus onjuist als bepaling bij „betekenis", juist als
bepaling bij „naam-geving". Of liever: hij zou het in het laatste geval juist
gebruiken, als hij het niet over een zeer speciaal geval van naam-geving
had. Wij zouden M de adaequate naam voor B noemen, hij noemt echter
N zo; het is ons volkomen onmogelijk, de betrekking van M tot B en die
van N tot B als hetzelfde, nl. als adaequatie te zien 36). De definitie sprak
van (het bewustzijn van) een naam-geving, die het gegevene „verzerrt oder
verschrumpft"; voor een dergelijke naam-geving is het praedicaat „adaequaat" toch wel niet toelaatbaar.
Maar zien wij van deze vreemde terminologie af, en beschouwen wij de
onderscheiding, die hij erin tracht vast te leggen. Hij onderscheidt dus
principieel naamsoverdrachten die wel en naamsoverdrachten die niet op
een overeenkomst berusten. De eerste noemt hij (zie de laatste der geciteerde zinnen) geheel in overeenstemming met de definitie, „metaphoren".
) .

33) Pag. 81. — De „eigenlijke zin van het woord" is hier natuurlijk . . . . de „oneigenlijke betekenis".
34) Ibidem.
35) Vgl. Hoofdstuk I, § 6.
36) De betekenis der symbolen M, N en B mogen wij bekend veronderstellen.
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In verband hiermee echter is de term „contrast-metaphoor" niet meer te
begrijpen. Als er een contrast-metaphoor bestaat, heeft de omschrijving van
een betekenis door haar tegendeel niet slechts psychologisch veel overeenkomst met de metaphoor, maar is dit een metaphoor en kan de metaphoor
geen „adaequate aanduiding" meer zijn.
Wij menen, dat wij hier niet aan het haarkloven zijn geweest, maar dat
de gesignaleerde tegenspraak apert moet zijn voor ieder, die zich rekenschap
geeft van hetgeen hij leest. Maar hoe komt het dan, dat een geleerde van
de rang van Werner, uitgaande van een zo duidelijke probleemstelling en
van een zo scherp geformuleerde definitie en het materiaal zo systematisch
verwerkende, zichzelf op een dergelijke aperte wijze tegenspreekt?
Wat voor het verschijnsel „metaphoor" relevant is, is het ook voor het
begrip „metaphoor". Sprekende over overeenkomst en verschil, moet Werner zelf telkens naar overeenkomsten samengrijpen, naar verschillen scheiden. Hierbij echter is hij niet consequent, zijn houding t.o.v. „hetzelfde —
niet-hetzelfde" wisselt. Soms is het gemeen hebben van één kenmerk (het
in den spreker aanwezige bewustzijn van incongruentie tussen naam en
betekenis) voor bepaalde verschijnselen voldoende om met dezelfde naam
(„metaphoor") te worden benoemd, soms zijn daarvoor juist twee kenmerken noodzakelijk (ook bewust zijn van overeenkomst tussen twee betekenissen) 37 ). Of eigenlijk is het geen kwestie van soms en soms, maar van
vaak en soms. Zijn wil om zijn begrip tegen het „logische" begrip te doen
afsteken, zijn gehele probleemstelling — hij vraagt immers niet: „1. Waarom
wilde de primitieve bewust een naamsoverdracht ? 2. Waarom wilde hij
juist bewust een naamsoverdracht wegens overeenkomst?" — doen hem
de nadruk leggen op het eerste kenmerk. In de samenhang van taboeïsme
en fictie-bewustzijn raakt het tweede kenmerk vanzelf op de achtergrond.
En als hij er wel rekening mee houdt, laat hij het ons niet als „psychologisch" begrijpen, zoals hieronder zal blijken.
„Das durch ein begriffliches Schema gebildete Gleichniswort formt sich
aus den ursprnglichen Namen entweder durch Generalisierung, Spezialisierung oder durch Transferenz. Durch Generalisierung des Namens werden
solche Gleichniswskter gebildet, die ich Abstraktionsmetaphern nennen
mt5chte" („grasvrucht" voor „rijst"). 38 ) Onder „symptoon-metaphoor" verstaat hij het aloude pars pro toto, waartoe onomatopoëtische vormen en
omschrijvingen behoren 3 9
)

37) Wij zien hier af van de moeilijkheden, die door het contrasteren van de pseudometaphoor aan de echte metaphoor ontstaan.
38) Pag. 81, 82.
39) Voor dergelijke omschrijvingen kennen de stijlboeken de term „periphrasis".

255
Naar aanleiding hiervan is veel en velerlei op te merken. Het abstracte
woord „grasvrucht" bestond blijkbaar al, ontstaat niet, doordat men door
het taboe-zijn van de naam tot metaphorisering is gedwongen. Deze figuurlijke uitdrukkingen, deze abstractie-metaphoren vinden wij dus blijkbaar
in een taal, die wèl een naam kent voor het direct bovengelegen soortbegrip 40 ). Zij ontstaat „door generalisering van de oorspronkelijke naam".
Wat wil dit nu zeggen? Wat is de oorspronkelijke naam (er zijn er immers
twee, in casu die van „grasvrucht" en die van „rijst"), en wat is de verzwegen genitivus objectivus bij „generalisatie"? Uit de tweede der geciteerde zinnen blijkt, dat volgens Werner de naam gegeneraliseerd wordt.
De enige redelijke zin, die wij nog aan de verbinding „generalisatie van
een naam" kunnen toekennen, is: „associatie van die naam aan een ander
begrip, dat algemener is dan het oorspronkelijk daarmee verbondene". Dit
klopt niet, daar de naam „rijst" geheel verdwijnt en „grasvrucht" juist
gespecialiseerd wordt. Is de tegenstelling „Gleichnis-wort — oorspronkelijke
naam" niet toevallig, bedoelt hij er werkelijk iets mee, bedoelt hij dus, dat
de metaphoor ontstaat (dat een woord ontstaat), doordat een naam wordt
verbonden met een (voor die naam nieuwe) betekenis, dan kan die naam
niet anders zijn dan „grasvrucht".
Gaat men om de zin: „De metaphoor ontstaat door generalisering van de
oorspronkelijke naam" te begrijpen uit van „generalisering", dan denkt
men aan de betekenis van „rijst", maar weet men niets te beginnen met
dat „ontstaan uit een naam", — gaat men erbij uit van „ontstaan uit een
naam" dan denkt men aan de naam „grasvrucht", maar weet men niets te
beginnen met die „generalisering". Dit komt, doordat Werner gebruik maakt
van niet taal-theoretisch tot klaarheid gebrachte termen, als „naam, woord,
betekenis".
Er is echter nog iets anders. Volgens zijn descriptie is de metaphoor die
door generalisering heet te ontstaan, niet alleen naar de naam doch ook
naar de betekenis „grasvrucht", het is dus het woord „grasvrucht". Vergelijken wij nu hiermee het reeds eerder geciteerde: „Men werpt de klank
van het te vermijden woord geheel weg en laat de betekenis van een ander
woord een transformatie ondergaan". Als dit waar is, is „grasvrucht" dat
40) De kwestie is uitermate gecompliceerd. Hij spreekt over het ontstaan van een
Gleichniswort. Of het hiermee ook tegelijkertijd voor het eerst in de taal optreedt,
of liet niet reeds als kurion bestond, heeft Werner niet onderzocht; hij zegt er althans
niets over en toch is het van zeer groot belang dit te weten. Wij kunnen moeilijk
aannemen, dat de primitieve om de naam „rijst" te vermijden het abstractum „vrucht"
creëert en het nog bovendien tegelijkertijd door „gras" specialiseert, vandaar ons
„blijkbaar". Als Werner wèl van deze veronderstelling uitgaat, hebben wij hier te
doen met een betekenis-overdracht op een anonymon.
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andere woord, en is de bedoelde transformatie een specialisering, en betekent
„grasvrucht" dus „rijst" ! Zo geeft Werner ons dus twee beschrijvingen van
het ontstaan der metaphoor, die met elkaar in volkomen contrast staan.
De term „Gleichniswort" eindelijk brengt ons weer tot de „overeenkomst"
als kenmerk van de metaphoor en tot de psychologische interpretatie terug.
Hij impliceert, dat „grasvrucht" en „rijst" met elkaar vergeleken (kunnen)
worden, dat er overeenkomst is tussen genus en speciës. Dit laatste kan men
wel volhouden: per slot van rekening hebben zij zeer vele kenmerken gemeen 41 ). Moeilijker gaat dit voor deel en geheel; wat is daar de overeenkomst
tussen ? Trouwens bij de reële metaphoren heeft hij de op contiguïteit berustende symptoom-metaphoren gescheiden van de op overeenkomst berustende Gleichnis-metaphoren. Bij de taal-metaphoren grijpt hij nu echter
deze soorten weer als „Gleichnisw.kter" samen. Maar vergelijk hiervoor,
wat wij over de term „contrast-metaphoor" gezegd hebben. Wanneer wij
die soorten nu nader bekijken, dan valt ons op, dat een psychologisch gedefinieerd verschijnsel wordt ingedeeld naar een logisch principe. Immers
de echte (psychologische) metaphoor ontstaat eerst, als de mens niet de bedoeling heeft een woord, doch juist een metaphoor te scheppen, en zo zouden
ook de echte (psychologische) abstractieve en symptomatische metaphoren
eerst ontstaan, als de mens niet de bedoeling had een metaphoor, doch juist
een abstractieve of symptomatische metaphoor te scheppen. Niet dat wij
(logisch, objectief) een generalisatie-verhouding vaststellen kan voor den
psychologist van belang wezen, maar dat die verhouding psychologisch
(subjectief) bestaat, d.i. dat de metaphoren-scheppers zichzelf van die verhouding bewust zijn,dat zij die verhouding om de een of andere reden bewust
hebben gewild 42 ). Over de psychische motieven, welke den mens tot de
metaphoor gebracht hebben, spreekt Werner uitvoerig, maar over de psychische motieven, welke hem ertoe gedwongen hebben in het ene geval te
generaliseren, in het andere geval te specialiseren, zegt hij niets. Daarom
blijven al die soorten logische begrippen.
Tot nu toe sprak Werner over het taal-taboe van de eerste orde, nl. het
taboe der namen. Hoewel er maar weinig gevaarlijke, heilige en onreine
dingen bestaan, heeft het taboe als algemeen en metaphoor-vormend prin41) Het is opvallend, dat Werner in zovele opzichten aan Aristoteles herinnert.
Voor deze immers is, zoals wij uitvoerig betoogd hebben, de Notárns relevant, waaronder hij dan evenals Werner de relatie tussen soort en geslacht vangt.
42) Het is duidelijk, dat de begrippen „objectief" en „subjectief" hier stuivertje
verwisselen spelen. Juist als wij objectief de metaphoor beschouwen, zullen wij geen
rekening houden met ons zelf maar met den spreker, zullen wij psychologisch interpreteren.
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cipe een universele betekenis. Het taboe-zijn van een object straalt uit
over alle objecten, die met dezelfde naam benoemd worden als het eerste,
zozeer is de naam drager van het pneuma. Wanneer de naam van een mens
identiek is aan de naam van een ding, wordt ook dit ding omschreven.
Zelfs moeten enkele overeenstemmende klanken in andere woorden vermeden worden. Door irradiatie ontstaan hele taboe-talen, die men verdelen
kan in religieuze, sociale en beroepstalen; de eerste zijn het oudste.
Het taal-taboe van de tweede orde openbaart zich in de metaphorisering
van zinnen, van een gehele gedachte. De „gleichnismszige Tendenz" grijpt
van het zuiver concrete op het verbum over 43 ). Metaphorisering van het
verbum kan langs twee wegen bereikt worden: een indirecte en een directe.
Als in een zin een getaboeëerd woord door een ander vervangen wordt, kan
de zin gemakkelijk een uiterlijk logische sprong verkrijgen, een tegenspraak
schijnen te bevatten, welke de achterdocht van den vijand zou kunnen wekken; daarom wordt een omvorming der andere zinsdelen noodzakelijk.
Maar er zijn ook wel gevallen, waarin de verba zelf taboe-woorden zijn en
als zodanig direct omgevormd moeten worden, vooral als zij betrekking
hebben op de vernietiging van een wezen bij oorlog, visvangst, jacht.
Wij zouden hier de vraag kunnen stellen, of wij bij de directe verbale
omschrijvingen niet ook met een woord-metaphoor te doen hebben. Een
praedicatieve omschrijving impliceert toch nog niet een omschrijving van
een gehele gedachte. Slechts één woord wordt hier gemetaphoriseerd, precies
als bij het nomen. Door een directe verbale omschrijving kan o.i. ook een
schijnbare illogiciteit ontstaan, die dan weer door metaphorisering van
andere zinsdelen moet worden opgeheven; zo zouden ook nominale omschrijvingen op de door hem bedoelde indirecte wijze tot stand kunnen
komen en daarmee een metaphorische zin. In allen gevalle ziet Werner in
het metaphoriseren en het taboeëren van verba een nieuwe phase in de
ontwikkeling van metaphoor en taboe. Deze phase, die dus is gekenmerkt
door het optreden van abstracta als taboe-woorden, vonden wij echter
reeds in de woord-metaphoriek; daar behandelt Werner immers omschrijvingen van abstracta als „schulden" en „haat". Maar waar die nieuwe
phase ook moge optreden, het taboe-zijn van abstracta staat los van het
43) Voor „irradiatie" treffen wij ook wel „overdracht" aan. Zo bij S. Freud: Totem
und Tabu. Einige ubereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotikers
(Wien, 1934), pag. 37: „Ich stelle zwei Beispiele von Olertragung (besserVerschiebung)
des Verbotes zusammen". De parenthetische toevoeging doet ons direct aan het
begrip „metaphoor" denken. Soms immers wordt ook de metaphoor niet meer als
een overdracht, maar als een „Verschiebung" beschreven. Zo spreekt Carnap van een
metaphorische of „verschobene" eigenschap. Zie ook beneden bij Werner zelf.
17
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pneuma, daar abstracta geen pneuma bezitten; de handeling zelf is niet
van pneuma doordrongen, daarom kan de naam voor die handeling ook
niet (een deel van het) pneuma zijn 44).
Belangrijker dan de relatie tussen pneuma en taboe is voor ons die tussen
taboe en metaphoor. Het merkwaardige is, dat (althans in zeer vele gevallen) de irradiatie van het taboe en de metaphorisering op precies hetzelfde berusten, ni. op de overeenkomst van objecten. Als alles wat aan de
getatoeëerde vorm herinnert „verp5nt" is, kan het moeilijk als taboeïstisch
surrogaat, kan de naam ervoor moeilijk als taboe-woord optreden 45 De
primitieve maakt dus bij zijn omschrijving om dezelfde reden gebruik van
een bepaalde naam, als waarom hij die naam juist vermijden moest. Zo
moest hij in een psychische noodtoestand geraken. Hierover spreekt Werner
echter niet; de controverse brengt hij dus ook niet tot oplossing. Het komt
ons voor, dat die irradiatie bepaalde grenzen moet hebben, willen er nog
phonetische kuria overblijven.
De metaphoor van de waarschuwing en van de spot staat op de derde
trap. Tot nu toe trachtte men zich door taboe te beschermen. Dit taboe
had twee tendenties: verheimelijken (voor een ander) en toch duidelijk zijn
(voor zichzelf). Het compromis in taal van deze binaire tendentie moet wel
bi-semantisch zijn: het is de metaphoor van de naam en de gedachte. De
twee tendenties kunnen nu ook tegen een en dezelfde persoon gericht wezen,
nl. als men een mededeling moet doen, die voor den hoorder onaangenaam
is. Sociologische oorzaak voor het ontstaan der metaphoor is hier niet medelijden, maar angst voor het uitbreken van affecten; ook cultuurmensen
brengen het odium over op den bode. Aan dit „euphemisme" 46 ) — vooral
het doodsbericht wordt in metaphoren gegeven — gaat weer een dingmetaphoriek en een gebarentaal vooraf. Naast het euphemisme staat de
metaphoor der waarschuwing en der bedreiging. De waarheid wordt nooit
) .

44) Northcote W. Thomas zegt, dat het mana inhaerent is aan een persoon of een
ding (geciteerd bij Freud, t.a.p.), dus aan iets, dat zintuiglijk waarneembaar is; volgens
zijn definitie zijn slechts concreta taboe. Wundt onderscheidt het taboe van objecten
en dat van handelingen.
45) „Taboe-woord" is duo-semisch. Zegt men, dat een bepaald verbum taboe-woord
is, dat een omschrijving nodig heeft, dan is het (semantisch) kurion; zegt men, dat
„grasvrucht" taboe-woord is voor „rijst", dan is het juist metaphoor.
46) Hier is dus het euphemisme een bepaald soort van metaphoor; ook de tegengestelde mening treffen wij in de literatuur aan: er zijn metaphorische en niet-metaphorische euphemismen. Wij verwijzen naar C. G. N. de Vooys: Eufemisme (De Nieuwe
Taalgids, XIV, pag. 273, vlgg.), in welk artikel o.a. verwezen wordt naar A. J. Portengen: De oudgermaanse dichtertaal in haar ethnologisch verband, die het euphemisme
ook behandelt in verband met taboe-instellingen,
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gaarne gehoord. Het zeggen der waarheid is in vele gevallen een soort van
intellectuele aanval, die op haat stoot (de natuurvolkeren der taboe-periode
zijn zeer gevoelig voor beschaming). Deze wordt nu door de metaphorische
omschrijving afgewend. Daarbij komt, dat men de bittere waarheid niet
van buitenaf hoort, doch deze zelf moet vinden. Eindelijk is er nog de metaphoor van de spot, de hoon, de ironie (de laatste, nl. die van de ironie,
staat, zoals wij nog zullen zien, ondanks de samenhang met die van de spot,
op een volgend niveau). De spot wordt door bijna elk primitief volk als
individuele of sociale gesel gebruikt. De spot valt aan, maar vanuit een
hinderlaag: de spot treft den tegenstander en ontwapent hem tegelijkertijd_
motorisch. Een uitgebreide metaphorische literatuur ontstaat in de scheldliederen. Men houdt scheld-duellen; zeer verbreid is de erotische schimp.
Bij de descriptie van het tertiaire taal-taboe kwam weer het bi-semantisch karakter der metaphoor ter sprake. Bij de metaphoren der eerste twee
niveau's was de betekenis van het phonetisch kurion voor den hoorder, de
betekenis van het semantisch kurion voor den spreker bedoeld. Dit kan
natuurlijk niet wegnemen, dat de spreker zich van beide betekenissen bewust
is. Hetzelfde geldt voor het taal-taboe van de vierde trap, waarbij de metaphoor voor den hoorder niet slechts als woord, doch als metaphoor bedoeld
is. Wij zijn hier nog ver af van de simultane versmelting van beeld en zaak,
die volgens Stalin het wezenlijke van de metaphoor is; de beide betekenissen hebben zowel voor den spreker als voor den hoorder een afzonderlijke
functie. Het typische is, dat hier op de tweede „functie" der taal 47 ) een
indeling der metaphoor gebaseerd is.
Het taal-taboe van de vierde orde is de metaphoor van de ironie en de
vleierij. In alle vorige gevallen was de uitdrukking, hoe verhuld ook, adaequate openbaring van wat meegedeeld moet worden. Hier echter is een
inadaequatie. Deze ontstaat, doordat de uitdrukkingswijze, die overeenkomt met het taboe, ontkend wordt of door een tegengestelde uitdrukkingstendentie wordt overgecompenseerd. De taboeïstische zelfbescherming is
slechts één wortel van de ironische beschouwingswijze. De tweede wortel
bestaat daarin, dat er een relatie tot stand wordt gebracht tussen twee
grootheden, die niets anders is dan een taboe-woordmetaphoor en dat het
dan gewoonlijk aan de mimiek wordt overgelaten, de vergelijking te ontkennen. De negatie van een vergelijking is het wezen van de ironie. In de
meeste gevallen echter zijn deze twee tendenties niet empirisch aanwezig.
De metaphoor is a.h.w. dood geboren. Bij de geuzennamen neemt de negerende kracht der ironie eerst achteraf bezit van de uit taboeïstische tendenties ontstane metaphoor.
47) Zie voor deze term Deel III, Hoofdstuk III, § 1.
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Dat Werner met het tegenover elkaar stellen van de metaphoor der ironie
en die der drie andere niveau's niet gelukkig is geweest, hebben wij hierboven reeds trachten aan te tonen. Afgezien van alle andere toen gesignaleerde aporieën: de ene metaphoor is niet adaequaat, de andere inadaequaat;
er is gradueel, niet essentieel verschil in adaequatie, inadaequatie vinden wij
bij beide 48 ). Wij zouden vanuit Werner's visie zelf het verschil tussen de
niveau's I — III en niveau IV anders willen formuleren. Voor niveau 1—III
is de relatie tussen de twee aan één naam geassocieerde betekenissen psychologisch van niet het minste belang: bedoeling is niet een contrasterende,
generaliserende, specialiserende of symptomatische metaphoor, doch slechts
een metaphoor te scheppen. Maar niet elke relatie is in staat een ironisch
effect teweeg te brengen; het contrast is preferent. M.a.w. het individu, dat
de ironische metaphoor creëert, zoekt juist deze speciale relatie en is zich
van het bestaan daarvan in zijn uitdrukking bewust. Daarom past de term
„contrast-metaphoor" in een psychologische, d.i. op de psyche van het zich
uitende subject gerichte, interpretatie wel voor de ironische metaphoor,
maar zeker niet voor de directe taboe-metaphoren van het eerste niveau.
Bij de ironie bestaat juist het gevaar, dat de hoorder het gesprokene als
adaequate uitdrukking zal opvatten; de mimiek (ook zeker wel de toon)
heeft de functie, het metaphorisch karakter ook voor den hoorder apert
te maken, het is „toevoegsel". Het gaat ons wat te ver, de ironische metaphoor nog met de taboe-instelling in verband te brengen. Eerder zouden
wij zeggen, dat de ironie de vorm „metaphoor" gebruikt om een stilistisch
effect te bereiken, dat hier dus reeds „Motivwandlung" heeft plaats gehad.
In allen gevalle worstelt Werner hier met de moeilijkheid, de ironie, die
vele anderen als primaire troop naast en tegenover de metaphoor stellen,
als soort van metaphoor te begrijpen 49 ).
Naast de ironiserende metaphoor staat nog een ander mechanisme. De
dode wekt walging en is daarom taboe. Nu is men bang, dat de dode dit
als liefdeloosheid zal opvatten. Daarom zegt men: „Hij is welriekend" en
overdrijft een dergelijke uitdrukking nog, om de oorspronkelijke walging te
overcompenseren. Dit kan slechts door metaphoren geschieden, en zo ontstaat de metaphoor der vleierij. Deze verklaring lijkt gekunsteld, zegt
48) De kwestie is nog gecompliceerder. Wanneer de metaphoor twee betekenissen
heeft, is N altijd tegelijkertijd èn adaequaat (nl. t.o.v. A) èn inadaequaat (nl. t.o.v. B).
Wij gebruiken hier „ (in)adaequaat" natuurlijk in de door ons bedoelde zin. Wat
Werner betreft: op een andere plaats (pag. 107) noemt hij weer de metaphoor een
,unvollkommen aa,quater Begriff". De restrictie ,,onvolkomen" troffen wij hierboven
(zie de bij noot 34) behorende passus) niet aan.
49) Vgl. over de verhouding tussen metaphoor en ironie Deel III, Hoofdstuk I, § 2.
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Werner, maar de primitieve kent veel scheldwoorden, doch geen enkel
„Kosewort" 59. Naast het primaire negatieve streven om alle namen met
betrekking tot de vorsten te veranderen, is er ook een compensatie van
vrees. Deze adolatie kan van het stamhoofdstaboe overgrijpen op alle personen, tegenover wie men achting wil uitdrukken.
De metaphoor der vleierij kunnen wij niet op hetzelfde niveau zien als
die der ironie, zij moet volgens Werner's beschrijving ongetwijfeld beneden
het derde niveau staan, en wortelt ook veel meer in het taboe. Het kan
zeker niet de bedoeling van den primitieve zijn, dat de vorst hetgeen hij
zegt als metaphorisch opvat. (Nu was echter het criterium voor de scheiding
tussen I II en III -E- IV juist: de houding van den hoorder t.o.v. van
wat voor den spreker een metaphoor is.) In een ander opzicht staat de door
overcompensatie ontstane metaphoor inderdaad op een hoger niveau dan
alle vorige, ook dan de ironische. Er is hier een kwadraatsmetaphoor; een
contrast-metaphoor wordt nog eens gehyperboliseerd, d.i. gemetaphoriseerd 51 ). Zo lijkt ons de door hem gegeven niveau-structuur „naam - zin waarschuwing en spot - ironie en vleierij" niet logisch; verschillende principes zijn hier werkzaam.
In het vierde Hoofdstuk beschrijft Werner de metaphoor in het lied.
De metaphoor is het meest karakteristieke moment in de poëzie der taboeperiode; men leert uit haar, hoezeer de ontwikkeling van de speciale poëtische vergelijking in het taboe wortelt. Achtereenvolgens behandelt hij nu
de vier taboe-niveau's in het lied. Dit levert voor zijn begrip weinig nieuws.
Op het tweede niveau vinden wij weer een onderscheiding in symptomatische
en gleichnismszige metaphoren, de eerste weer onderverdeeld in generaliserende en specialiserende (onduidelijk blijft de verhouding van deze twee
tot de abstracte), de tweede volgens een geheel ander criterium in de metaphoriek van het doden-, het puberteits- (het sexuele 52)) en het sociologische
taboe 53 ).
50) Zie over metaphorische „Kosenamen" en dan wel speciaal overdrachten van
woorden voor lichaamsdelen E. Miiller-Graupa: Primitiae (Glotta, XIX, pag. 64, vlgg.).
51) Hier is dus reeds een geval van gepotentieerde metaphoriek. Het is niet hetzelfde,
als wat wij bij Brinkmann als metaphoor van de tweede graad leerden kennen, daar
deze door een etymologische beschouwingswijze werd vastgesteld.
52) Zie over sexuele metaphoren ook W. Goldberger: Kraftausdriicke im Vulgklatin
(Glotta, XVIII, pag. 8, vlgg.). Hij geeft natuurlijk juist gevallen van dysphemisme, niet
van euphemisme. De overeenkomst van sexuele metaphoren en bekleding van het
lichaam is frappant: beide kunnen kuis zijn of lascief (verg. Goldberger's „derblaszive
Metaphern", pag. 44), de intentie hebben erotische gedachten uit te schakelen of
te prikkelen.
53) Sommige vormen hiervan zijn van die der hogere niveau's niet meer te scheiden.
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In het vijfde Hoofdstuk stelt hij de afhankelijkheid van de metaphorenvorming van het taboe ethnologisch vast, controleert dus de voorafgaande
psychologische overwegingen door een onderzoek naar de correlatie tussen
de zede der vermijding en de vergelijkende omschrijving, toont aan, dat de
taboeloze ethnographische provincies geen metaphoriek kennen en dat de
ontwikkeling van het denken in vergelijkingen parallel verloopt aan de
uitbreiding van het taboe. Dit alles lijkt buitengewoon overtuigend. Opstijgende van de australisch-maleise cultuurkring der Australische negers
langs die der Papoea's en der Melanesiërs tot de extreem-taboeïstische cultuur der Polynesieërs, zien wij het taboe van dat der exomagie (totemisme)
zich ontwikkelen tot het sociologische en steeds meer irradiëren, en gelijktijdig daarmee de metaphoriek zich uitbreiden: eerst slechts constatering
van ding-metaphoren, dan echte taal-metaphoren in de religieuze liederen,
dan ook in de profane, om eindelijk los van het taboe, om haarzelfs wil
gevormd te worden en tot aesthetische decoratie te worden verheven.
De tegenwerping, dat de metaphoor zich als psychisch product wel parallel
aan de uitbreiding van het taboe ontwikkelt, maar slechts omdat de intellectuele capaciteiten, die men als de ware grond van de metaphoor moet
zien, gelijktijdig tot ontwikkeling komen, weerlegt hij door te wijzen op
de Amerikaanse en Afrikaanse poëzie, waar geestelijk hoger staande volkeren
weinig metaphoriek hebben. Zie voor een en ander Schema XIII (Werner,
pag. 161).
De verhoudingen bij vele Indianen van Noord-Amerika schijnen de bedoelde correlatie te weerspreken: hier hebben hoogontwikkelde stammen
bij geringe taboeïstiek een taal met enorm veel vergelijkingen. Hun bloemrijke taal is zelfs spreekwoorde,lijk geworden: „de strijdbijl begraven", „je
hebt met de lippen, niet met tiet hart gesproken". En toch is daar maar
weinig echte metaphoriek. „Das Begraben der Kriegsaxt ist eine ernst
gemeinte Tatsache, welche den Krieg beendet und ebenso ist der Ausdruck,
dass „der Weg nach Friedensschluss zum Nachbar wieder offen sei",
durchaus nichts Gleichnismsziges, sondern tatskhliche Konstatierung.
Eine Pseudometapher aus Abstraktionsnot, Umschreibung des Gefhles
ist es, wenn der Indianer sagt, man spreche mit dem Herzen und
sind alle Metaphern dieser Art zu erkaren" 54 ).
Hier vinden wij dus weer de pseudo-metaphoor uit abstractie-nood als
onvolwaardig beneden de „bewustzijnsdrempel" van de echte metaphoor
staan, maar de poëtische vergelijking in haar hoogste sfeer 55 Een dergelijke opvatting heeft tot consequentie, dat ook soortgelijke uitdrukkingen
) .

54) Pag. 152.
55) De termen „Gleichnis" en „Metapher" zijn bij Werner niet duidelijk gescheiden.
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in de talen der moderne cultuurvolkeren geen metaphoren zijn. Wij zullen
dit niet verder onderzoeken, wijzen er alleen nog op, dat hier in de evolutie
van ons begrip een atavistische terugslag is vast te stellen "). De metaphoor
is weer „troop" en heeft een decoratieve functie, is een opzettelijk aangebracht ornament. Dit is de mening, waarvan de aesthetica zich langzaam
en moeizaam had bevrijd. —
De vier soorten, die Werner in het derde hoofdstuk definieert en analyseert, heeft hij trachten te ordenen in een opklimmende reeks naar de graad
van hun structurele gecompliceerdheid; dit logische boven-elkaar correspondeert met een chronologisch na-elkaar in de psychische evolutie van den
mens. Hoe verschillend ook, zij hebben toch alle iets gemeen. Zij zijn in
zekere zin één-dimensioneel; ieder metaphoor-vormend object heeft betrekking op een enkel precies omgrensd symbool. Aan deze groep gesuperponeerd wordt nu een tweede, die hij noemt „metaphorische Bildungen
complexen Baues" 57 ). Ook hier onderscheidt hij vier soorten.
Bij de „metaphorische Kettenbildungen" hebben twee of meer vergelijkingen betrekking op een en hetzelfde object. Deze term lijkt slechts
uiterlijk op die van Brinkmann. Het is duidelijk, dat wij hier te maken
hebben met de catachrese (in de betekenis, die Adelung aan de term gegeven
heeft 58)); maar zij wordt hier niet als stilistische fout gesignaleerd en verworpen, doch eenvoudig als gegeven beschouwd en systematisch behandeld.
Bij de metaphorische ketting-vormingen zijn twee mogelijkheden: het beeld
als totaliteit blijft steeds met het object als totaliteit corresponderen, of
het verenigingspunt van beeld en object springt van eigenschap op eigenschap. In het laatste geval ontstaat een „flieszende" metaphoor. Hier kan
dan weer tussen beeld en object een contactieve associatie bestaan (al dan
niet met een verspringing van de instellingsmodus (werking - aanschouwing,
of omgekeerd)), of een logische associatie. In het laatste geval geschiedt
de sprong van geheel op deel (specialiserend), van deel op geheel (generaliserend), of van deel op deel (betekenis-muterend). Deze laatste verdeling
is eigenlijk onpsychologisch, in zoverre als juist de primitieve psyche elk
concreet object als totaliteit, d.i. als niet te analyseren complex opvat,
zodat de characteristica zich niet verhouden tot de totaliteit als deel tot
geheel, maar van het geheel de typische representanten zijn. Hoofd- en bijbetekenissen zijn er eigenlijk niet. — De laatst genoemde soort (dus de
flieszende metaphoor met betekenis-muterende tendentie) vinden wij in
56) Zie voor deze term Deel I, Hoofdstuk I, § 8.
57) Zie Kap. VI (pag. 162-183); op een 'andere plaats (pag. 223) spreekt hij van „abspringende" metaphorisering.
58) Vgl. Hoofdstuk I, § 3, noot 41).
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wezen ook in de taal van de droom en in taal-pathologische gevallen 59 ).
Bij de „verdichtende Metaphorik" worden verschillende objecten door
middel van één vergelijking gesymboliseerd. Zij is mogelijk in de reële
en in de taal-sfeer. Bij de laatste zijn twee soorten te onderscheiden.
De beide voorstellingen staan in verband met dezelfde usueel bi-semantische naamklank, maar hebben geen innerlijke samenhang, — s5f de
twee innerlijk samenhangende voorstellingen objectiveren zich in één
uitdrukking.
In de eerste soort herkennen wij de woordspeling, al is het mechanisme
veel gecompliceerder dan bij de woordspeling, die Vossius als voorbeeld
gaf 60 ). Een Melanesische vrouw zegt: „Hij (mijn man) is bij de mensen
uit Araukarienland". Nu is Araukarië een streek in het Westland, waar
men in de onderwereld komt; in verband hiermee betekent de zin: „Hij
is dood". Maar tevens is Araukarië de geboortestad der vrouw; en in verband hiermee betekent de zin: „Hij is daar waar ik geboren ben", d.i.
„Hij is bij mij", d.i. „Ik ben hem trouw". Er zijn hier dus twee metaphoren
in één uitdrukking gecondenseerd, d.w.z. er moet in dergelijke gevallen
van „Wortverdichtung" bewustzijn bestaan van een viervoudige betekenis!.
Dit alles gaat ons wat ver. Waaruit blijkt eigenlijk, dat de zin zo geïnterpreteerd moet worden? Elk toevoegsel ontbreekt. En dit bezwaar hebben
wij tegen de interpretatie van vele voorbeelden in Werner's werk, hoe
scherpzinnig zij ook zijn. Leefden al die complexe metaphoren werkelijk
als zodanig in de psyche van hen, die die zinnen zeiden? Dit blijkt nergens;
en zo niet, dan zijn al die soorten weinig „psychologisch".
Naar aanleiding van de tweede soort voert hij de term „versmelting"
in, die wij reeds bij St.hlin leerden kennen. Hij bedoelt er echter niet mee
een versmelting van beeld en zaak, doch een versmelting van twee zaken,
beter: van de voorstellingen van twee voor de geest samenhangende zaken,
die door een en hetzelfde beeld worden uitgedrukt. De dubbele metaphoor
kent dus één phonetisch kurion maar twee semantische kuria; het zijn de
betekenissen van deze laatste, die met elkaar „versmelten". Een dergelijke
versmelting is bij de eerste soort niet mogelijk. Wanneer wij gebruik maken
van de door ons ingevoerde symbolen, kunnen wij de beide soorten van
gecondenseerde metaphoriek als volgt symboliseren:

59) Hij verwijst hier naar Kraepelin: Sprachst5rungen, pag. 45, 51, die spreekt van
„metaphorische paralogien". Bedoeld is E. Kraepelin: Ueber Sprachst&ungen im
Traume (Leipzig, 1906). Niet de term maar wel het bedoelde verschijnsel vinden wij
natuurlijk bij S. Freud: Traumdeutung, passim.
60) Zie Hoofdstuk I, § 6.
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De derde soort der complexe metaphoren noemt hij „potenzierte Metaphorik". Reeds hierboven (noot 51)) spraken wij over deze soort. De etymologie registreert het feit, dat een bepaalde metaphoor (na afslijting) opnieuw
gemetaphoriseerd wordt; de primaire en de secundaire behoeven niet tot
dezelfde taalperiode te behoren, maar zij behoren zeker niet tot dezelfde
taal-daad, het zijn twee metaphoren, twee woorden. Werner bedoelt echter,
dat de dubbele metaphorisering tijdens één taal-daad geschiedt, dat dus
het geïntendeerde object van het phonetisch kurion „psychologisch" secundair symbool is. Schematisch:
A
(a,
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y0 f, g)

(Schema XV)
De vierde soort eindelijk is de „verschiebende Metaphorik" 62 ). De tot
nu toe besproken soorten konden als „Gleichnis" begrepen worden, zij het
op grond van een overeenkomst, zij het op grond van de relatie tussen deel
en geheel 63 ). De vierde soort staat tussen beide in, maar is daarmee nog
niet volledig beschreven. Zij komt daardoor tot stand, dat een bepaald
kenmerk van een complex-deel wordt overgedragen op een ander complexdeel. Dergelijke verschuivingen kent het droom-leven ook. —
Tot nu toe heeft Werner gehandeld over wezen, oorsprong en onderverdelingen der metaphoor. Zij ontstond dus uit de neiging een of andere
mededeling in taal te verbergen. Er zijn echter nog andere middelen der
61) Wij schematiseren hier de eenvoudigste gevallen; de voorbeelden, welke Werner
geeft, zijn veel ingewikkelder.
62) Vgl. noot 43).
63) Wat er van het begrip „Gleichnis" overblijft, als daaraan het moment „overeenkomst" wordt onttrokken, kan ons niet duidelijk worden. Op andere plaatsen ziet hij
overigens de relatie tussen deel en geheel weer wèl als een geval van overeenkomst
(zie boven).
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verhulling, nl. middelen der voorstelling en middelen der taal. Bij de eerste
onderscheidt hij de aanduiding of ellips (symptomatische verhulling der
contiguïteit); in het voorbeeld, dat hij geeft, kunnen wij niets anders zien
dan wat Brinkmann een geëxpliceerde metaphoor noemt, maar hij ziet
zo'n zin als de elliptische uitdrukking van een volledige vergelijking 64 ).
Voorts de pseudo-logica, waarbij de te symboliseren gedachte in een logisch
afgesloten beeld wordt verborgen, welk beeld in de hogere vormen van
metaphoriek dan nog aan de gewone logische voorstellingssfeer van den
spreker is ontnomen, zodat elke „vreemdheid" verdwenen is; in het laatste
geval spreekt Werner van „milieugerechte" metaphoriek. Bij de tweede
onderscheidt hij de woordspeling en syntactische verhullingsmiddelen,
waarbij de realiteit van een categorische zin wordt geheven in de irrealiteit
van een hypothetische, conjunctieve of vragende 65 ).
In het achtste Hoofdstuk eindelijk geeft Werner een samenvattende
ontwikkelingspsychologie van de metaphoor. De primaire ontwikkeling
was die uit de geest van het taboe. Daarnaast zijn er nog drie secundaire
evoluties: 1. door motief-verandering, 2. door „Riickaufigkeit" van het
metaphoriseringsproces, 3. een degeneratieve ontwikkeling uit de pseudometaphoor.
Naar aanleiding van 2. wordt een begrip „retrograde metaphoor" geponeerd, dat, in tegenstelling met alle vorige onderverdelingen van de metaphoor, op een diachronistische beschouwingswijze berust. Bij een usueel
geworden metaphoor ontstaat langzamerhand een zo innige verbinding
tussen object en beeld, dat nu ook omgekeerd het object tot metaphoor
van het beeld kan worden 66 ). Deze soort is a.h.w. het dynamische aequivalent van de (statische) „omkeerbare" metaphoor 67 ).
Wat eindelijk de degeneratieve ontwikkeling betreft: De (echte) metaphoor is uit nood (vrees, achterdocht, leugen) ontstaan en komt hierin,
overeen met de metaphoor uit uitdrukkingsnood en de physiologische metaphoor. „Diese Verwandtschaft besteht darin, dass gezwungenermassen zum
Zwecke der Namensnennung nach einem Ausdruck geslicht wird, der sich
mit dem individuellen Begreifen nicht vëdlig deckt. Der Unterschied be64) Ook door anderen wordt de elliptische omschrijving als vorm van het euphemisme
opgegeven.
65) Een dergelijke metaphoriek kent de moderne mens evengoed, en dit geldt voor
vele van de door hem besproken soorten. De vraag rijst of Werner — ook al beschouwt
hij nog steeds de taal der primitieven — niet reeds zijn eigenlijk thema (de oorsprong
van de metaphoor) verlaten heeft en over de (psychologische) metaphoor in het algemeen spreekt (zie hetgeen wij zeiden naar aanleiding van de metaphoor der ironie).
66) Deze slordige formulering is van Werner zelf.
67) Vgl. Hoofdstuk I, § 3.
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steht nur in dem Fehlen des Bewusstseins der Inkongruenz" 68). De genoemde
pseudo-metaphoren hebben de betekenis van een formele oefening, de
anthropomorphistische en (in zekere zin ook) de pneumatische hebben
waarde als oefening voor de inhoud. Bij de anthropomorphiserende metaphoor is de bedoelde ontwikkeling nog het beste te zien. Eerst bestaat het
geloof aan de realiteit van het beeld "). Er zijn religieuze mythen, maar
er is geen poëzie. Wanneer later de religiositeit degenereert, ontstaat de
poëtische metaphoor. Hier wordt dan „in der Musze freien Kiinstlertums" 70 )
teruggegrepen op vormen, welke reeds lang bestonden; de metaphoor dient
een aesthetisch doel.
In de laatste alinea vonden wij weer de pseudo-metaphoor als „metaphoor" terug, die met de echte „slechts" in één enkel kenmerk verschilt.
De ontische en genetische relatie tussen mythe en metaphoor begrijpt hij
niet anders dan Stalin. Maar volkomen wijkt hij van deze af met zijn
mening, dat ook de dichter een inadaequate uitdrukking zoekt, een uitdrukking, die hij als met zijn individueel begrijpen in strijd voelt. Deze
mening formuleert hij wel niet als zodanig, maar zij volgt direct uit zijn
definitie; wanneer de poëtische metaphoor de psychologische inadaequatie
niet kent, dan heeft zij met de echte metaphoor niet méér gemeen dan de
pseudo-metaphoor ermee gemeen heeft, dan is zij dus een pseudo-metaphoor.
Het begrip „metaphoor", dat bij Werner en Wundt zo zeer oscilleert
tussen een bewust-psychologische en een onbewust-logische interpretatie,
zal Pongs boven de problematiek van bewust en onbewust trachten uit
te dragen 71 ).
§ 5 – PONGS. — DE GEVOELSMETAPHOOR ALS UITDRUKKING
VAN EEN WERELDBESCHOUWING.
Als laatste en grootste der vijf monographieën over de metaphoor is
verschenen het werk van Pongs 1 ). Ook dit zullen wij als op zichzelf staand
68) Pag. 208.
69) Het is duidelijk, dat „beeld" hier logisch is geïnterpreteerd.
70) Pag. 208.
71) Als vervolg op het besproken werk is van Werner verschenen: Die Ursprnge
der Lyrik. Eine entwicklungspsychologische Untersuchung (Mnchen, 1924). Veel
nieuws brengt dit voor ons begrip niet. Hij behandelt er de metaphoor tezamen met
de Gleichung (gekenmerkt door het partikel „als") onder het genus „Gleichnis" op
soortgelijke wijze (pag. 43, vlgg.).
1) H. Pongs: Das Bild in der Dichtung, I. Band. Versuch einer Morphologie der metaphorischen Formen (Marburg, 1927). Zijn „Philosophie der Metapher" en zijn „Ursprung und Wesen der Metapher" waren hiervoor de voorstudiën (zie Pongs, Vorwort,
pag. VI). — Nadat deze § reeds gedrukt was, kregen wij nog een monographie
onder ogen, nl. die van Konrad (zie § 6).
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gegeven, maar tevens als met de andere samenhangende phase van het
begrip, moeten behandelen.
Kunnen wij, zeer summier, het werk van Brinkmann typeren als taalkundig, dat van Biese als philosophisch, dat van Sd.hlin als taal-psychologisch en dat van Werner als ontwikkelingspsychologisch, voor dat van
Pongs lijkt de typering „stilistisch" of „literair-historisch" het meest geschikt. Onvolledig blijft die typering altijd; daarvoor komen er te veel
aspecten van ons verschijnsel aan de orde.
Pongs wil in de dichterlijke taal (o.a.) de metaphoor (d.i. dan de gevoelsmetaphoor) als kwalitatief stijlmiddel zichtbaar maken, maar zo, dat zij
vastgegroeid blijft in het geheel van de dichterlijke samenhang, dus weerstand kan bieden aan het schematiseren. Methodologisch sluit hij in zijn
streven om de philologische met de geesteswetenschappelijke methode te
verbinden aan bij Burdach, Spitzer en Grolman, speciaal voor de literatuurgeschiedenis als stijlgeschiedenis bij Walzel en Strich. Zijn beschouwingswijze is genetisch en ontologisch tegelijkertijd. Deze „typologische" beschouwingswijze noemt hij „morphologie". In de metaphoor ziet hij dus
een „vorm" en in die vorm een „levend organisme", dat zich ontwikkelt
van „Friihformen" over „Vollformen" en „Schwellformen" tot „Randformen". Met de term „vorm" en met de opvatting van deze als een levend
organisme knoopt hij ongetwijfeld aan bij Werner. Reeds direct spiegelt zich
hier in zijn begrip het verschijnsel zelf, als hij zegt, dat „morphologie"
een overdracht is uit de natuurwetenschap (het is immers de wetenschap
van de organische vorm in de natuur), maar dat de metaphoor inderdaad
een levend organisme is met alle essentiële kenmerken van het natuurlijke
organisme.
Op een geheel andere en diepere wijze is voor zijn werk relevant het
geloof, dat in elke scheppende vormgeving zich de super-individuele, objectieve, goddelijke geest openbaart, welk geloof in Humboldt's „Emanation
des Geistes" zijn praegnante formulering vindt 2 ). Voor dit geloof is constituerend zijn begrip (wij kunnen ook zeggen: zijn geloof aan het phaenomenon) „Begegnung", d.i. „das wirkende und bewirkte Verhalten des
schOferischen Menschen zur Welt". Zonder deze „Begegnung" is geen
verwijding mogelijk van het menselijke boven het anthropocentrische en
egocentrische uit 3 ).
Wij zeiden reeds, dat de metaphoor bij Pongs gevoelsmetaphoor is, en
dit brengt ons terug op de ontwikkeling der aesthetica, op de ontwikkeling
2) W. von Humboldt: Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus (Werke
herausgegeben von Leitzmann, VII), pag. 17.
3) Zie voor een en ander Pongs' Vorwort.
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van het inzicht in het affect. Lang, zeer lang heeft de denkende mens in
zichzelf in de eerste plaats (beter: wezenlijk) een denkend wezen gezien;
in de geschiedenis der philosophie valt de ontdekking van het affect opvallend laat. Eerst Kant stelt het gevoelen niet beneden maar naast het
denken en het willen; daarmee komt ook de aesthetica naast de kennistheorie en de ethica te staan. „Met de veranderde opvatting van den
menschelij ken geest ging een nieuwe beschouwing van de taal gepaard",
zegt Pos 4). En deze nieuwe beschouwing van de taal leidde natuurlijk
vanzelf tot een nieuwe beschouwing van de poëzie en daarmee van de
metaphoor 5 ). In Hoofdstuk I hebben wij gezien, hoe langzamerhand het
rationalisme (intellectualisme) werd overwonnen en hoe zich voor de
romantici de metaphoor als middel tot zelf-expressie openbaarde. Dichter,
volk en mensheid „drukken zich uit" in de metaphoren van hun taal.
Deze these van Brinkmann ligt ten grondslag aan zeer vele speciale studies,
maar voor de visies van Wundt, Sdllin en Werner is zij van geringe betekenis.
Is er in dit opzicht een overeenkomst tussen Brinkmann en Pongs, in een
ander opzicht is er juist een fundamenteel contrast. Brinkmann immers
beschrijft en ordent de als uitdrukking begrepen metaphorische relaties
niet naar hetgeen zij uitdrukken, doch naar het objectieve karakter van
beeld en zaak; in deze ordening gaat het scheppende gevoel geheel verloren.
Voor Pongs echter is elke uitdrukkingsvorm een creatief phaenomenon 6 ).
Het inzicht in het creatieve moment ontwikkelt zich tegelijk met het inzicht
in het expressieve; de etymologische betekenis van „poëzie" wordt inderdaad als de ware, het wezen van „poëzie" grijpende betekenis gezien (hier
wordt dus „etymologisch" ook zelf etymologisch begrepen !). Het moeilijke
in deze kwestie is echter, dat „scheppen" op verschillende wijze geïnterpreteerd kan worden. Dit zal nog nader aan de orde komen, als wij Pongs'
strijd beschrijven tegen de Einfiihlungstheorie en het anthropomorphisme.
Het laatste begrip troffen wij reeds aan in het voorwoord op zijn werk.
Dit bewijst, hoezeer aesthetica met kennistheoretische theorieën en begrippen als empirisme, positivisme, solipsisme, anthropomorphisme, agnosticisme enz. samenhangt. Voor deze samenhang en ook voor de ontwikkeling
van deze theorieën in verband met een critiek op de taal, verwijzen wij naar
Hoofdstuk III van beide Delen; meer speciaal voor de samenhang van
4) H. J. Pos: Het affect en zijn uitdrukking in de taal (Nederlandsch Tijdschrift voor
Psychologie (Amsterdam, 1934, afl. 5/6), pag. 211).
5) Voor de samenhang met de theorie der andere kunsten verwijzen wij naar Deel III,
Hoofdstuk IV, § 1.
6) Zie zijn critiek op Brinkmann (pag. 115, vlg.).
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kenniskritiek en de mening, dat de expressieve de enig essentiële, ja de
enig mogelijke functie van taal en metaphoor is, naar Deel III, Hoofdstuk IV, § 1.
Genetisch hangt Pongs' werk ook samen met de theorieën over oorsprong
en wezen der taal. Van grote betekenis is hier dan Vossler's onderscheiding
in taal als ontwikkeling en taal als schepping, welk laatste begrip natuurlijk
ook weer tot de ontwikkeling van het inzicht in het creatieve moment
van de menselijke geest behoort. In direct verband hiermee staat weer de
onderscheiding in taal-metaphoor en auteur-metaphoor, waarvan de ontwikkeling loopt van Aquila Romanus 7 ) over Reisig 8 ), Max Mijner, Brinkmann, Gerber, naar Wundt en Sdhlin; en eveneens de onderscheiding
„bewust - onbewust", „psychologisch - logisch".
Door al deze samenhangen, door al die aspecten, gezichtshoeken en problemen — bij hem worden enige momenten tot probleem, die wij hierboven
als indiscutabele gegevens hebben aangetroffen — is Pongs' visie uiterst
moeilijk te beschrijven. Daarbij komt nog iets anders. Hoe meer zich het
inzicht in het affectieve en creatieve moment van de metaphoor verdiept,
des te meer wordt ook de beschrijving zelf van het verschijnsel tot scheppende gevoelsuitdrukking van een persoonlijkheid 9 ). De sterk affectief
geladen positieve appreciatie van het verschijnsel geeft de visie een zwaar
gevoelsaccent 1 °). Soms gevoelen wij als de onmacht van hem die een
gedicht, en dan nog een gedicht in een andere taal, in proza moet weergeven. Van vele der door hem gemaakte termen bestaan geen Nederlandse
aequivalenten, hetgeen aan de stijl van onze descriptie niet ten goede komt.
Eindelijk wil Pongs de metaphoor nog weerstand doen bieden aan het
schematiseren, zodat onze immanente critiek zich voor een vormlozer
complex ziet geplaatst. Dit neemt niet weg, dat wij met een wetenschappelijk werk te doen hebben en dat vele kwesties door Pongs uiterst scherp
zijn gesteld.
In een inleiding geeft hij een korte historiographie van de termen „metaphoor" en „beeld" 11 ). Het schijnt inderdaad, of hij hier slechts het begrip
tracht te beschrijven en niet het verschijnsel, vooral als hij zegt: „Ab7) Vgl. Hoofdstuk I, § 3, noot 6), en Halm, pag. 22.
8) C. K. Reisig: Vorlesungen liber lateinische Sprachwissenschaft (Leipzig, 1839),
pag. 287.
9) In dit opzicht behoort hij tot de reeks: Hamann-Jean Paul-Biese-Nietzsche.
10) Vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 6.
11) Wij identificeren hier maar ndl. „beeld" met du. „Bild", hoewel zij zeker niet
in alle momenten gelijk zijn.

272
schlieszend gilt es, die verfolgten Wortbedeutungen „Metapher und Bild"
zur letzten Abgrenzung gegeneinander zu halten und das in beiden gemeinte GrundpMnomen zu sehen, auf dessen Erhellung gezielt wird" 1 9.
Maar uit de gehele passus blijkt duidelijk, dat de empirisch aangetroffen
termen volgens hem ook werkelijke phaenomena afbeelden. Het door hem
bedoelde „Grundphaenomen" heeft een polaire structuur, het is een tweeeenheid van metaphoor en beeld. De metaphoor is gericht op het zijn der
objecten, die zij moet verhelderen door het openbaren van tot nu toe
onbekende analogieën door middel van een soort syllogistisch procédé.
Het beeld is gericht op het ver-beelden van het onbewuste der ziel door
intuïtief gegrepen overeenkomsten. Zo zijn er twee primaire wijzen om de
wereld te beleven: de wereld als Zijn om ons en de wereld als Worden in
ons 13 ). Beeld en metaphoor zijn dus hetzelfde phaenomenon van twee
verschillende zijden gezien: van het Ik uit en van de dingen uit 14 ).
„In beiden PIllen handelt es sich um ein namengebendes, sprachbildendes
Vermogen, um das Heriibergreifen eines uneigentlich gebrauchten Namens
auf ein Unbenanntes, ja Unerkanntes".
Hier zijn wij dus niet ver af van de Aristotelische definitie. Alleen is
er dit verschil, dat hier onmiddellijk de nadruk wordt gelegd op het taalscheppende vermogen, zij het ook, dat dit aan de andere kant toch beter
tot zijn recht komt door „overdragen", dat een actieve handeling van de
geest, dan door „overgrijpen", dat een functie van de naam symboliseert.
Voorts is het geïntendeerde object van het nieuwe woord (wij nemen nu
aan, dat door het overdragen een nieuw woord ontstaan is) blijkbaar altijd
een anonymon, terwijl dit volgens Aristoteles slechts bij een bepaald soort
metaphoor het geval was. Dus wordt de theorie der dubbele uitdrukking
(= afbeelding 15)) geheel verworpen. Eindelijk verschijnt bij Pongs het
„onbekende", dat wij bij Aristoteles eerst in de uitbreiding leerden kennen,
terstond in de definitie.
Het is nu de vraag, wat dat „Unerkanntes" hier zeggen wil. Wil de metaphoor het Zijn der dingen verduidelijken, dan moet dit eerst onbekend zijn,
daarna door den schepper van de metaphoor gekend worden en door de
benoeming aan anderen bekend worden gemaakt. Zou het, ondanks de benoeming, onbekend blijven, dan zou de definitie een taal-critische opvatting
van de metaphoor impliceren; maar dit kan Pongs' bedoeling niet zijn.
12) Pag. 23, waar ook het volgende citaat.
13) Vgl. onze termen „eerste en tweede werkelijkheid".
14) Hier schijnt het verschil weer tot een verschil in gezichtshoek te worden teruggebracht. De tegenstelling „aspect - gezichthoek" („object - begrip") is in deze passus
vervaagd. Vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 8.
15) Vgl. Hoofdstuk I, § 6.
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Zoveel blijkt wel, dat ook het van het Ik uit geziene phaenornenon getypeerd
wordt als het benoemen van een object, een niet-Ik. Of het Ik nu dingen
afbeeldt dan wel zichzelf uitdrukt, in beide gevallen moet het een naam op
een object overdragen. Het eerste geval heeft een geheel andere verklaring
nodig dan het tweede, ook al draagt de metaphoor toch altijd de sporen
van het vergelijkende Ik en het beeld altijd de sporen van het Zijn. Hoe
kan het Ik zichzelf verbeelden door iets anders af te beelden, door het ene
niet-Ik als beeld voor het andere niet-Ik te gebruiken? Ziedaar een der
grote problemen, waarmee Pongs worstelt.
Meer blijft in de definitie onverklaard. Daar is de term „(on)eigenlijk".
Deze treffen wij in het zaak-register niet aan en in de tekst wordt hij,
evenals bij Sahlin e.a., vaak tussen aanhalingstekens geplaatst 16 ). Het
problematische karakter daarvan is hem dus blijkbaar niet geheel ontgaan;
misschien meent hij, dat het voor het wezen van de (gevoels)metaphoor
niet relevant is. Vergeten wij echter niet, dat het een wezenlijk moment
van de geciteerde definitie is, die ongetwijfeld meer wil zijn dan een woordanalyse, nl. de praegnante beschrijving van een verschijnsel. Moge het een
methodische fout zijn, vanuit de taal als ontwikkeling de toegang te vinden
tot de metaphoor, d.i. tot de momentane „Sch5pfungsakt des Individuums",
zozeer steunt toch het individu op de gemeenschap, zozeer rust toch de
spraak op de taal, dat de „naam" aan de taal ontleend moet worden en
dat Pongs de „oneigenlijkheid" slechts vanuit de taal kan vaststellen.
Verder valt op, dat de definitie volkomen „logisch" is, dat er niet gesproken wordt over de bewustheid van oneigenlijkheid in de psyche van den
spreker zelf. En eindelijk is de metaphoor weer mono-semantisch, althans
dat menen wij te begrijpen. Pongs' beeldspraak is moeilijk te interpreteren.
„Het overgrijpen van een oneigenlijk gebruikte naam op iets". Kan de
naam oneigenlijk gebruikt zijn, vóór hij overgrijpt ? „Oneigenlijk gebruikt
worden" en „overgrijpen op iets onbenoemds" lijken ons twee verschillende
uitdrukkingen voor precies hetzelfde.
Zo hebben wij weer uit de definitie verschillende problemen losgewikkeld,
die ook de analyse van andere begripsphasen ons leerde kennen. Gaan wij
nu na, of hij ze tot oplossing tracht te brengen, en zo ja, op welke wijze hij
dat tracht te doen. —
Evenals Werner geeft hij een niveau-structuur, die tegelijkertijd ontisch
en genetisch is, en waarin op een bepaald niveau de metaphoor verschijnt.
Hij begint vóór (d.i. dus „onder") de taal bij de uitdrukkingsbewegingen.
Het gebaar is een psycho-physische eenheid, die slechts een analyse als een
16) Vgl. Deel III, Hoofdstuk I, § 1.
18
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overdracht van binnen of buiten ziet, de uitdrukking van de raadselachtige
eenheid van lichaam en ziel zelf.
Naar aanleiding hiervan een enkele opmerking. „Slechts een analyse"
impliceert een psychologische interpretatie van „overdracht", terwijl „uitdrukking" logisch geïnterpreteerd wordt. Voorts is niet met dwingende
zekerheid in te zien, dat de overdracht juist van binnen op buiten en niet
van buiten op binnen plaats heeft, hetgeen ons doet terugdenken aan de
reeds zo vaak gesignaleerde schommeling tussen „naamsoverdracht" en
„betekenis-overdracht".
In een korte critiek op Wundt's theorie over de oorsprong van het lachen
en vooral op het lachen als basis van de taal-metaphoor „zoete vreugde",
toont hij aan, dat het niet mogelijk is, de evolutie van gebaar tot taal als
een continuum te zien. In het gebaar, nl. het verwijzende en het nabootsende
ziet hij de eerste vorm van „overdracht". Het gebaar heeft slechts de ruimte
als uitdrukkingsdimensie, geeft slechts een ruimtelijk teken, terwijl de taalmetaphoor 17) tegelijkertijd beeld en zaak geeft. Wundt overziet de door
Delbriick beschreven manifesterende uitdrukkingsbewegingen 18). Er zijn
hier drie soorten. De Ik-gebaren (met vuist op tafel slaan) hebben logisch
bezien een oneigenlijke betekenis, die op het Ik terugwijst, psychologisch
echter vallen de affect-beweging (die op reflexen terug mag gaan) en het
bewustzijn van de psychische uitdrukking elementair samen. Dit is de oerkiem van de „zinnebeelding" (vgl. Werner's oerkiem van de pseudo-metaphoor). In taal omgezet kan het gebaar direct tot metaphorische uitdrukking worden. De tweede soort zijn de Jij-gebaren: openen der armen, kus,
groet-gebaren. De derde soort zijn de cultische gebaren, met het numineuze
als centrum, dat verschijnt als tremendum en fascinosum (knieval, vouwen
der handen). Het gebaar wordt echter onvoldoende gevonden, wordt tot
handeling, tot toverhandeling. Eerst gelooft men aan de magische verbondenheid van gelijksoortige dingen. Gelooft men aan de reële kracht
van de overeenkomst niet meer, dan wordt de toverhandeling tot een zinnebeeldige (vgl. Werner's degeneratieve ontwikkeling van de metaphoor uit
de pseudo-metaphoor).
Het woord treedt naast en boven de cultische handelingen en gebaren
op, het is het woord als logos. Maar dit woord schijnt principieel gescheiden
van alle taal als uitdrukking van het Ik. Hoe is er een weg tot dit laatste ? —
Het individuele verzet zich tegen al wat in de gemeenschap tot traditie
wordt. Wat in het protestantisme tot uiting komt, is in algemene vorm een
17) Natuurlijk in de zin van Werner, niet in die van Brinkmann enz.
18) H. Delbrck: Grundfragen der Sprachforschung mit Rcksicht auf W. Wundt's
Sprachpsycl1ologie er&tert (Strassburg, 1901).
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verzet tegen iedere vastlegging van de „Sinnbildfunktion im Dinglichen";
zelf wil men zijn gevoel in het woord tot uiting brengen. Zo staan gebaar
en woord in een functioneel contrast: „dinglich festgelegte Sinnbildfunktion
und Gefhlsgestaltung aus unbegrenzt móglichem innerem Anschauungsbild" 19 ). De gevoelsuiting vindt in het verzinnebeelden van het zakelijke
haar nauwe grenzen. De taal voert boven deze grenzen uit. Het spreken is
een in klank brengen van „Erlebnisinhalte", zoals zij innerlijk ontstaan.
Naast het verzinbeelden door gebaren treedt de taal als eerste grondvorm
van het beelden, een eerste TrotEiv. De dubbele opgave van het woord,
nl. als logos (openbaring) en zelf-expressie, moet verklaard worden. Bovendien moet de functie van het zinbeelden, die zich reeds in de gebaren openbaarde, in de taal worden vervolgd; „deun alles was durch Urbilden als
Lautgebilde Existenz gewonnen, kann nun sofern es selbst dinglich geworden, auch Sinnbildtliger werden" 2 °).
Het beelden 21 ) nu wordt reeds in twee andere phaenomena zichtbaar.
Het is het overgrijpen van de gevoelsuitdrukking in de tekening, en in de
primitieve plastiek de schepping van het geometrische ornament; en het
is de verwijding van de cultus-gebaren in het rhythme van de cultische
dans, en in deze rhythmische beweging het scheppen van de regelmatige
metrische herhaling, voorbereiding van het primitieve lied in vierkwartsmaat. Wat het ornament betreft: een dieper numineus gevoel dan hetwelk
van het concrete op het onzichtbare overgreep, bant het absolute, het
onzichtbare zelf in aanschouwelijke vorm. Hier is het starre, de negatie
van al het levende. De geometrische figuur wordt daarmee een uitdrukkingsvorm van het numineuze, dat op een ander en hoger niveau later optreedt
in de negatieve theologie. In beide overstijgt de negatie in positieve waarde
elke positieve uitdrukking 22).
Evenals wij bij onze descriptie van het begrip „metaphoor", bereikt
Pongs hier bij zijn descriptie van het verschijnsel „metaphoor" de negatieve
theologie, maar wel in een totaal andere samenhang: wij in verband met
de negatieve critiek op taal en kennen, in welke het begrip „metaphoor"
verschijnt, Pongs in verband niet het geometrisch ornament, dat hij be19) Pag. 40.
20) Pag. 42.
21) In het Nederlands komt „beelden" vrijwel uitsluitend als participium praesens
voor („beeldend vermogen, beeldende kunst"). Koenen geeft het nog op als infinitief,
maar in Van Gelderen's Woordenboek treffen wij het achter „bilden" niet aan. Toch
handhaven wij het woord, daar het de enige wijze is, om het Duitse woord te vermijden
en de samenhang met „beeld" niet verloren te doen gaan.
22) Zie over de positieve waarde van het negatieve, dat o.a. door Max Mller als mythe
wordt aangevallen, ook Hoofdstuk III, § 2 en Deel III, Hoofdstuk III, § 5.
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spreekt, omdat hij er evenals in de taal en het dichterlijke beeld (de metaphoor) een oer-beeldend vermogen in onderkent 23 ). Zijn — gedeeltelijk
op Worringer steunende — visie op de samenhang van ornament en theologie, dit samengrijpen als „hetzelfde" van twee zo verschillende zaken, deze
synthese, lijkt op het eerste gezicht niet goed aanvaardbaar. Maar hij toont
deze samenhang toch overtuigend aan. Het abstracte is het sanctum en
tevens expressief geladen, al is het in zekere zin als het gesuperponeerdgemeenschappelijke „die Gegennatiirlichkeit der Ausdrucksform" 24). Aan
de ene kant wijst hij op het verbod van Mozes en op het taboe (wij zagen
reeds, dat Werner het abstractum, d.i. de abstractieve metaphoor, uit het
taboe tracht te verklaren). Aan de andere kant wijst hij op de poëzie van
George en op het cubisme, vooral op hetgeen Franz Marc over zijn ontwikkeling als kunstenaar heeft gezegd.
Er lopen nog andere lijnen van het geometrisch ornament naar de metaphoor. Voor het beantwoorden van de vraag, hoe plotseling de naïeve
oertoestand der natuur-nabootsing door het scheppen van het „onnatuurlijke" ornament doorbroken kon worden, zoekt Verworn in het dualisme
van lichaam en ziel, Worringer in het dualisme van mens en kosmos; beide
dualismen komen naar aanleiding van de metaphoor meermalen aan de
orde. Pongs gaat uit van een oertoestand, die Lévy-Brhl „participation
mystique" heeft genoemd. Deze toestand veranderde voornamelijk doordat
men werd aangegrepen door het numineuze. De oorspronkelijke participatie
wordt weer vanuit het gevoel veroverd door het vermogen der bezieling
als een overstromen van de ziel, van het pneuma, in het ding. Hiernaast
staat het beleven van het overeenkomstige als magische verbondenheid
der dingen, en dan het scheppen van de abstracte vorm als het scheppen
van het absolute, het geheel andere, het magische. Zowel voor het bezielende gevoel als voor het denken zijn de elementen „overeenkomst" en
„abstractie" vruchtbaar. Wij zullen dit niet verder refereren. „In jedem
Fall vollzieht sich unter dem Erlebnis eines Absoluten eine Leistung menschlichen Bildens von grszter Tragweite. Jener Grundbegriff des Uebertragens der im Hinblick auf die Sprache gesucht wird, stellt sich dar hier
zum ersten Mal als ein Urbilden im strengen Sinn, das Herausbilden einer
reinen inneren Form in die dingliche Existenz" 25).
Dit grondbegrip „overdragen" komt hier voor ons uit de lucht vallen.
Wat wordt nu overgedragen, en waarop? Wordt het gevoel (het numineuze,
23) Zo komen ook Augustinus, Pongs en wij langs drie zeer verschillende wegen tot
het proces tegen dieren (vgl. Hoofdstuk III, § 2, en Deel III, Hoofdstuk II, § 1).
24) Pag. 45.
25) Pag. 47.
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het gevoel voor het absolute) overgedragen op het ornament, of het ornament op het absolute? Wij vragen dit daarom, omdat wij reeds naar aanleiding van de gebaren zagen, dat Pongs sprak van een overdracht van
binnen op buiten, zonder dat voldoende bleek, waarom de overdracht niet
in tegengestelde richting plaats had. Al het problematische van de begrippen „betekenis-overdracht" en „naamsoverdracht", die beide een en
hetzelfde verschijnsel moeten typeren (het problematische, dat wij kennen
uit de aloude rhetorica), wordt hier weer zichtbaar.
Behalve in het ornament verschijnt het oer-beelden ook in het rhythme.
Beide menselijke primaire vermogens werken hier: abstractie-drang en.
bezieling. Tussen rhythme en dichterlijk beeld bestaat een oorsprongsverbondenheid. En dit betekent het kunstwerk als vereniging van constructieve en figuurlijke taalvorm. —
Het tweede Hoofdstuk handelt over de oorsprong der taal. Hij wil het
oer-beelden, d.i. datgene waardoor het natuur-geluid tot taal wordt, het
oer-beelden der taal, begrijpen als grondvorm van het metaphoriseren. Ook
bij dit oer-beelden manifesteert zich het contrast' tussen Ik en wereld, ziel
en lichaam. En deze spanning wordt door den mens op twee verschillende
wijzen beleefd. Hier moet de primaire psychologische wortel liggen, waaruit
taalvorming herleidbaar wordt, in de dubbelheid van een „uitdrukking",
die immer tegelijkertijd „mededeling" wordt.
Onderbreken wij ons referaat even voor een enkele opmerking. Terwijl
in de passus over het ornament de meningen van Verworn en Worringer,
dus de twee dualismen, nog als verschillend tegenover elkaar worden gesteld,
vinden wij in de laatste passus de philosophisch en psychologisch gevaarlijke
identificatie van de contrast-paren „ziel - lichaam" en „Ik - kosmos", die
wij ook bij Biese aantreffen. Bij Pongs is zij zelfs nog gevaarlijker dan bij
Biese, omdat hij, zoals wij nog zullen zien, de overdrachten van lichaam
op ziel en die welke op het andere contrast berusten, op tamelijk essentiële
wijze scheidt.
Later ontwikkelen zich uitdrukking en mededeling weer uit elkaar. Maar
bij een methodische scheiding moet toch de uitdrukking het primaat hebben.
De neologismen van de mededelingstaal ressorteren onder het intellect,
slijten op het laatst zo af, dat zij geen namen meer zijn, doch klank-tekens
voor dingen, dat zij dus hun etymon geheel verloren hebben 26 ). Tussen
de beide contrasten staat de denk-figuurlijke inwendige taalvorm. Bij het
oer-beelden der taal openbaren zich weer het bezielende en het denkende
26) Hier wordt het „slechts een naam" nog overtroefd door „slechts een teken".
Hoewel „naam" hier een allesbehalve duidelijk begrip is, blijkt wel, dat het zeer
moet verschillen van wat wij in het depreciërende „slechts een naam" aantreffen.
Vgl. Hoofdstuk III van Deel II en Deel III en voorts het vervolg van deze paragraaf.
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vermogen. Het laatste is de grondfunctie van het vergelijken en onderscheiden, van het abstraheren; Mauthner heeft hem, die voor het eerst een
collectivum „boom" schiep, een dichterlijk genie genoemd. Bij den primitieve doordringen verstand en gevoel elkaar tot de algemeen-geldige scheppende handeling. Hier is het kiempunt voor de problematische verhouding
van de objectieve geest en het Zelf, dat zich vormt. En „in der so gefaszten
Form des Urbildens sind die Strukturgesetze der Metapher vorgebildet" 27 ).
Voor de woord-vorming stelt hij de these van de tweeledige grondvorm
op en knoopt hiervoor aan bij Rozwadowski 28). Hij vervolgt die tweeledigheid
vanaf het begin der klank-schepping o.a. langs de demonstrativa, de nomina
(het toekennen van een geslacht aan de woorden), de verba, tot de woordcomposita, tot het begin der metaphoriek. Twee vormen zijn hier te onderscheiden: het dualisme van subject en object, persoon en ding onder het
primaire samenwerken van denken en voelen, èn het samenvoegen van ding
en ding onder de dubbele functie van het denken als vergelijken en onderscheiden, waarbij oorspronkelijk de totaliteit van het subject de keuze
meebepaalt. De gehele ontwikkeling ziet hij als een strijd tussen het oerbeeldende en het zin-beeldende vermogen: een strijd tussen de taal, die als
uitdrukking oer-beeldend gevormd is, en de mededelingstaal, waarvan het
denken zich meester maakt. „Die Zweigliedrigkeit spiegelt diesen Kampf
im Zusammenziehen zur eindeutig-eingliedrigen Einheit und im ImmerNeu-Bilden von Doppelgliedern, die erst im iibergeordneten neuen Dritten
ihre Einheit finden" 29 ).
De vraag naar de samenhang van klank en betekenis (hoe komt juist deze
bepaalde klank aan deze bepaalde inhoud?) brengt hem tot de klankmetaphoriek. Hij gaat uit van het door Wundt verzamelde materiaal, van
Winteler's studie over de vogelnamen. Hij wil zich niet aansluiten bij
Wundt's theorie van de onwillekeurige overeenkomst, die er zou zijn tussen
naam en roep. Maar hij wil in het weergeven van de vogelroep door middel
van de stem toch meer zien dan een eenvoudige klank-nabootsing. De
overeenkomst is hier niet zoals een overeenkomst tussen dingen zichtbaar
gegeven, is niet ruimtelijk, doch tijdelijk. Mikrokosmos en makrokosmos
worden hier met elkaar verbonden, hun samenhang wordt beleefd. Er is
een aandeel nemen aan de wereld, misschien nog reikend in het niveau der
mystische participatie 30 ), zoals de uiterlijke overeenkomst tussen dingen
27) Pag. 75.
28) J. v. Rozwadowski: Wortbildung und Wortbedeutung (Heidelberg, 1904).
29) Pag. 92.
30) „Niveau-structuur" is een geijkte wetenschappelijke term. In dit compositum
noemt „niveau" niet zoals gewoonlijk iets van twee, maar iets van drie dimensies,
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als magische verbondenheid wordt gevoeld. Er is een irrationele factor, en
deze wordt groter, naarmate de betrekking tussen klank en indruk aan
intensiteit inboet. Om het vocaal-verschil tussen inKpós en gaKpós te
verklaren, aanvaardt hij de theorie van Mauthner: het nabootsende klankgebaar wordt tot een zinnebeeldend benutten van vocaal-verschillen. Hij
neemt Wundt's term „klank-metaphoor" niet over, blijft liever van een
klank-symbolische relatie spreken, zonder dat het geheel duidelijk wordt,
waarom hij hier de term „metaphoor" niet aanvaardt. De overeenkomst is
immanent vormingswet der taal, zoals Pongs aan dichterlijke taal-vormen
van de nieuwere tijd (Sturm und Drang;expressionnisme) demonstreert. Hierbij zijn slechts enkele pogingen tot oer-klankvorming. Steeds wordt aangeknoopt bij het gegevene, om uit twee leden een nieuw derde te vormen;
dat derde heeft een plus, is meer dan de twee samen. (In zekere zin zijn het
vaak contaminaties; Pongs noemt de term echter niet.) In dit verband
behandelt hij ook de partiële neologismen, die op functie-verandering
berusten (vgl. in Nederland Van Deyssel, Ary Prins, Aletrino), zoals de
verbale metaphoriek opgebouwd uit nominaal-stammen. Hiervan is echter
volgens ons in vele gevallen niet in te zien, wat zij met klank-metaphoriek
of klank-symboliek te maken hebben. Hij demonstreert dan aan de expressionnistische poëzie van Stramm, hoe beperkt het klank-beelden is, hoe het
noodzakelijk uitwijst naar de woord-composita en de metaphoren. Daarna
spreekt hij over wat Wundt „kiinstliche Lautmetaphern", maar hij zelf
„kiinstlerisch gereifte Lautsymbolik" noemt. Hierbij is het oer-beelden tot
verzinnebeelden geworden.
Na de periode van het klank-scheppen treedt het beleven van overeenkomst in het noëtische over en werkt hier in dienst van de logos als analogie.
Cassirer wil reeds de vroegere klank-metaphoren onder de rationele formule
brengen. Maar men heeft hier te doen met een tezamen-beleven van klank
en object, en moet methodisch de sfeer van het denken en zijn analogieproportio scheiden van de metaphorische taal-uitdrukking als uitdrukking
van een tezamen-beleven van Biiiten en Binnen, „das gleichsam jene frhe
mystische Partizipation auf erweiterter Lebensstufe immer wieder herstellt.
Die Erkenntnis dieser ZusammenMnge weist in den Bereich eines tieferliegenden Formprinzips, als es die frhe Struktur der Sprachbildung zum
Ausdruck bringt, in den Bereich der „inneren Sprachform" " 31 ).
Over de inwendige taalvorm spreekt hij in het derde Hoofdstuk, handeen heeft dus de betekenis gekregen van „laag" (du. „Schicht"). In verband met deze
betekenis is „reiken in een niveau" geen catachrese.
31) Pag. 106. — Opvallend is hier dat „gleichsam". Waarom op deze plaats wèl
bewustheid van beeldspraak, en op zovele andere plaatsen niet ?
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lend over de taal als schepping. Na een overzicht gegeven te hebben van
de verschillende visies op de inwendige taalvorm (Humboldt, Wundt, Marty,
Porzig), stelt hij zich tot taak: uit de inwendige taalvorm als het immanente principe van het taal-vormende scheppen de functie bloot te leggen,
waarin de metaphoor („jenes edelste und zugleich allgemeinste Gebilde der
Sprachgestaltung" 32 )) tot ontplooiing komt. De taal van den dichter,
speciaal dan van den genialen, is het uitgangspunt om het groeien der taal
uit het immanente principe van het vormen (du. „Formen", hier wel als
„SchOfen" te begrijpen) te verstaan. Humboldt's „ideale Form" moet
worden genomen als taal-uitdrukking van het leven, zoals dit zich manifesteert in het dichterlijke Zelf.
Om niet in de chaos van gevoels- en phantasie-mogelijkheden weg te
zinken, gaat hij uit van de uitdrukkingsmiddelen voor de wijzen van wereldbeschouwing 33). Hij begint met de vormen van het oer-beelden. Deze openbaren zich in de individuele poëzie als uitdrukking van een scheppende
wereldbeschouwing, die bepaald is door het primaat van het gevoel tegenover de door de geest bepaalde zinbeeldende wereldbeschouwing. Er zijn
hiet twee typen: het „beseelend-urbildende" en het „erfiihlend-erbildende".
Vossler's contrast (taal als schepping en taal als ontwikkeling) drukt de
eeuwige strijd uit tussen de drang van de ziel zich in adaequate vorm te
uiten, en de algemene wetten van het zich-aan-anderen-verstaanbaarmaken in taal 34 ). Het rhythme is de medestrijder der ziel. Het rhythme is
ook de ondergrond van de constructieve inwendige taalvorm in de zin van
Marty (hier dan natuurlijk niet vanuit de derde, doch vanuit de eerste
functie begrepen). Hierbij wordt gevormd door de bouw van de zin, door
32) Pag. 117.
33) In verband hiermee ontwikkelt hij de hierboven genoemde critiek op Brinkmann.
34) Zie K. Vossler: Sprache als Sch0fung und Entwicklung. Eiree theoretische Untersuchung mit praktischen Beispielen (Heidelberg, 1905) (dit handelt echter slechts over
klank-schepping) . Vossler's contrast staat in verband met het contrast „spraak - taal",
dat bij De Saussure als „parole - langue" voor het eerst duidelijk in de taal-theorie
treedt (F. de Saussure: Cours de linguistique générale (Paris, 1916)), en de titel is
van een van Gardiner's werken (A. H. Gardiner: The Theory of Speech and Language
(Oxford, 1932); vgl. over een en ander ook M. J. Langeveld: Taal en Spraak (De Nieuwe
Taalgids, XXIX, pag. 74, vlgg.)). Maar er is tussen beide contrasten toch een duidelijk
verschil. Van „taal als schepping" is het aesthetisch moment essentieel (zoals b.v. ook
blijkt uit Vossler's, niet door Pongs (pag. 463) genoemd, artikel: Grammatik und
Sprachgeschichte (Logos, I, (1910/1911), pag. 83, vlgg.)), terwijl „spraak" een dergelijk moment niet uit-, doch zeker ook niet insluit. Hoe dit zij, Gardiner — die
Pongs in het geheel niet noemt — ziet evenals Pongs, maar dan in het schema „TaalSpraak" de metaphoor als een wrong, een strijd tussen het individu en de sociale instelling, als hij haar (t.a.p., pag. 165) definieert als „speech obsessed by language".
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syntactisch samenwerken. De empirische constructieve vormen onderwerpt
Pongs nu aan een onderzoek. Eerst de herhaling als uitdrukking van het
typische en statische — naar aanleiding van de Merseburger Sprche zegt
hij, dat ook de klank-herhaling klank-metaphorisch samenwerkt met de
syntactische herhaling in de beginnende alliteratie —, dan de constructieve
vormen van het dynamische levensgevoel, en eindelijk die der duale levenshouding (die altijd een breuk voelt tussen Ik (geest) en kosmos). De grens
van deze vormen ligt daar, waar de ziel zich onder invloed van een aardse
of hemelse liefde voor het eerst bewust wordt van haar „einmalige" verandering. En dit onvergelijkelijke van de persoonlijke liefdeservaring wil
een „urgebildete" taal. Hier kan de constructieve taalvorm niet meer
voldoende zijn, want zij kan slechts de gegeven materie geledend doordringen en veranderen.
De oorspronkelijke klank-metaphorische beelden, die afgesleten zijn tot
voor ieder begrijpelijke mono-semische tekens, die alles omvatten wat de
gewone mens beleeft en in het leven nodig heeft, vormt de scheppende mens
opnieuw, hij doordringt de inhoud der woorden met iets van zijn eigen wezen.
„Auf solche Weise macht er das Stoffliche, das von allen eigentlich und
deutig Gemeinte, fr sich anders beziehungsvoll und „uneigentlich"; und
doch nur unter dem tiefen Zwang eines urspriinglichen urbildenden Willens,
der das Innerlich-Erlebte als waterhaft Eigentliche fhlt und die konventionellen Zeichen der Gebrauchssprache unzuanglich und notdiirftig" 35 ).
Hier beroert Pongs een van de meest centrale problemen van de metaphoor: de eigenlijkheid. Ook hij verlost het begrip niet van het sluiertje
der aanhalingstekens. Maar eerst valt nog iets anders op: de term „stoffelijk".
Deze heeft toch wel enige verklaring nodig; immers niet elk woord uit de
omgangstaal intendeert iets „stoffelijks". De gebruikelijke opvatting is
juist: de woorden verliezen in het dagelijks gebruik of onder de macht der
ratio niet alleen hun klank-metaphorisch, doch ook hun metaphorisch
karakter, verliezen de herinnering aan hun stoffelijke, materiële, „zinnelijke"
oorsprong, d.i. aan hun etymon, en worden tekens of begrippen zonder
stoffelijkheid; de dichter moet de woorden weer hun „sinnliche Fiille"
teruggeven . En dit is toch, al gebruikt hij het woord „stoffelijk" daarbij
niet, ook de mening van Pongs 36 ). Wat dit woord in het citaat wil zeggen,
begrijpen wij niet. Even lijkt het nog, of Pongs doelt op het phonetisch
moment van het woord, op het woord als zintuiglijk waar te nemen zaak 37 ),
35) Pag. 138 (inleiding op „Die figfirliche innere Sprachform").
36) Pag. 89.
37) Vgl. ook hetgeen wij naar aanleiding van Augustinus' teken-begrip opmerken
over de tegenstelling „stoffelijk - geestelijk" (Hoofdstuk III, § 2).
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maar dit is onmogelijk, omdat „das . . . . Gemeinte" duidelijk appositie is
bij „das Stoffliche".
„De woorden slijten tot tekens af (zijn tot tekens afgeslefen)" behelst
in „historische" formulering hetzelfde, als wat wij in de philosophie als
terminisme en semeiotiek aantreffen 38 En evenals in de philosophie wordt
dit feit in de taal-theorie (taal-psychologie) op zeer verschillende wijze
gewaardeerd. Het is zelfs zo, dat de appreciatie van het feit zeker belangrijker is dan de blote constatering. Men kan immers menen, dat het genoemde
proces eerst het denken mogelijk maakt, — maar ook, dat het van de werkelijkheid hopeloos afvoert, dat het opereren met die tekens zinloos is; of
men kan erop wijzen, dat wat voor het denken een winst is, voor het „uitdrukken" (de expressie) een verlies betekent 39 ). En eindelijk kan men de
tekens der omgangstaal ook in zekere zin als „uitdrukking" begrijpen, als
de uitdrukking namelijk van het doffe gevoel van den banalen mens, en
deze stellen tegenover de expressieve spraak van den genialen enkeling.
Dit nu doet Pongs. Wordt in deze samenhang het woord „(on)eigenlijk"
opgenomen, dan spiegelt zich daarin, behalve de tweede en derde, ook nog
de eerste functie, d.w.z. dan ondergaat de reeds meermalen besproken
polysemie van „(on)eigenlijk" nog weer een verschuiving 40 ). Wellander zegt:
„Genau genommen ist also hier die iibertragene die eigentliche Bedeutung
im Sinne von der „gemeinten". Was man gewMinlich die „eigentliche"
Bedeutung nennt im Gegensatz zur iibertragenen, ist die historisch altere,
urspriingliche. Die Zweideutigkeit des Ausdrucks hat aber keine schlimmen
Folgen und kann ruhig stehen bleiben" 41 ). Dat wij het met de laatste zin
in het geheel niet eens zijn, behoeven wij wel niet meer te betogen. Of men
) .

deze dubbelzinnigheid al dan niet „erg" vindt, hangt af van de grens, die
men stelt aan zijn drang tot begrijpen en aan zijn eis voor een wetenschappelijke descriptie. Wellander zou gelijk hebben, als het hier een kwestie was
van willekeurige homonymie. Maar die dubbelzinnigheid is in de wetenschap
zelf ontstaan. „Eigenlijk" heeft verschillende betekenissen, omdat de weten38) Vgl. Hoofdstuk III, passim.
39) „Van (taal-)psychologische zijde is het bedoelde feit zeer vaak geconstateerd, o.a.
door Bréal, Dittrich, Ebbinghaus, Flagstad, Ganzmann, Mauthner, Messer, Messmer,
Rozwadowski, Stem, Stout, Wundt", zegt E. Wellander in zijn: Studien zum Bedeutungswandel im Deutschen, I, pag. 33 (Uppsala Universitets Arsskrift, 1917 (Uppsala)); maar het heeft weinig zin, met zijn eigen positieve appreciatie Mauthner in
één adem te noemen. Naar aanleiding van „taal" en „denken" geldt wel sterk: interpretatie is appreciatie (in absolute zin), of omgekeerd.
40) Een systematische analyse van die polysemie geven wij Deel III, Hoofdstuk I, § 1.
41) Wellander, t.a.p., pag. 35. Dat „hier" slaat niet terug op het citaat van Pongs,
d och op een passus van Marty.
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schap „verschillende" zaken als „hetzelfde" heeft samengegrepen. Dit nu
zou volkomen in orde zijn, als maar duidelijk bleek, wat dan dit essentieelovereenkomstige is. Wil het citaat van Pongs niet de nadelen krijgen van
het klank-syllogisme 4 9, dan moet dit overeenkomstige, nu het niet door
hem wordt geëxpliceerd, vanuit het citaat zelf te begrijpen zijn, dan moet
dus „(on)eigenlijk" op de een of andere wijze zijn identiteit bewaren.
Wat wil zeggen: „De dichter gevoelt het innerlijk-ervarene als het waarlijk
eigenlijke?" Wij kunnen hier „het eigenlijke" niet anders begrijpen dan
als „het wezenlijke", „dat waarop het aankomt" 43 ). Dit kan echter in.
„De dichter maakt het stoffelijke . . . . „oneigenlijk"" onmogelijk gesubstitueerd worden. Met „het bedoelde" komen wij ook niet verder; er staat
immers „het eigenlijk bedoelde". Bovendien: eerst wordt gesproken over
de derde functie van het gemeenschapswoord, daarna over de eerste functie
van het individuele woord, terwijl toch de derde zeker niet verloren is
gegaan.
Hieraan zouden wij nog meer kunnen toevoegen, maar er blijkt wel voldoende uit, dat o.i. „eigenlijk" zijn identiteit niet bewaart. Als onze mening
juist is, wordt de logische samenhang („und doch") wel zeer zwak. —
Maar vervolgen wij ons referaat. Voor-figuurlijke vormen ziet Pongs daar
ontstaan, waar symbolische klanken, zinnebeeldige gebaren en dingen, of
onbewuste ervaringsfuncties (herinnering, droom, waak-beeld 44 )) productief worden gemaakt. Tussen deze vormen en de vol-figuurlijke is een soortgelijk verschil als Werner maakt tussen de omschrijvingen van reële metaphoren en de (echte) woord-metaphoren; iets aanschouwelijks wordt wel
in taal als beeld gebruikt, maar niet in taal als beeld gecreëerd 45 ). „Erst
wo nicht die optische Anschaulichkeit, die Deutlichkeit des Gesichtsbildes,
Ausgang und Ziel bildet, sondern wo ein flutendes Innen in immer neuen
Gefhlswellen an die Welt der Wirklichkeit brandet, da durchdringt sich
in voller unmittelbarer Verschmelzung Inhalt und Form; im gleichen SchÉipfungsakt mit der sprachlichen Prgung entsteht die Gestaltwerdung des
innern Urbildes, es entsteht als vollfigrliche innere Sprachform das dichterische Bild" 46).
En ook hier is een dichterlijk beeld ontstaan, ook hier heeft een ziel haar
42) Zie voor deze term Deel III, Hoofdstuk III, § 6.
43) Bij Werner vinden wij meermalen „wesentlich" voor „eigentlich", zij het dan
ook niet als moment van zijn visie op de metaphoor.
44) „Waak-beeld" staat tegenover „droom-beeld". Dit psychologisch verschijnsel is
door Jaensch onderzocht (Pongs, pag. 146, 471).
45) De vergelijking tussen Pongs en Werner is, evenals hierboven, van ons.
46) Pag. 148.
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gevoelsgolven in branding opgestuwd tegen een werkelijkheid; die werkelijkheid is het dichterlijke beeld zelf, en Pongs beschrijft deze, door een,
door die werkelijkheid veroorzaakte, gevoelsimpressie uit te drukken.
In de volfiguurlijke inwendige taalvorm, in de „figuur", vindt hij dezelfde
structuur der tweeledigheid, die zich in het oer-beelden der taal openbaarde
als een versmelten van subjectieve uitdrukking en objectieve geldigheid;
nu als een eenheid van zaak-sfeer en beeld-sfeer 47 ). En dezelfde dubbelkrachten werken hier ook samen als in de oorsprong der taal: het in bezit
nemen in de naam en het verenigen van klank en object onder een primair
begrepen analogie tussen buiten en binnen, en wel resp. als bezieling en
vergelijking, samenwerkend als metaphoor.
In de vergelijking grijpt de mens over de grenzen van de aanwezige zaaksfeer in een niet aanwezige beeld-sfeer. Het vermogen overeenkomsten te
ontdekken wordt door den dichter aangewend „auf seinen ganzen Erlebniskreis: Inneres und Auszeres, Physisches und Metaphysisches" 48). De vergelijking voltrekt door de proportio, door het „als", de coordinatie van beide
sferen, die wederkerig op elkaar overstralen. Er zijn twee soorten: de vergelijking verbindt twee zaken, die volgens hun wezen bij elkaar behoren, of
zij grijpt subjectief een bepaalde overeenkomst om een of ander gevoel uit
te drukken.
Bij deze indeling wordt blijkbaar over het philosophisch-problematische
van die objectieve overeenkomsten heengezien. Wanneer in het tweede
geval de overeenkomst niet objectief bestaat, kan die ook niet „gegrepen"
worden, maar moet die worden geschapen. Het moeilijke, ongrijpbare in deze
indeling is, dat ook dat objectieve psychologisch (d.i. subjectief van uit de
psyche van den dichter) wordt vastgesteld, als Pongs van Dante zegt: „In
der ewigen Einheit seines katholischen Weltbildes sind die Gleichnishaften
Zuordnungen objectiv gegrndet" 49 ). Soms blijkt „objectief" hier te zijn -.
metaphysisch werkelijk, soms: voor alle of vele tot een bepaalde geloofsgemeenschap behorende mensen werkelijk. En hij raakt in tegenspraak met
zijn verheerlijking van het subjectieve gevoel en het individuele oer-beeldende vermogen, wanneer hij tegenover Dante's wereldbeeld de visionnaire
wereldruimte van Klopstock stelt als „nur eine singuhire ScMpfung des
Gefhls" 50 ). Het is merkwaardig, ook hier weer het contrast „werkelijk 47) De term „sfeer" ontbreekt in het zaak-register; dit weerspiegelt het feit, dat
Pongs het begrip „sfeer" niet verder typeert, niet als problematisch ziet.
48) Pag. 150. — In verband met zijn strijd tegen de theorie van het anthropomorphisme is het wel duidelijk, dat hij „metaphysisch" niet psychologisch interpreteert.
49) Pag. 154.
50) Pag. 156.
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gebruikelijk" aan te treffen, — twee der betekenissen van „eigenlijk"
(KOptos).
Terwijl nu in de objectieve vergelijking „als" de zuivere denk-relatie
uitdrukt, zonder de werkelijkheidsgraad der beide sferen te noemen, expliceert het vaak in de subjectieve vergelijking fungerende „als-of" het
slechts voorgestelde van de beeld-sfeer. Naar aanleiding hiervan spreekt
Pongs dan over de fictie, die in Hoofdstuk III van onze descriptie aan de
orde zal komen. Achter dezelfde taal-figuurlijke vorm van het „als-of"
verbergen zich volgens hem twee verschillende opvattingen. Het scheiden
der sferen kan berusten op de zin voor de philosophisch nog niet belaste
werkelijkheid (de werkelijkheid van het naïeve realisme 51 )). Maar ook kan
de beeld-sfeer primair staan onder de fictie als een subjectieve willekeur,
die als souverein wordt gevoeld en ten laatste tot het inzicht voert, dat
de werkelijkheid zelf zich slechts door menselijke ficties voor ons opbouwt.
Wij kunnen onmogelijk alles behandelen, wat hij over de objectieve, de
subjectieve en de momentanele („die Intensid.t irgendeines Dingerlebens
dienende") vergelijking zegt, hoe belangrijk dit, vooral in critisch-aesthetisch opzicht, ook is. Een uitzondering moeten wij echter maken voor
zijn visie op de hyperbool, omdat reeds zo vaak de samenhang tussen (de
begrippen) metaphoor en hyperbool is gebleken, en ook hier de „eigenlijkheid" en de verhouding „afbeelding uitdrukking" zichtbaar worden.
Pongs zegt: „Die Frage ist, woriiber hinausgeworfen wird. Ober den einfachen Sachverhalt geht jedes Subjektive Gleichnis als tYbercharakterisierung hinaus. Die Hyperbel, die „aertreibung" also beginnt, wo noch
liber den Umkreis der sachlich bestimmten Gleichnisbeziehung hinausgeworfen wird" 5 9.
Het is niet moeilijk om in het algemeen van „de eenvoudige feiten" te
spreken, doch wel om in elk concreet geval aan te geven, wat die eenvoudige
feiten zijn. Als Gudrun klaagt: „Ik ben eenzaam geworden als de esp in het
woud" 53 ), is dan het bedoelde feit: „Ik ben eenzaam geworden", of: „Ik
ben zeer eenzaam geworden (en ben daarover bedroefd)", enz. ? Soortgelijke
moeilijkheden rijzen, wanneer de grammatica in een zin de (eigenlijke) gedachte wil scheiden van het modale moment, of wanneer de theorie van de
dubbele uitdrukking wil formuleren, wat met een bepaalde beeldspraak
„eigenlijk" bedoeld is. Bovendien rijst de vraag, waarom naar aanleiding
51) Vgl. Deel III, Hoofdstuk I, § 1.
52) Pag. 167. — Wij kunnen niet inzien, waarom — als men het begrip „overkarakterisering" eenmaal aanvaardt — een en ander ook niet voor de objectieve vergelijking
geldt.
53) Bedoeld is: Hamöisml, strophe 4, vs. 5/6 (Die Edda, herausgegeben von R. C.
Boer, I, pag. 260): einstO em ek oröin/ sem Qsp f holti.
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van Gudrun's vergelijking gesproken moet worden van „over-karakterisering" en niet eenvoudig van „karakterisering"; ook hier intendeert dit
„over" (evenals in „overdrijving") een plus, een afwijking van de (eigenlijke)
werkelijkheid, die zo spoedig (als leugen) veroordeeld kan worden. Juist
omdat Pongs zo ver verwijderd is van de leugen-theorie (de opvatting, dat
elke beeldspraak een leugen is), begrijpen wij de zin niet van dit „over".
Hiermee willen wij niet zeggen, dat er niet zo iets als een hyperbool
bestaat. Pongs laat zien, hoe de intensiteit van het uitgedrukte gevoel
omgekeerd evenredig is aan de kwantiteit van de vergrote afbeelding 54).
In dergelijke gevallen is het volgens hem onverschillig, of het partikel
„als" al dan niet aanwezig is. De verkorte vergelijking is dus geen metaphoor. Hierin wijkt hij af van vele van zijn voorgangers 55).
De vergelijking is in al haar vormen een beschouwend naast-elkaar-stellen
van twee leden, en als zodanig de voortzetting van de oorspronkelijk magisch
gevoelde samenhang van overeenkomstige zaken. De bezieling daarentegen
sluit aan bij het primitieve phaenomenon der mystische participatie. Hij
onderscheidt de bezieling als „Seelengestaltung" en de bezieling als „Erfahlung", d.i. de subjectieve resp. de objectieve pool van de figuurlijke
gevoelsuitdrukking. In verband hiermee polemiseert Pongs tegen de „Einfiihlungsaesthetica". En deze polemiek is merkwaardig, niet zozeer voor
de metaphoor zelf, als wel voor de algemene problemen der terminographie,
en zelfs voor de algemene problemen welke zich voordoen, als een verschijnsel van de orde der metaphoor wetenschappelijk wordt beschreven.
Pongs wijst erop, dat door den een onder „Einfiihlung" iets anders wordt
verstaan dan door den ander 56) en zegt dan: „Wie aber kann die Einfhlung
54) Hoe is het bij de charge, de parodie, de caricatuur ? Vgl. Fr. Schiirr: Sprachwissenschaft und Zeitgeist. Eine sprachphilosophische studie 2 („Die Neueren Sprachen", 1.
Beiheft (Marburg a. L., 1925)), die (pag. 90) caricatuur en expressionnisme als objectieve
en subjectieve „Uebersteigerung" tegenover elkaar stelt.
55) „Verkorte vergelijking" kan twee betekenissen hebben: 1. een vergelijking, waarin
het partikel is weggelaten, of ook een vergelijking zonder partikel (deze valt in sommige
vormen samen met Brinkmann's „geëxpliceerde metaphoor"), en 2. een metaphoor.
56) De ontwikkeling van de invoelingsaesthetica loopt van Home over Herder,
Vischer en Biese naar Volkelt, Worringer, Lipps en Dorosz. In aanmerking komen
o.a. H. Home: Sketches on the history of man (Edingborough, 1 774); J. G. von Herder:
Kalligone; J. Volkelt: System der Aesthetik, I (MUnchen, 1905), o.a. pag. 213, vlgg.;
W. Worringer: EinfUhlung und Abstraktion (MUnchen, 1919); Th. Lipps: Aesthetik,
LH (Leipzig, 1923); dez.: Aesthetische EinfUhlung (Zeitschrift fUr Psychologie und
Physiologie der Sinnesorgane, Band XXII); G. F. Lipps: Das Indische Geistesleben
(Zeitschrift fiir Wissen und Leben, Heft 7/8, 1923,
pag. 317); H. Dorosz: Grundlegung
der Aesthetik (Beitrge zu ID,dagogik und Psychologie, herausgegeben von G. F. Lipps,
Heft 12) (Langensalza, 1 931); voorts de reeds meermalen genoemde werken van
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zugleich Beides sein, beseelendes aerstrmen und Aufgeschlossenheit des
Mitgefiihls? Sie kann es nur, indem sie darauf verzichtet ein EigenpMnomen
zu sein, indem sie nichts ist als ein allgemeiner psychologischer Akt, der
nun in jedem Fall wirksam ist ob ich beseele oder mitfhle, enz." 57 ). In
deze passus geeft hij blijkbaar een immanente critiek, maar dan toch op
iets waarop deze principieel onmogelijk is. Hij blijft nl. niet in een en dezelfde visie. Op precies dezelfde wijze als hij hier doet met betrekking tot
de in-voeling, had hij ook kunnen bewijzen, dat de metaphoor geen phaenomenon sui generis is, door Pongs' „metaphoor" b.v. tegenover Biese's
,metaphoor" te plaatsen en zich af te vragen: „Hoe kan de metaphoor beide
tegelijkertijd zijn?" Hier echter gaat hij van de mening uit, dat op twee
verschillende manieren (resp. een juiste en een onjuiste) hetzelfde verschijnsel beschreven wordt. Het merkwaardige is nu, dat op Pongs' eigen begrip
term „Beseelung" een immanente critiek mogelijk is. Soms immers is „Beseelung" aan „Erfiihlung" geco&dineerd, soms staat het als genus boven
„Erfiihlung", dat dan gecoordineerd is aan „Seelengestaltung" 58
Maar genoeg hierover. Waar Pongs zich voornamelijk tegen verzet, is
het anthropomorphisme, dat door het traditionele begrip der projectieve
invoeling wordt geïmpliceerd. Hij meent met Scheler, dat de mens zelf ook
kosmomorph is, dat hij ken-bronnen bezit voor alles wat het wezenlijke is
van de kosmos 59 ). De mens kan méér mee-voelen dan wat hij in-voelt, het
vermogen der sympathie kent een creatief moment; en ook het bezielen
is méér dan het lenen van een ziel in het algemeen, het is een scheppende
handeling van de individuele psyche. Niet de mens, doch een zeer bepaalde
mens drukt zich scheppend uit en deze kan zo de nauwe kring van de
anthropocentrische analogie doorbreken en zijn Ik verwijden. Goed beschouwd had Pongs de term „Einfiihlung" wel kunnen handhaven, en tegenover de projectieve opvatting zijn „creatieve in-voeling" kunnen stellen.
) .

Vischer en Biese. — Het is hier weer een kwestie van term en begrip. De term vinden
wij b.v. niet bij Home, Herder en Biese. Als Herder een vertegenwoordiger is van deze
aesthetica, zijn verschillende romantici het zeker ook. Vgl. E. Utitz: Aesthetik (Berlin,
1923). — Wat de verhouding tussen in-voeling en metaphoor betreft: volgens Th. Lipps
berust de tweede op de eerste (vgl. hetgeen hij in zijn Aesthetica over de vier soorten
van Einfhlung zegt), volgens Biese zou de Einfiihlung op niets anders berusten dan
op het metaphorische. — „Uitdrukking" en „invoeling" vinden wij soms als correlatieve begrippen. „Ik voel in dit landschap een stemming in" = „Dit landschap drukt
mij een stemming uit". Het typische is, dat (hoewel de dativus het subjectieve moment
blijft suggereren), „uitdrukken" hier juist tot een functie van het niet-Ik is geworden.
57) Pag. 176.
58) Vgl. b.v. Brinkmann's „metaphoor - allegorie - allegorische metaphoor".
59) Bij Pongs is dus de kennistheoretische appreciatie van de metaphoor positief.
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Hij doet dit echter niet en geeft de voorkeur aan een nieuwe terminologie;
„Einfiihlung" kan voor hem geen verschijnsel intenderen 6 °).
Evenals Wundt ziet hij tussen de bezieling en de mythe-vormende phantasie een innerlijke samenhang. Eerst analyseert hij het zwaard-motief van
het heldenlied 61 ). In het heldenlied is de heldenverering het centrum van
alle zielsbeweging; van uit dit centrum wordt het zwaard bezielend gegrepen.
Hij ziet het bezielen dan beginnen als een onduidelijk daemoniserend
omvormen en zich ontwikkelen tot een personifiërend vermenselijken 62 ).
Vervolgens analyseert hij de natuur-bezieling. De taal-vormen, waarin deze
zich in het heldenlied uit, steken nog geheel in de mystische participatie.
In de minnezang wordt de natuur-bezieling onder invloed van de liefde reeds
geheel schepping der individuele psyche. Het „overstromende" bezielen is
uitdrukking van een dynamisch levensgevoel. Aan de natuur wordt psychische kracht geleend, tot de natuurvoorstelling geheel is omgevormd. Zo
is de bezieling het correlaat van de objectieve vergelijking: „die verschmolzene Einheit eines erlebten Ineinander" 63 ) correlaat van het beschouwende
naast-elkaar. Haar hoogste vorm is de scheppende personificatie; daaronder
staat dan de uiterlijke personificatie, de vermenselijking. Niet alleen de
levende natuur en de dode dingen, doch ook de abstracte begrippen worden
bezield. Ook van de vormen dezer bezieling geeft Pongs een genetische en
ontische descriptie, die tevens een subtiele stijl-analyse is 64 ). Een enkel
moment releveren wij hiervan. Naar aanleiding van I-Mderlin zegt hij:
„Als geistige Partizipation (het contrast van de mythische participatie)
reicht die Beseelung bis in die kiihle line der philosophischen Begriffe
60) In dit opzicht vormen Pongs en Dorosz een tegenstelling; voor den laatste immers
is „Einfiihlung" wel een verschijnsel, dat echter tot nu toe verkeerd begrepen is.
Doch evenals Pongs legt hij de nadruk op het creatieve moment, al strijdt hij niet
zozeer tegen het anthropomorphisme als wel tegen de imitatie-theorie, die aan het
traditionele begrip der „Einfiihlung" ten grondslag ligt. Met instemming citeert hij
Chr. Morgenstern (Stufen, pag. 63): „es gibt nichts Schstines darzustellen, weil es nicht
hier und dort etwa herumliegt, sondern in jedem Augenblick erst erschaffen werden
muss". Hier dus tegenover de afbeelding de uitdrukking, en wel de scheppende uitdrukking. Dezelfde gedachte treffen wij o.a. aan bij Fiedler (zie Utitz, t.a.p., pag. 17)
en Lodewijk van Deyssel: Mijne Gedachte (Verbeeldingen, pag. 17, vlgg.).
61) Zijn (literair-historische) descriptie vangt aan bij de vroegste Germaanse poëzie.
62) Ten onrechte zegt hij, dat volgens Biese de ontwikkeling in omgekeerde richting
verloopt. Voor Biese is alles in de kunst (en de philosophie) een anthropocentrisch
analogiseren; dit is zo essentieel, dat daartegenover alle verschillen tussen de „vormen"
wegvallen.
63) Pag. 187.
64) Onder „vormen" wordt hier verstaan de in de inleiding op zijn werk genoemde
Voll- enz. Formen", die echter hier als begrip, niet als term verschijnen.
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hinauf, die dem Ideengaubigen Lebenswesenheiten sind" 65). Als de levensgrond verloren gaat, blijft slechts het denken over, dat allegorisch verzinnelijkt. Een anthropocentrische vormgeving is rationalisering van het irrationele, die tenslotte in de taal als ontwikkeling overgaat. In de taal als
schepping echter zal de bezieling steeds weer tot metaphoor uitgroeien.
De andere pool van de bezieling (in ruimere zin) is de „Erfiihlung", het
scheppende, Ik-verwijdende mee-voelen 66 ). Op het niveau van het kosmomorphe gevoelen worden dezelfde taal-figuurlijke vormen gebruikt als bij
de eigenlijke bezieling 67 ). Het verschil is echter, dat de „Erfiihlformen"
onderworpen zijn aan wetten, die uit het wezen komen van hetgeen „erfiihlt"
wordt. Een neiging tot vermenselijking is hier niet te verwachten, het
„erfalen" wijst in het irrationele, het wonderbaarlijke. Deze vormen
worden daarom vaak aangetroffen in het sprookje en de legende. „In der
sprachlichen Form der Mkchen drckt sich diese (nl. de „vitale") Einsfhlung aus als die selbstverstkl.dliche Allbeseeltheit der Natur und der
Dinge, nicht als Akt einer „Beseelung", sondern als unmittelbarer Ausdruck
des In-den-Dingen-Seins, wie es jederzeit dem Kind-Erleben eigentiimlich
ist. . . . . Die Kinder bringen unerschiitterlich die Verwandlungsffihigkeit
mit, der sich alle Dinge vertraut und lebendig zeigen, und enter dem Bann
solcher Illusionskraft verwandlen sich die inkchenerzhlenden Erwachsenen
selber in die Mkchenstufe zurck" 68).
Het komt ons voor, dat de verhoudingen hier niet meer geheel duidelijk
zijn. „Erfh1ung" is soms wel „bezieling", soms niet; „bezieling" staat soms
tussen aanhalingstekens, soms niet; is soms in speciale, soms in algemene
zin bedoeld, is soms „eigenlijk", soms . . . . „oneigenlijk". Het zou weinig
zin hebben een en ander als een steen des aanstoots te beschouwen, zo wij
daaronder niet een fundamenteel probleem konden opgraven. Het is het
probleem „psychologisch - logisch, bewust - onbewust", het probleem: Is de
bewustheid van het subject essentieel relevant voor een bepaald verschijnsel? — Nu is het wel duidelijk, dat Pongs in zijn interpretatie niet consequent
is, dat hij nu eens wel en dan weer niet aan het psychologisch immanentisme
offert. Wij willen dit niet verder analyseren, maar verwijzen naar het einde
van deze paragraaf; daar wordt het probleem als „bewust" probleem be65) Pag. 200.
66) Voor dit Duitse neologisme kunnen wij geen Nederlands aequivalent vinden.
67) Hier weer, maar nu als volkomen onbewust probleem, het woord „eigenlijk".
Zie beneden.
68) Pag. 203. -- Vgl. over sprookje en metaphoor ook M. Dietz: Metapher und Narchengestalt (Publications of the Modern Language Association of America, XLVIII, 3
(1933)).
19
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sproken, d.w.z. als het door Pongs zelf aan de orde wordt gesteld. Zeker is,
dat er van het eerst met zo veel nadruk verdedigde creatieve moment in de
Erfh1ung niets meer over blijft, wanneer hij deze als „overgave" tegenover
het „heroische SchÉipfertum" (der bezieling) plaatst. Maar met zeldzame
helderheid beschrijft hij verder de empirisch aangetroffen Erfiihl-vormen,
steeds volgens dezelfde boven besproken systematiek, die hij geniaal beheerst. Hetzelfde geldt voor de tussenvormen tussen bezieling en Erfhiung,
waarbij hij voor een der vormen de karakteristieke term „Auffiihlunr
poneert. Tegenover dergelijke passages (zie b.v. zijn analyse van Heine's
„Und wiissten es die Blumen") betreuren wij het meer dan ooit, dat wij ons
tot een begri5smonographie en daarmee tot een immanente critiek moeten
beperken.
Uit hetgeen hij over de vormen der bezieling (in algemene zin) zegt,
blijkt duidelijker dan uit hetgeen daaraan voorafgaat, dat Pongs de uitspraken van het rationalisme (d.i. hier: de intellectualistische aesthetica en
taaltheorie) niet geheel verwerpt. Hij aanvaardt zelfs de „uiterlijke versiering" als typering, maar dan toch slechts voor die empirische vormen,
welke inderdaad uiterlijke versieringen zijn. En dit zijn juist niet de „Vonformen", waarin zich een verschijnsel met al zijn wezenlijke momenten vol
ontplooit. „Nur fr solche dem eigentlichen Wirken der Seele schon entzogene Zwischenformen mag gelten, was Marty fr den Akt des Beseelens
aufstellt: „Wir beseelen die Natur, weil . . . . die den Vorstellungen des
bloss Physischen beigesellten Bilder psychischen Lebens deren Sch(inheit
eriishen"." 69) --Het dichterlijke beeld is het derde der vol-figuurlijke inwendige taalvormen. In de twee tot nu toe besproken vormen (de vergelijking en de bezieling) openbaarden zich twee productieve krachten van de taal als schepping: het vergelijkend naast-elkaar-stellen en het in een momentanele
impuls tezamen-beleven van ziel en ding. In een polair contrast kunnen
zij worden getypeerd resp. als de uitdrukking van een statisch en dynamisch
wereld-gevoel. Het dichterlijke beeld nu, de metaphoor, is een twee-eenheid
van bezielen en vergelijken. Maar daar er in werkelijkheid tussen beide
vormen talrijke overgangsvormen zijn (de subjectieve vergelijking, de
Erfiihlung), is het versmeltingsproduct zeer ingewikkeld van structuur.
Niet alleen beroeren hier beide vormen elkaar zo innig, dat hun functies
samenvallen, maar ook de polariteit in verhouding van den mens tot de
wereld is in één moment samengedrongen. Maar juist daardoor openbaart
69) Pag. 240; A. Marty: Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik
und Sprachphilosophie, I (Halle, 1908), pag. 177. Vgl. onze analyse van het begrip
„versiering" (Deel III, Hoofdstuk III, § 3).
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zich in de metaphoor het Troietv in zijn zuivere wezen: een oer-beelden, een
zich ontwikkelen van het Ik, dat tegelijkertijd een zich openen voor het
andere is. Zo kan Pongs naast de trits „bezielen - vergelijking - metaphoor"
de trits stellen: „uitdrukking - mededeling - logos".
Het goed recht van deze coordinatie (in verband met de gehele visie)
willen wij niet gaan betwisten. Belangrijker voor ons is de verhouding
tussen „beeld" en „metaphoor". „Aus den erschlossenen Zgen ergibt sich
zugleich, inwiefern beide Ausdrucksweisen „Bild" und „Metapher" fr das
Gesamtwesen Geltung haben: im „Bild" ist die Kraft des Urbildens . . . .
das Ins-Bild-bringen eines innern Urbilds; in der Metapher das Erweitern
mittelst der Ahnlichkeit, das Erfassen in den Dingen liegender Zuordnungen". „Nicht die Metapher bleibt zu suchen, vielmehr das als Metapher
sowohl wie als Bild angesprochene Gebilde, dessen Wesen nicht im Vergleichen liegt, sondern in einer iibergreif enden Funktion, die die Ahnlichkeit der Dinge einbezieht ihrem urbildenden Gestalten" 70 ).
Hierachter doemt op de problematische verhouding „naam - begrip term - object". Het „iibergeordnete Dritte" heeft hier, in tegenstelling
met de andere trits, geen eigen naam. Het ontleent zijn naam, of liever:
zijn namen, aan twee andere verschijnselen. Voor een „Gestalt", die méér
is dan haar beide momenten, mag men toch iets anders verwachten 71 ).
Het feit, dat „beeld" en „metaphoor" èn twee verschillende verschijnselen
èn twee momenten (aspecten) van hetzelfde verschijnsel èn twee willekeurig
verwisselbare namen voor dat verschijnsel zijn, staat een adaequaat begrijpen van Pongs' visie (en dat beogen wij toch in de eerste plaats) in de
weg 72).
Natuurlijk verzet Pongs zich tegen de definitie van de metaphoor als
verkorte vergelijking. De verkorte vergelijking wordt wel in de poëzie
aangetroffen (en zelfs als „psychologische"; hij citeert van Friedrich von
Spee: „wers (nl. de rivieren) will gar zierlich taufen, der nennts geschrnolzen
Glas") en in concrete gevallen is het vaak moeilijk met zekerheid te zeggen,
of men met deze dan wel met de metaphoor (het beeld) te doen heeft.
Het verschil echter is essentieel. —
Na deze inleidende beschouwingen geeft Pongs dan een ontische en genetische descriptie van de metaphorische vormen. Vroege vormen zijn de
70) Pag. 243, resp. pag. 244, 245.
71) Wij zien er nu van af, dat, wanneer eenmaal die dubbel-namigheid wordt aanvaard,
„bezieling" en „vergelijking" nog eerder in aanmerking zouden komen, daar Pongs
ons toch de metaphoor (het beeld) in de eerste plaats als versmelting van deze beide
heeft doen begrijpen.
72) Vgl. ook hetgeen wij naar aanleiding van de voorlopige typering, die Pongs in
de inleiding gaf, opmerkten.
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„Jij-hyperbool" en de „Ik-metaphoor". In de Duitse Minnesang ontstaan
de vroege vormen onder invloed der liefde. Het individuele gevoel zoekt het
individuele woord; zo ontstaat de liefdesmetaphoriek 73 ). De metaphoor kan
slechts uitdrukking zijn van een machtige Ik-ervaring.
De primitiefste vorm van het beelden is een uitdrukking als „mijn roosje".
Het is een aanspreek-formule, een Jij-hyperbool. De nominale Jij-hyperbool
glijdt licht in de vergelijking over en stijgt in zijn hoogste vorm daar bovenuit
tot een „sinnbildliche Spieglung des Innen im Auszen, eine Ausweitung des
Selbst in die Du-Fiihlung bis zum Ersehen des Du aus allen Teilen des All".
De metaphorische mogelijkheden echter liggen daar, waar het liefde-gevoel
in de sfeer van het Ik wordt getrokken en de nominale stijl door een verbale
wordt vervangen. „Ik brand" is niet: „Ik ben als een brand", maar: „Ik
brand inderdaad in een innerlijke werkelijkheid". Ook deze metaphoor
kent haar hyperbolische, gedeeltelijk ontzielde vormen en glijdt van een
lichamelijk-psychische uitdrukking over in de optische sfeer van „vuur" en
„vlam", in een nominaal zinne-beeld. Hetzelfde geldt voor „gewond zijn".
En dit bewijst de beperktheid van een beeld, dat aan een egocentrisch gevoel
ontspringt. In het volkslied wordt de weg vanuit het Ik gevonden tot het
Elkander. Als de innerlijke beweging in een onmiddellijk verbaal beeld
wordt gebracht, heeft niet eerst een vergelijken plaats gehad. Als echter
de beweging der innerlijke „Bildlichkeit" 74) zich hier over objecten tracht
uit te breiden, is de metaphoor verlaten en de allegorie bereikt, waarbij
slechts het denken en niet het gevoel de beeld-eenheid tezamenhoudt 75).
Dieper vindt het Elkander zijn uitdrukking in de individuele poëzie en
wel op verschillende wijze in de bezielende en de „erfiihlende" (Goethe

en Werfel). Daarna behandelt Pongs de „Obergangsformen zu weitergreifender Bildlichkeit", o.a. het overgrijpen in andere beeldsferen. Er is
in dit laatste geval o.i. enige overeenkomst met een bepaalde soort van
Werner's „metaphorische Kettenbildungen", maar groter is de overeenkomst met wat Pongs zelf als subjectieve vergelijking opgeeft (vgl. Brentano: „Einsam wil ich untergehen . . . . / wie ein Pilger in der Wste . . . . /
wie ein Bettler auf der Heide . . . . enz."). Eindelijk kan de Ik-metaphoriek
worden tot een wezensformule voor een Ik.
73) Vgl. over de liefdesmetaphoor Deel III, Hoofdstuk IV, § 1. Zij is onder alle metaphoren de enige, die benoemd wordt naar een algemeen menselijk gevoel (de term
„smart-metaphoor" b.v. bestaat niet). In Bock's „Wolframs Bilder fiir Freude und
Leid" zijn „vreugde" en „leed" meer zaak-object van een naar de derde functie be l
grepen metaphoriek dan bron van een naar de eerste functie begrepen metaphoriek.
74) Ook deze term is in verband met de gehele visie onvertaalbaar.
75) De negatieve appreciatie van de allegorie t.o.v. de metaphoor hebben wij ook bij
anderen gesignaleerd.
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Boven de Ik-metaphoor staat de metaphoriek van het dichterlijke Zelf,
staan de volle vormen der mythische en der magische en mystische metaphoor. Hier geldt voor ons referaat in nog sterkere mate dan tot nu toe:
wil dit volledig verantwoord zijn, dan moeten ook de dichtregels en de
strofen, waaruit Pongs' analyse de metaphorische vormen aan het licht
brengt, worden geciteerd. Practische eisen echter dwingen onherroepelijk
tot beperking.
Wat is nu het verschil tussen het „Ik" en het „(dichterlijke) Zelf"?
Pongs zegt: „wie die Ichmetapher zurtickfiihrte auf ein inneres Verwandeltsein, das sich durchs Bild erst in die Sprache hob, so ergibt sich fiir die
erweiterte Stufe, die gestaltend die enge Ichbezogenheit uberwindet, ein
So-Sein, das die Kraft des Anverwandelns hat als eingeborne Struktur,
als Art eines eignen Welterlebens, als grundlegendes Verhalten dichterischer
Art, das wo es beseelt, es nicht tut des sthetisch-strkeren Reizes wegen,
sondern weil es die Welt als beseelte Welt erlebend in sich hat" 76 ). Naam
en inbegrip van dit verhoogd en begenadigd Zijn is „het Zelf".
In hoeverre en of het Ik de grenzen van zijn toevallig Ik-zijn doorbreken kan, de beantwoording van deze vraag hangt af van het philosophisch standpunt. Pongs' antwoord kennen wij al. Maar hoe kan het
Ik (nog eens) bezielen, wat het reeds bezield in zich draagt ? Tot een dergelijke uitspraak kan men, dunkt ons, slechts komen, wanneer men „bezielen" eerst logisch en daarna psychologisch interpreteert. In allen gevalle ziet Pongs ook de volle metaphorische vormen als uitdrukking, de
uitdrukking nl. van een wereldbeschouwing, of liever van een wereldgevoel. Op een geheel andere wijze dan Pongs zelf zouden wij het verschil
tussen de Ik-metaphoor en de andere vormen alsvolgt kunnen typeren.
De Ik-metaphoor is genoemd naar het zaakobject; in alle voorbeelden
staat het woord „ik" met de metaphoor in een of ander syntactisch verband (vgl. Brinkmann's geëxpliceerde metaphoor). Bij de andere vormen
is „wereld" niet (met name genoemd) zaak-object, maar zaak-sfeer ").
In deze typering ontbreekt dan alles, wat juist volgens Pongs essentieel
is: de expressie en het verschil „Ik — Zelf". Het komt ons echter voor,
dat het niet mogelijk is hetgeen hij onder Ik-metaphoor verstaat geheel
te vangen in het contrast Ik-expressie — Zelf-expressie", dat er wel degelijk
een beroep moet worden gedaan op het feit der Ik-beschrijving, dat hier
behalve de eerste ook de derde functie aan de orde moet komen.
Eerst behandelt Pongs nu de metaphorische vormen, die het bezielendoerbeeldende Zelf schept. Ook hier is een niveau-structuur, die echter
76) Pag. 268.
77) Zie voor het contrast „zaak-object - zaak-sfeer" Deel III, Hoofdstuk II, § 3.
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geen zuivere temporele projectie kent. Zo wordt de oer-vorm aangetroffen
in de moderne proletariërspoëzie. (Heinrich Lersch: Mensch im Eisen).
Deze komt niet tot bezieling, doch tot „Vertriebung", d.w.z. er wordt niet
een ziel „geleend", maar een natuur-drift, speciaal dan de erotische. De
„Trieb-Metaphorik" reikt niet buiten de kring der „Werkzeuge" als „Zeugwerke". Maar zij is ontstaan uit een spanning tussen Ik en niet-Ik, tussen
het Ik met zijn instinct-leven en de wereld van de arbeid, is een versmelting
van deze beide krachten en daarmee een ontlading van de spanning. „Sofern
in solcher echten Verschmelzungsmetapher das Sperma liegt fiir eine
Gestalt, die ewig menschliche Wesensbezge im Ungemessenen auswirken
kann, geht sie hervor aus demselben Gestaltungsvermgen, das in der
Friihzeit der Volker den Mythos hervorgebracht hat" 78 ). Daarom wordt
deze metaphoor de mythische metaphoor genoemd. Metaphoor en mythe
zijn scheppingen van dezelfde innerlijke beeld-phantasie.
Eerst de individuele ziel, die niet gebonden is aan een „Gemeinfiihlen"
maar voor haar „Eigenfiihlen" woorden zoekt, komt . tot bezieling, onder
invloed van de aardse Eros meer speciaal tot demonisering. De veranderde
natuur als vorm-geworden energie is uitdrukking van het dichterlijke Zelf
in zijn verandering onder het wonder der liefde 79 ). De demonische vorm
ontstaat uit het bezielend overstromen en het geopend zijn der ziel voor
het huiveringwekkende der nacht. En ook deze mythische metaphoor
is een oplossing van een spanning, de spanning tussen Ik en natuur. De
verdere ontwikkelingsmogelijkheden liggen in het gebied van een geestelijke liefde, die op het numineuze gericht is. Hier stijgt de spanning tot
die tussen geest en natuur; deze vindt haar oplossing in de natuur-vergoddelijking. Van deze mythische metaphoor analyseert Pongs weer verschillende vormen (Goethe, M.5rike). Hij wijst erop, dat de functie van een
concrete metaphoor niet losgemaakt mag worden van de samenhang der
mythische aanschouwing (dit tegen de experimenteel-psychologische onderzoekingen van Henning en Sterzinger). Uitvoerig bespreekt hij dan de
metaphoor bij Mderlin. Hij onderscheidt hier „die mythische Mittlermetapher, die in steigernder Kraft in die MittlerspMre Ottlich-ewige
NM,chte zieht" en „die mythisch-kosmische Naturmetapher, die die wirklichkeit Ottlich-unendlicher lUume schafft" 80 ). De dichter is de be78) Pag. 273. — De term „versmelting", die als vox niet in het zaak-register wordt
aangetroffen, gebruikt Pongs herhaalde malen. De (mythische) metaphoor is volgens
hem een versmelting van bezieling en vergelijking, van bezieling en Erfiihlung, van
natuur en geest, van Vertriebung en „Vergeistung", enz.
79) Pongs schijnt hier toch meer de Ik-metaphoor dan de Zelf-metaphoor te beschrijven (zie boven).
80) Pag. 288.
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middelaar tussen God en mens, als hij voor God steeds nieuwe omschrijvingen, steeds nieuwe metaphoren vindt, echter in het bewustzijn, dat het
goddelijke door geen mensenwoord kan worden uitgeput, dat de taal niet
verder kan komen dan het scheppen van een beeld. Zo is de metaphoor
zelf medium, de brug tussen het onzegbare en het zegbare.
Het is duidelijk, dat het hier niet meer om de metaphoor als uitdrukking
maar om de metaphoor als afbeelding gaat, en als zodanig wordt zij èn
negatief („slechts een beeld") èn positief („ma'ar dan toch een beeld")
gewaardeerd. Hiervoor verwijzen wij verder naar Hoofdstuk III (zie vooral
de § over Biese). Voor Mderlin (en Pongs) komt er nog een positief moment
bij: de onmogelijkheid God adaequaat te noemen is het noodwendige en
heilzame, daar het zuiver-goddelijke dodelijk is.
De mythische metaphoor is momentaneel; als zodanig behoort zij tot de
taal als schepping en contrasteert zij met de mythologische metaphoor,
die bepaald wordt vanuit de stof, niet vanuit de functie. En in de vrijheid
van haar oorsprong contrasteert zij met de beeld-vormen uit het taboe
als het verbod, het heilige anders dan in omschrijvingen te noemen, een
verbod, dat uit vrees is geboren. Wij zouden zeggen: het woord „vrijheid"
kan in verband met Pongs' gehele visie slechts de zeer beperkte betekenis
hebben, welke deze zin impliceert. Op de „Notwendigkeit des metaphorischen Bildens" (pag. 294) legt hij immers genoeg de nadruk 81 ).
In de laatste gedichten van IRilderlin stijgt de bezieling tot „Vergeistung". Dit is niet „Vergeistigung" (vergeestelijking), daar — en nu formuleren wij anders dan Pongs — de termen „vergeestelijking" en „verzinnelijking" berusten op een vergelijken van de geïntendeerde objecten
der beide kuria (vgl. Brinkmann's twee-deling). Het is de poging het goddelijke te geven, zoals het is. Metaphorische taal is hier niet meer nodig,
daar de spreker zelf metaphoor geworden is, plaats waar het goddelijke
zich in het menselijke verandert.
Begrijpen doen wij dit niet meer; wij
kunnen de term „metaphoor" in zijn metaphorische vlucht hier niet meer
volgen. Ook in hetgeen hij zegt over de „Vergeistung" bij Stefan George
ontgaat ons het een en ander 82 ). In diens „mythisch-magische metaphoor"
—

81) De kwestie der noodzakelijkheid komt hier op een andere wijze aan de orde dan
tot nu toe; hier immers staat zij niet meer in verband met de theorie der dubbele
afbeelding.
82) Hieraan is Pongs' stijl wel mede schuld. Pongs is ongetwijfeld een groot stilist,
maar vaak wordt zijn proza overdadig en vermoeiend. Dan zijn bijna alle rededelen
composita en verdwijnen de substantieven vrijwel onder een stapeling van bepalingen.
Een enkel voorbeeld ter typering: „Wie der Urgrund der neuen Weltschaffung Georges
der mannmkinliche Eros ist, der durch Vergeistung hindurchgegangene berge-
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is een gewelddadig doden van de natuur, een negèren van het levende,
een opzettelijke „Entfremdung" (vgl. het geometrisch ornament). Zijn
„Vergeistung" voert hoe langer hoe verder af van de oer-beeldende metaphoor naar de denk-figuurlijke vormen.
Zo komt tussen „Vertriebung" en „Vergeistung" de mythische metaphoor
tot haar hoogste bloei; dan smelten beide samen 83). En „hier schlieszt
sich mit dem Griff ins Unbekannte die Einheit der Gestalt als die Urbildung des Selbst, wie sie sich sprachlich ausdrckt in der Vereinigung
der nominalen Vielfalt mit der verbalen Verschmelzungskraft unter der
einen beherrschenden Bildvorstellung; hier erweist sich das sch5pferische
Bilden in seiner urtiimlichen Doppelheit, als ein Gestalten des Selbst und
als Offensein fr das Eigenwesen der anverwandelten Mkhte; hier im
Zusammenschmelzen des Selbst mit dem Unendlichen erwkhst die mythische Bildlichkeit" 84 ).
Pendant van de mythische is de magische metaphoor. Ook hier een
Scheppen, een „Gestaltung" van een Zelf, echter niet een bezielen, doch
een „erfiihlen", niet een „urbilden", doch een „erbilden". Als vroege
vormen der magische metaphoor ziet hij zulke, die zozeer aan de magische
invloed zijn gebonden, dat zij een zuivere afzonderlijke „beeld"-sfeer nog
niet bereiken. Zo zijn b.v. in Brentano's Romanzen vom Rosenkranz „roos"
en „slang" niet allegorisch of symbolisch, maar zij zijn magische werkelijkheden, ding-magie. Hier openbaart zich dan voor het eerst bij de metaphoor
het „slechts een beeld" als typisch probleem, als essentieel kenmerk. Het
raakt aan de psychologische basis van het metaphorische: „Doppellage des
Bewusstseins", het bewustzijn van de overdracht. Het feit nu, dat bij

Brentano die „Doppellage" is opgeheven in een primitief als-eenheidvoelen, waarvoor binnen- en buiten-wereld eenzelfde realiteit bezitten,
terwijl toch zijn wereld van reële magie en magische metaphoriek aan een
artistieke bewustheid ontspringt, wijst er volgens Pongs op, dat de „Doppellage" van den scheppenden kunstenaar een andere, een verderreikende,
is dan de psychologische: het vermogen, in dichterlijke extase door te
breken tot in een hoger niveau en toch weer in het oorspronkelijke niveau
terug te keren.
Het vermengen der sferen ziet Pongs dus als het kenmerk van de vroege
magische metaphoor. Zoals in vorige paragrafen reeds meermalen bleek,
zijn de taal-psychologen over het algemeen geneigd dit kenmerk voor alle
metaphoren relevant te stellen. Maar in dit geval is er een „psychologische"
schlechtliche aussernatr1iche magische Eros, so beherrscht den neuen Bildraum das
magische VerhMtnis Mann und Mann" (pag. 299). Verg. Konrad (pag. 21).
83) Vgl. noot 78).
84) Pag. 304.
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menging, d.w.z. een menging, die eerst tot stand komt, nadat de beide
sferen als verschillend zijn onderkend, terwijl Pongs logisch moet vaststellen, dat er twee verschillende sferen zijn.
Openbaarde zich de magische metaphoor voor het eerst in een „Erbilden" van een magische wonder-realiteit, volgende phasen bereikt zij
in het „Erbilden" van magische natuur, geobjectiveerd als natuur-geesten
(vuur-geest, heide-geest, woud-elf, enz.), die tot stemmingsgeesten kunnen
worden, en als ziele-geesten, waarbij zich de natuur-magie in de dodenmagie verdiept, anderzijds (als vaak bij Annette Droste) subjectief gericht
door het verschijnsel van het „Ich-Gebanntsein". Het derde niveau is
dat der (naïeve) natuur-openbaring: als magisch-religieuze openbaring der
ziel, als religieuze openbaring der dichter-roeping en als mystisch-religieuze
zijnsopenbaring.
Deze niveau's, die ieder op hun beurt weer een niveau-structuur blijken
te zijn, hebben wij hier slechts genoemd, niet getypeerd. Voor een typering
zou het noodzakelijk zijn, dat wij de gedichten afschreven, welke voor
Pongs het empirisch materiaal vormen, en dat wij hem in zijn analyse
van die gedichten geheel volgden. Practische eisen maken dit echter onmogelijk. Wij volstaan met erop te wijzen, dat hij ook hier getrouw blijft
aan zijn eenmaal gesteld doel: de individuele metaphoor te begrijpen als
uitdrukking van een levens- of wereld-beschouwing, beter: van een levensof wereld-gevoel. De openbaringsmetaphoriek in het nachtlied van Eichendorff („Schweigt der Menschen laute Lust, enz.") drukt volgens hem zo'n
wereld-gevoel uit in het uitwissen der grenzen tussen kosmisch en psychisch
gebeuren. Verder dan het — in de ene of in de andere richting — in-elkaarweven van beide werelden, komt Eichendorff niet. Dit komt, doordat hij
in wezen een „naïeve" dichter is („naïef” in de zin van Schiller). De metaphoriek van het „Erfiihr-type komt eerst tot volle ontplooiing bij den
„sentimentelen" dichter (vierde niveau van de magische metaphoor).
Voor deze is het contact tussen innerlijke en uiterlijke wereld verloren

gegaan; zijn verlangen naar her-eniging schept hier de metaphoren, de
metaphoor wordt „brug" tot de natuur en tot het goddelijke 85). Bij Tieck
treedt in de plaats van het naïeve „Erfiihlen" een „phantasie-voelen",
dat speelt met reeds bestaande vormen, om de verloren eenheid tenminste
als fictie tot stand te brengen. Hij geeft een phantastische sprookjes85) Pongs typeert hier het verschil tussen den naïeven en den sentimentelen dichter
m.m. precies op dezelfde wijze, als het verschil getypeerd wordt tussen een mis van
Bruckner en een van Beethoven (vgl. H. Rutters in het Handelsblad van Zondag
5 November 1939). — Vgl. voor de metaphoor als „brug" de § over Biese en Deel III,
Hoofdstuk IV, § 1.
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natuur, maar komt niet tot de echte metaphoor, daar hij niet in werkelijkheid innerlijk veranderd is, niet is aangegrepen door een nieuw, op een
andere wijze niet uit te drukken gevoel (eerste trap) 86 ). In de „rauschhafte
Metapher der subjektiven momentanen Einsfiihlung" (tweede trap) en
de „rauschhafte mystisch-religkise Metapher" (derde trap) bereikt Brentano in extase momentaneel de gezochte één-wording en daarmee de volste
vormen der magische metaphoor. De laatste gaat reeds in de mystische
over.
Voor de mystiek treedt het contrast „mens — natuur" geheel terug
achter het contrast „diesseits — jenseits", het contrast tussen de gewone,
zintuiglijk waarneembare en de metaphysische, goddelijke werkelijkheid.
De mysticus ziet het ontoereikende van de taal-figuurlijke uitdrukking,
heeft het bewustzijn van „slechts een beeld", waartegenover Seuse voor
het eerst de „beeld-loze waarheid" stelt. De mystische metaphoor verhult
en openbaart tegelijkertijd 87 ). Ook hier zijn er niveau's, ook hier is er een
„ontwikkeling". Terwijl het verlangen van Mechthild von Magdeburg
ernaar uitgaat zich te laten „vervullen" door de goddelijke realiteit, is
voor Novalis en nog meer voor Rilke het inbegrip van het goddelijke niet
meer een eenvoudige realiteit, maar moet het goddelijke vanuit het eenzame Ik nieuw worden geschapen.
Pongs behandelt nu eerst de „jenseits"-mystiek van Novalis, die door
verschillende lagen, die wij niet zullen releveren, stijgt tot een volkomen
overgave aan het goddelijke: „Wenn ich ihn nur habe", waarin de metaphoor verdwijnt 88 Novalis heeft, evenals o.a. Jean Paul en Biese, den
)

mens een metaphoor genoemd

89 ),

maar als Pongs' interpretatie van „Der

Mensch: Metapher" juist is („(de mens als mystische metaphoor, d.i. als)
86) Merkwaardig, maar (zoals Pongs aantoont) vanuit zijn dichter-type volkomen
begrijpelijk, is Tieck's sceptische houding t.o.v. de metaphoor, welke geheel overeenkomt met die van de intellectualistische aesthetica: „Wenn der Mensch einen Gegenstand mit einem andern vergleicht, so B i gt er schon.
„Der Morgen erwacht".
Es gibt keinen Morgen ! Wie kann er schlafen ?
" (Pongs, pag. 333, 334). Deze laatste
opmerking nadert, meer dan wat hij zegt over „Die Sonne taucht sich in das Meer"
de taal-critiek. Vgl. hiermee de hierbeneden (Hoofdstuk III, § 1) geciteerde uitspraak
van Aristoteles over „zweet der aarde" als metaphoor voor „zee" en de merkwaardige
opmerking van Roger Bacon (een der vele motto's voor Mauthner's Beitrge, II):
„Et in hoc ostendunt se esse asinos, quod dicunt caelum esse casa helios".
87) Men kan ook zeggen: de metaphoor wordt hier tegelijkertijd èn negatief èn positief
gewaardeerd.
88) Hier zijn wij ver van de taal-critiek verwijderd, voor wie ook deze zin metaphorisch is.
89) Novalis: Fragmente, III, 182: Pongs, pag. 346.
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immer wieder versuchter uneigentlicher, unvollkommener Ausdruck des

Ewigen, enz."), is hier, anders dan bij Paul, in „metaphoor" niet het
binaire (het bi-semantische) geactiveerd, doch het oneigenlijke, d.i. hier:
het onvolkomene.
Honderd jaar na Novalis openbaart zich het mystische op een geheel
andere wijze in Rilke als „Ding-mystiek". Rilke legt het goddelijke open
in het hic-et-nunc van elk concreet Zijn, van elk concreet ding. Het „G&tlich-Dingliche" objectiveert hij in „mystische Beziehungsmetaphern"
(mystische relatie-metaphoren), „deren Ziel auf die unendliche Bewegung
zwischen G&Itlichem und Menschlichem geht", en die de vroegere Jijhyperbool, het telkens opnieuw naam-geven, waarin Rilke tot God streeft,
zij het ook met het bewustzijn dat God onbereikbaar is, vervangen. Pongs
laat zien, hoe Rilke's taal in haar ontwikkeling van een mystisch-extatisch
„Bildfiihlen" tot een mystisch „Bild-Erkennen", dat in de alledaagse
werkelijkheid de irrationele mystische structuur bloot legt, alle mogelijkheden van de mystische metaphoriek doorloopt; eindelijk wordt de sentimentele houding van het „Gegeniiber" overwonnen en een zielsgesteldheid bereikt, waarvoor geen mystische verhulling meer bestaat, slechts
een zuiver, een breuk-loos samen-zijn met de doden, met de bloemen en
de bomen. Het is merkwaardig, dat wij bij Pongs toch ook telkens weer de
mening aantreffen van Brinkmann: de metaphoor is uitdrukking van een
lager te waarderen psychische gesteldheid dan het kurion; dat dit voor
Pongs echter niet ligt aan het „leugenachtige" van elke metaphoor, behoeft
wel geen nader betoog 91 ). — Interessant is nog, dat hij het begrip „bewuste catachrese" invoert, als hij Rilke's „o hoher Baum im Ohr !" een.
,bewusste Metapher der Unmglichkeit" noemt 92). Deze bewuste catachrese is zeker niet uitdrukking van een vrolijke stemming, heeft zeker
niet ten doel een humoristisch effect te bereiken, zoals meestal het geval
is 93).
Het reeds bij Rilke aan te treffen „vermenselijken der mystiek" signaleert Pongs bij Werfel. Ook hier zijn verschillende niveau's van beeldgevoelen (de „rauschhafte Wunder-metaphorik", waarin Werfel zijn
mystisch beleven van de menselijke gemeenschap uitdrukt) en beeld90) Pag. 349.
91) Ook is het niet zo, dat de metaphoor als „slechts beeldsprakige schoonheid"
aesthetisch a priori lager staat (vgl. Hegel en Bolland). Overigens is bij Pongs — als
overal waar de „Faxt pour l'art"-theorie niet streng regeert — de grens moeilijk te
trekken tussen waardering van het uit te drukken gevoel en waardering van de wijze
waarop een gevoel wordt uitgedrukt (inhoud en vorm).
92) Pag. 358.
93) Vgl. ons artikel: Bewuste, onderbewuste en onbewuste „fouten".
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kennen. Als steeds geeft Pongs: 1 e. een descriptie van het verschijnsel
„metaphoor" in de samenhang van een geheel gedicht (of van het verschijnsel „beeld"; het gebruik der beide termen is niet zo, dat in elk concreet geval hun polariteit duidelijk blijkt) , 2e. (daar hij immers de metaphoor
als gevoelsmetaphoor begrijpt) een descriptie van een dichter, van een
mens, en 3e. een critiek; telkens tast hij onder de woorden naar het gevoel,
dat zij uitdrukken („Die expressionistische Energie, die hier Bilder Muft,
verhingert nur den einen Parallelbezug, der vom Gefalsgrund ablenkt,
sodass der Reichtum der Bilder nur noch der Interessantheit, nicht dem
Ausdruck mystischer Ergriffenheit dient" 94 )).
Ook zijn beschrijving van de „eind-vormen" der metaphoor is voor een
groot gedeelte aesthetische critiek, die men ook „gevoelscritiek" zou kunnen noemen. In de eind-vormen, de laatste phasen van het evoluerende
verschijnsel „metaphoor", onderscheidt Pongs „zwel-vormen" en „randvormen". De mythische metaphoor kent een organische zwelling in de
taal van den tragischer dichter (Kleist) , een onorganische in de taal van
het expressionnisme (von Unruh, Heym, Edschmidt, Becher). Wij moeten
bekennen, dat het ons niet in elk concreet geval duidelijk is, wát nu „gezwollen" is (het gevoel dat wordt uitgedrukt, de wereld die wordt afgebeeld, of de taal-vorm waarin dat gebeurt), noch wat de norm is, het „normale", ten opzichte waarvan zwelling (hyperbolisering, hypertrophie)
wordt vastgesteld 95 ). Intuïtief begrijpen wij desondanks Pongs' analyse
niet als onjuist. Zeker ziet hij niet in elke zwelling „gezwollen taal" in de
gebruikelijke pejoratieve zin.
Zwel-vormen van de magische metaphoor vindt Pongs bij Jean Paul.
Diens magisch wereld-gevoel openbaart zich in een zwellen van de werkelijkheidsindrukken (van de impressie) en van de magische wonder-wereld
(van de „expressie"). Door mateloze metaphoren weet Paul alles van een
magische potentie te vervullen, waaronder de harmonie van God, natuur
en ziel als realiteit kan worden ervaren. Naar aanleiding hiervan laat
Pongs nog eens zien, hoe een bepaalde beeldspraak zich in verschillende
„vormen" kan ontvouwen. Paul kent ook „willekeurige zwel-vormen",
die tot „wuchernde Unformen" worden. Hier komt Pongs weer tot een
fijnzinnige aesthetische critiek. Zwel-vormen van de magische metaphoor
vindt Pongs voorts in het hyper-aesthetische impressionnisme van Proust
en Rilke en in de neo-romantiek van Ricarda Huch en Albrecht Schaeffer
(hij spreekt hier van aesthetische „Auffiihlungs"-vormen; de term is duidelijk: de reactie op het naturalisme komt vaak tot een mooi „maken";
94) Pag. 364.
95) Vgl. wat wij hierboven zeiden naar aanleiding van de hyperbool.
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het „auf" drukt depreciatie uit, al meent Pongs niet, dat deze richting
niets groots heeft voortgebracht). Als de mens verloren gaat aan het grondeloze leven, gaat ook de metaphoor aan de chaos verloren (Dalin).
Verloren gaat zij ook aan de nieuwe zakelijkheid in een „magisch realisme"
(bij Kafka). Precieusheid, over-karakterisering, over-aesthetisering, signaleert Pongs in de neo-romantische lyriek van Hugo von Hofmannsthal,
die hij toch als in haar soort volmaakt begrijpt. De dichter zelf ziet het
gevaar in van het „ScMnfiihlen", van het omsluieren der realiteit met
subjectieve metaphoren, waar hij als eis stelt: „die Sache selbst zu setzen" 96 ).
(Hier vallen critiek op de eerste functie en critiek op de derde functie
samen).
De extatische Barock-mystiek van Quirinus Kuhlmann en het expressionnisme van Werf el leveren vele voorbeelden van zwel-vormen der
mystische metaphoor. Hier vindt men woord-roes, woord-excessen, disparate beelden, rationele antithesen, woekerende composita, herhalingen.
De mystische relatie-metaphoren zijn hier zo chaotisch, zo disparaat,
dat zij niet verenigd kunnen worden, dat zij dus niet kunnen streven naar
God, die in zijn al-polariteit een eenheid is (critiek op de derde functie);
uitdrukking zijn zij van den mens in zijn jammerlijke nietigheid, doch
nergens is er mystische „Begegnung".
Bij zijn bespreking van de „rand-vormen" blijkt nog eens, dat Pongs
niet a priori de wijze verwerpt, waarop de intellectualistische aesthetica
(poëtica) de metaphoor heeft beschreven. Ook aan deze beschrijving beantwoordt een werkelijkheid. Er is een periode geweest, waarin de metaphoor inderdaad een versiering was, de periode van de stilistische ornamentiek, de periode van de Barock. Maar ook de Barock had een wereldgevoel uit te drukken, en wel een sterke dynamiek, een verhoogde levensspanning en energie, die door de rationalisering van het beeld-vermogen
heen ondanks alles scheppend werkt, zij het slechts in de rand-vormen.
Het gevoel is extravert, de beeldfunctie is extensief gericht, er is een hypertrophie van op zich zelf staande aanschouwingsmetaphoren, terwijl de
zwel-vorm ontstaat uit een totaliteit. Aan verschillende motieven en verschillende beeld-objecten demonstreert Pongs een en ander. Hij vindt
zijn voorbeelden niet zelden in het inferno der Duitsche literatuur (Lohenstein, Hofmannswaldau, Opitz), spreekt van „papier-hyperbolen", maar
wijst daartegenover ook op gevallen van verinnerlijking, van het scheppen
van een „wezensbeeld" (b.v. G unther) 97 ).
96) H. von Hofmannsthal: Gesprch fiber Gedichte (Werke, II, pag. 224).
97) Klopstock's „Ihr Leben hing mit diesem Blick' an meinem Leben" noemt hij
„bildlos erhaben" (wij cursiveren; vgl. noot 88)).
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Tegenover de rand-vormen van de Barock stelt hij de expressionnistische
en impressionnistische rand-vormen (bij Liliencron, Becher, Benn, resp. bij
Holz, Dauthendy, IMubler). De eerste fungeren in de expressie van een
geheel ander wereld-gevoel dan die van de Barock. De metaphoren werken
hier niet decoratief, zij komen voort uit een onmiddellijk en sterk aangegrepen-zijn; maar de eenheid der grote beeld-conceptie ontbreekt ook
hier. Een chaotische, disparate, als op pathologisch losse associaties berustende metaphoriek, tracht de als chaos gevoelde wereld af te beelden,
het nihilistisch, versplinterd wereld-gevoel uit te drukken. Het impressionnisme put de beeld-vormen uit de associaties van de zinnelijke phantasie
(sensuele rand-metaphoor).
Buiten al deze productieve rand-vormen ligt het gebied van de metaphoor
der intellectuele stilisering, de op een analogie gebaseerde „overdracht",
als contrast van het intuïtieve dichterlijke beeld; de intellectuele metaphoor
kan slechts behandeld worden in de samenhang der denk-figuurlijke vormen. In een polemiek met de psychologische onderzoekingen over beeld
en gelijkenis, welke onderzoekingen zich zoals vanzelf spreekt in de eerste
plaats op de extensieve vormen van de metaphoor richten, wil hij nog eens
vanuit de rand-vormen het dichterlijke beeld („die Gefhlsmetapher im
eigentlichen Sinn") belichten. Dit doet hij in zijn slotbeschouwing 98).
Het is reeds symptomatisch voor zijn houding t.o.v. het probleem „logisch — psychologisch", dat in het zaak-register van zijn werk noch de
psychologische en logische, noch de bewuste en onbewuste metaphoor
voorkomen. In zijn slotbeschouwing geeft hij eerst een overzicht van de
bestaande meningen en wel op zodanige wijze, dat langzamerhand de zijne
wordt bereikt. Hij releveert eerst de hierboven uitvoerig besproken opvatting van Wundt en Elster, die het onderscheid tussen metaphoor en
reguliere betekenis-verandering laten afhangen van des sprekers al dan niet
bewustheid van overdracht. Marty, die Wundt uitvoerig critiseert, wil
ook in de reguliere betekenis-verandering een bewuste overdracht zien 99 ).
Er is „das Bewusstsein der neuen Bedeutung im Unterschied von der
friiheren 1 9; die Absicht, sie durch das alte Bezeichnungsmittel mitzuteilen; und ein Anlass dafiir, gerade dieses Mittel zu walen, trotzdem
dessen friihere Bedeutung nicht mit dem ihm neu zugedachten verwechselt
98) Pag. 437, vlgg.
99) A. Marty: Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und
Sprachphilosophie. Erster Band (Halle a. S., 1908), pag. 632, vlgg. Zijn critiek komt
in enige momenten met de onze overeen.
100) Het begrip „bewuste metaphoor" sluit het begrip der dubbele betekenis niet in:
de metaphoor heeft voor Marty slechts één (nieuwe) betekenis, maar het bewustzijn
van de oude is nog aanwezig (zie een der opvattingen van de Arabische rhetores).
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wurde". De poëtische metaphoren vinden hun oorsprong niet in een planmatig denken, zij stromen den genialen dichter toe, zonder dat hij ernaar
zoekt.
Uit deze polemiek blijkt volgens Pongs reeds duidelijk de ontoereikendheid van het begrip „overdracht" met de psychologische onderscheiding
in bewuste en onbewuste. Want als Wundt „de voet van de berg" assimilatief verklaart als een onbewuste overdracht l"), heeft hij nog niet verklaard, wat nu juist tot deze assimilatie en niet tot een andere gevoerd
heeft. En Marty raakt verschillen tussen de eenvoudige betekenis-overdracht en de poëtische metaphoor, die vanuit het begrip „overdracht"
niet meer te begrijpen zijn. Onmogelijk kan daarmee getypeerd worden
11.51derlin's dichterlijk beeld: „Wenn aber die Himmlischen haben / gebaut,
stilt ist es auf Erden, und wohlgestalt stehn / die betroffenen Berge.
Gezeichnet / sind ihre Stirnen. Denn es traf / sie . . . . des Gottes bebender
Strahl". H. Paul deelt de metaphoren wel zuiver logisch in, maar in zijn
contrastering van usus en occasio, welke laatste ieder individu een zekere
vrijheid laat voor elke hic-et-nunc-spreekhandeling, ligt reeds de idee van
het persoonlijke scheppen. Deze contrastering wordt weer door Wellander
tot die van bewust en onbewust teruggebracht: de metaphoor is een geval
van willekeurige naam-geving, „voet van de berg" is als zodanig verbleekt
(het is dus niet een betekenis-verandering) 1010 ). Sperber ontwikkelt zijn
betekenis-leer voor een gedeelte met die van Wellander als negatieve
achtergrond. Pongs zegt over Sperber: „die Frage „bewusst und unbewusst" verschwindet hinter dem allgemeinen „Sprachbewusstsein der
urspriinglichen und abgeleiteten Bedeutung"". Duidelijk is dit ons niet.
Met meer recht wijst hij op het feit, dat Sperber sterk de nadruk legt op
de momentanele affectspanning. Maar dat voor hem het aandeel van het
bewustzijn geheel en al daarachter terugtreedt (zoals Pongs meent), is
ons na lezing van de „Einfiihrung" niet gebleken. Want hij interpreteert
„betekenis-overgang" en „betekenis-verandering" psychologisch en de
metaphoor is voor hem een betekenis-verandering, evenals andere tropen
en figuren 1 ").
Sperber, vervolgt Pongs, raakt met zijn accent op het affect aan de ge101) Pongs ziet dus geheel af van hetgeen Wundt zelf essentieel stelt: het verschil
tussen betekenis-wisseling en betekenis-overdracht.
101a) E. Wellander, t.a.p., pag. 168.
102) H. Sperber: Einfhrung in die Bedeutungslehre (Bonn & Leipzig, 1923), pag. 12,
14, vlgg.— Zie over het affect als oorzaak van de betekenisverandering vooral Cap. VII.
Als hij zegt, dat gevoelens de tendentie hebben zich te hechten aan bepaalde voorstellingskringen, impliceert hij het begrip „sfeer". — Logisch (niet terminologisch)
onderscheidt hij mystische, alchemistische, oorlogs- etc. metaphoren.
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voelsmetaphoor. Maar op deze gaat hij niet verder in, en ook dit is karakteristiek voor de uitzonderlijke positie, welke de metaphoor onder de betekenis-veranderingen inneemt. „Deun wenn der sseren Struktur nach
sich Bedeutungswandel und Metapher nicht unterscheiden, wenn beides
Bedeutungs -abertragungen sind 1 °3), so uberwiegt in der occasio, in dem
Jetzt und Hier, unter dem die dichterische Metapher entspringt, so vollkommen der origin.re bildschOferische Ausdruckszwang, dass der Abstand viel zu gross ist, um einen usuellen Bedeutungswandel zu bewirken;
hier ist die occasio ganz in die Tiefe der Einzelseele hineinverlegt, in die
dichterische Begegnung" 104,.) Hier wordt dan duidelijk zichtbaar de diepe
kloof tussen de taal als schepping en de vormen van de betekenis-verandering in het usuele taalgebruik, waarbij steeds het object domineert
en richtinggevend werkt, ook zelfs als de verandering op een gevoelstoon
berust 1 °5). „Dieser Gefiihlston macht nur mit besonderer Klarheit deutlich,
dass auch schon der Akt einer Bedeutungsbertragung nicht den bewussten
Eingriff des Intellekts erfordert, obgleich er nicht bewusst vor sich geht,
sondern von dem Bewusstsein begleitet ist, dass hier eine neue Bedeutung
im Unterschied von der friiheren entsteht" 106).
In deze passus vinden wij, zoals zovaak in dergelijke samenhangen, een
wisselende houding t.o.v. „hetzelfde — niet-hetzelfde". Eerst lezen wij,
dat de metaphoor onder de betekenis-veranderingen een uitzonderlijke
positie inneemt; hiermee kan niets anders bedoeld zijn, dan dat de metaphoor
een betekenis-verandering is. Onmiddellijk daarop worden beide echter
tegenover elkaar gesteld, hetgeen slechts mogelijk is, als „betekenis-verandering" in engere zin wordt genomen. Betekenis-verandering (in engere
zin dus) en metaphoor worden nu als (soorten van) betekenis-overdracht
begrepen, zonder dat overigens duidelijk wordt, wat tussen verandering
103) Hier dus weer betekenis- en niet naamsoverdracht (vgl. de oorspronkelijk gegeven
definitie).
104) Pag. 450.
105) Dus: in de usuele taal overweegt de derde functie, in de occasionele van de
gevoelsmetaphoor overweegt sterk de eerste (afbeelding - expressie).
106) T.a.p. — Behalve Sperber legt o.a. ook van Ginneken sterk de nadruk op de
gevoelstoon als basis van overdracht. Hij ziet de metaphoor als resultaat niet slechts
van een objectieve overeenkomst, doch ook van een „concordante du sentiment subjectif". Zie J. van Ginneken: Principes de Linguistique psychologique. Essai de synthèse (Paris/Leipzig/Amsterdam, 1907), pag. 130. Hij roert hier ook de kwestie der
„eigenlijkheid" aan, als hij zich afvraagt, of ook niet de uitdrukking van het gevoel
„eigenlijk" is. Taal-critiek geeft hij, althans naar aanleiding van de abstracta, op
pag. 71. — Zie voorts J. van Ginneken: Het Gevoel in Taal en Woordkunst (Lier,

1911/'12).
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en overdracht de verschillen zijn. In de laatste der geciteerde zinnen eindelijk impliceert het „auch schon", dat ook „overdracht" een betekenisvernauwing is en dus als betekenis-verandering (in engere zin) aan de
metaphoor wordt gecontrasteerd. Vergeten wij ook niet, dat in de periode
waartoe deze passus behoort, „metaphoor" nu eens niet, dan weer wel het
epitheton „dichterisch" heeft. Is dit geen epitheton — en het kan dit niet
zijn, zodra hij (zie boven) intellectuele metaphoren onderscheidt — dan
kan hetgeen hij zegt niet voor de metaphoor gelden, en ligt de door hem
bedoelde diepe kloof niet tussen metaphoor en betekenis-verandering,
maar tussen poëtische (gevoels)metaphoor en niet-poëtische (verstands)
metaphoor -E- (andersoortige) betekenisverandering " 7 ).
Wie dit alles meent te begrijpen, vergist zich. Maar er valt niet aan te
twijfelen, dat hij in de gevoelsmetaphoor een occasionele betekenis-verandering (c.q. - overdracht) ziet, die niet tot een usuele kan worden,
omdat zij een „einmalige" diep-subjectieve uitdrukkingsvorm is. — Na
op de mogelijk affectieve oorsprong van „de voet van de berg" gewezen
te hebben 108), zegt Pongs: „Wie anders in der Tiefenschicht der „Sprache
als SchÉ5pfung", im origink . en Akt der Bildschaffung des grossen Dichters,
die ganze Kraft der mythischen Anschauung einstrmt in alle Sprach107) Ook de intellectuele metaphoor wordt lang niet altijd tot een usuele betekenisverandering, en ook dit feit zou verklaard kunnen worden uit het karakter van subjectieve uitdrukkingsvorm: de intellectuele is evenals de emotionele metaphoor uitdrukking, expressie, zo niet van een wereldgevoel, dan toch van (een bepaald moment van)
een persoonlijkheid (vgl. Deel III, Hoofdstuk IV, § 1). Pongs' begrip „expressie" is
echter minder ruim, en het gebruik van dezelfde naam voor beide soorten „metaphoor"
berust hier op een (volgens hem) toevallige eigenschap.
108) Naar aanleiding hiervan tracht hij uit de metaphoor, evenals Brinkmann, iets af
te lezen van het karakter van het Germaanse volk: „Wellanders Hinweis, dass der
Lateiner radix „Wurzel des Berges" sagt, kiinnte zu gunsten einer mythisch beseelenden Naturauffassung des Germanen gegenber dem Romanen ausgelegt werden, wenn
auch der Mteste N achweis des berges fuoze in der Epik des 13. Jahrhunderts nichts
mehr davon verrt; es wrde den Gefhlston erklren, der dem Wort die M6glichkeit
gab, im usuellen Sprachgebrauch sich durchzusetzen". Pongs geeft dit dus, anders
dan Brinkmann, als theoretische mogelijkheid. Zijn redenering is echter volkomen
verkeerd. Meermalen is reeds ter sprake gekomen, dat men in de eigen taal de woorden
veel minder snel als metaphoren herkent dan in een vreemde. Hier schijnt het tegenovergestelde van kracht. Voor ons is het aan geen twijfel onderhevig, dat in die aan
het vegetatieve leven ontleende „wortel" — datgene waarmee iets zich in de aarde
dringt om zich daaruit te voeden en daaruit te groeien — veel meer bezieling leeft
dan in die „voet", die, al wordt hij dan ook door de Grieken een ggyvxov genoemd,

toch in de eerste plaats als steunvlak dienst doet. — Over de onwetenschappelijkheid
van generaliseren spreken wij nu maar niet.
20
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formen, und wie sich damit exemplarisch von der Bedeutungsiibertragung
abgrenzt das dichterische Bild, asst sich gegenber dem Fuss des Berges
deutlich machen an jenen Versen lidlderlins, die den Gewittermythos
in der hemmungslosen Gewalt seiner Spkdichtung geben: (volgen de verzen,
waarvan wij hierboven reeds enige citeerden). Die mythische Totalverwandlung der Miderlinschen Titanenwelt ist in diesen Versen gegeben,
kein Bedeutungswandel kommt noch irgend in Frage, die ganze Vorstellungsmasse mit allen gegenst.ndlichen Bedeutungen steht unter einer
Wesensverwandlung die eine andere als wirkliche Welt ausbreitet, eine
ewige Urwelt mit Gdttern und titanischen Bergen. Diese Welt erscheint
hier als eine durch Sprache bild-erschaffene Welt; ein origirffi -er Akt der
Bildschaffung Usst die Berge als Giganten mit „Stirnen" erstehen aus der
Wahrheit einer beseelt empfundenen Wirklichkeit, in der alle Bedeutungen
der usuellen Sprache sich herangezogen finden zu vMig verkiderten
Leistungen. Hier ist eenes immanente Wissen um die Ausdrucksfreiheit
im Material der Sprache, das die Bedeutungsiibertragung begleitet, gesteigert in die Bild-Gewissheit, fiir die nur das spontane Bild der einzigaaquate und richtige Ausdruck ist, unbekmmert um den rationellfeststellbaren Charakter des „Nur im Bilde"" 1 ° 9 ).
Hiertegenover stelt hij dan de slappe poëzie van C. F. Meyer en toont
overtuigend aan, hoe daarin slechts naar menselijke analogie op de top van
de berg „Haupt" en „Stirn" zijn overgedragen, hoe een optische impressie
poëtisch is opgesierd. Dit is bewuste beeld-overdracht 1 "). Maar in contrast
met deze en met de betekenis-overdracht staat het spontane beeld-scheppen
(als bij Wilderlin). Dit is slechts te begrijpen als „das Pli..nomen eines
vgligen aus der Bewusstheit Herausgetretenseins, also eine „Ekstasis"
als Urzustand, der dann unmittelbar in die SpontaneiUit des Aktes iibergeht
und als ein Akt in die Gesetze des Bewusstseins eintritt, um unter ihrer
Mithilfe die Bildsubstanz zu entfalten" iii).
In deze woorden van Pongs culmineert het begrip der „uitdrukking",
dat wij in zijn evolutie gevolgd hebben. In zekere zin, evenals bij de religieuze extase, vallen hier afbeelding en uitdrukking samen. „Het uit-debewustheid-getreden-zijn" is een bekende romantische metaphoor: men
„verliest zichzelve" (Feith), is „zichzelve ontrukt" of „weggerukt van zinnen" (Bilderdijk), enz.; het is de etymologische betekenis van „extasis"
geëxpliceerd. Er staat bewust-held, niet bewust-zijn. Dat de dichter uit
de bewustheid getreden is, kan niet anders betekenen, dan dat het beeld
109) Pag. 451, vlg.
110) Hier vinden wij een nieuw object bij „overdragen", nl. „beeld" (vgl. Hoofdstuk I,
§ 6, noot 91)).
111) Pag. 452.
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wordt geschapen vanuit de onbewustheid, vanuit het onbewuste der ziel.
Het beeld is onttrokken „jeder Rationalisierung, jedem „bewussten Obertragen nach der Analogie"" 112).
Wanneer wij het gehele betoog nog eens overzien, vallen ons o.a. de
volgende momenten op:
1. De metaphoor is een betekenis-overdracht;
2. Het dichterlijke beeld (de gevoelsmetaphoor in „eigenlijke" zin) kan
met „overdracht" niet getypeerd worden;
3. Het beeld is geen bewuste overdracht naar de analogie;
4. Het beeld is een adaequate uitdrukking; de dichter is er zich niet
van bewust, dat hij slechts een beeld gebruikt.
De hieraan ten grondslag liggende „logica van de contradictie" kunnen
wij niet zo voetstoots als logica aanvaarden 113). Eerst wordt er gesproken
over de metaphoor, daarna zonder uitzondering over het beeld, en dat zou
niets zijn, zo beide woorden synoniemen waren. Zij zijn dit echter niet,
en het wisselende gebruik wordt niet bepaald door de oorspronkelijk gemaakte onderscheiding (het meer afbeeldend karakter van de metaphoor,
het meer uitdrukkend karakter van het beeld). Afgezien daarvan: zoals
wij reeds zeiden, worstelt hij met „hetzelfde — niet-hetzelfde". Moge de
metaphoor (het beeld) een betekenis-verandering of een overdracht zijn,
ieder zal het met hem eens zijn, dat hiermee haar wezen nog niet is beschreven. Zij onderscheidt zich, en vooral als gevoelsmetaphoor, van de
overige veranderingen en overdrachten. Was dat niet het geval, waar zou
zij het recht vandaan halen een eigen naam te dragen? Zij zou niet een,
maar de betekenis-verandering (overdracht) zijn. Dat onderscheid kan
zeer groot wezen, zij blijft tot de rubriek behoren, waarin Pongs haar nu
eenmaal wetenschappelijk heeft ondergebracht: een van haar eigenschappen
is voor die rubriek essentieel. Zo blijven de res extensa en de res cogitans
van Descartes en Spinoza, ondanks hun essentiële verschillen, toch in één
opzicht hetzelfde, nl. res, substantiae 114 ). Voor de biologie is de mens een
dier en men verlaat de wetenschap, waarin deze praedicering geldt, zo
men den mens niet „dier" noemt, of spreekt van den mens en de dieren
(niet: de overige dieren), al behoeven deze laatste oordelen ook vanuit een
andere gezichtshoek, vanuit een andere definitie, niet onjuist te zijn.
Onwetenschappelijk, onlogisch blijft het, in een en dezelfde samenhang
van definitie te veranderen, en verschillen, welke volgens een bepaald criterium essentieel zijn, de overeenkomsten te laten effaceren, welke men
112) Pag. 453.
113) Vgl. Hoofdstuk III, § 7.
114) Vgl. Hoofdstuk III, § 3.
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nu eenmaal volgens een ander criterium had aanvaard. De bedoelde illogiciteit bij Pongs kunnen wij misschien nog het best alsvolgt verklaren. Pongs
verlaat telkens een wetenschap (nl. de linguistiek, meer speciaal de taalpsychologie) voor een andere (nl. de stilistiek, de aesthetica), om er toch
weer telkens in terug te keren. Hij betoogt, dat de linguistiek de metaphoor
(het dichterlijke beeld) niet adaequaat beschrijven kan in haar meest
essentiële aspect, dat dit slechts voor de aesthetica is weggelegd, maar bij
zijn eigen descriptie heeft hij toch weer steeds termen nodig uit de linguistiek (naam, betekenis, betekenis-verandering, overdracht, enz.).
Wanneer hij voorts zegt: „De dichter is er zich van bewust, dat het
door hem spontaan gevormde beeld de adaequate uitdrukking is, en hij
bekommert zich niet om het rationeel-vaststelbare „slechts een beeld"",
redeneert hij langs de gestelde kwestie heen. Want de vraag was niet, of het
slechts (het pejoratieve „slechts") een beeld, maar eenvoudig: of het een
beeld is. Wat wil nu zeggen: „slechts een beeld"? Hiervoor moeten wij verwijzen naar Deel III, Hoofdstuk III, § 5. Daar trachten wij uitvoerig aan
te tonen, dat het voornamelijk twee betekenissen heeft, nl. 1. er is een
(door het woord (c.q. door de samenhang van woorden) in kwestie geintendeerde) realiteit, waarvan wij slechts een inadaequaat begrip hebben,
welke inadaequatie blijkt uit het feit, dat wij een woord moeten gebruiken,
hetwelk oorspronkelijk een andere realiteit aanduidde, — 2. er wordt geen
realiteit geïntendeerd, de „oneigenlijke" betekenis is betekenisloosheid.
In het geheel van Pongs' betoog voert de duosemie van „uitdrukking"
nog complicaties in 115 ). Spreekt hij over de „bildschOferische Ausdruckszwang", dan gaat het inderdaad om de expressie. Spreekt hij over de adaequatie van de uitdrukking, dan moet de afbeelding bedoeld zijn. Pongs'
mening komt hierop neer: „De dichter drukt zijn Zelf uit door het in beelden
beschrijven van een andere dan de werkelijke wereld, de illusie-wereld der
kunst". Het wil ons voorkomen, dat het Pongs niet gelukt is, de aesthetische
illusie te onttrekken aan de problematiek „bewust - onbewust", aan de
problematiek van de psychologische en logische interpretatie. Het is de
vraag, in hoeverre de dichter zich bewust is van het door Pongs genoemde
„anders zijn" van de beschreven wereld, van het volledig „anders zijn"
van de „Leistungen" der woorden, d i van het feit, dat hij beelden,
(c. q. één groot beeld) gebruikt. Taal-theoretisch is er niets gewonnen, maar
wel iets verloren, wanneer „betekenis-verandering" vervangen wordt door
„prestatie-verandering", omdat „betekenis" — hoe problematisch dit begrip ook moge zijn — toch voorlopig nog wetenschappelijk zinvoller blijft
dan „prestatie". Maar „prestatie" of „betekenis" of „werkelijkheid" of
115) Vgl. Deel III, Hoofdstuk III, § 1.
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„wereld", — iemand moet toch vaststellen, dat er een „anderszijn" optreedt.
Het beeld moge voor den dichter een adaequate uitdrukking zijn, het gaat
erom te bepalen, waarom het dan toch een beeld is. Het is niet voldoende
te wijzen op de psychologische adaequatie, op het irrationele, op de spontaneïteit, op het diep-subjectieve en „einmalige", op de extase, waaruit
het beeld is geboren. En het bezield beleven van deze z.g. werkelijke wereld
is niet hetzelfde als het bezield beleven van een wereld van goden en titanen,
moge deze ook nog zo „werkelijk" zijn. De irrationaliteit, de spontaneïteit,
het uit-het-onbewuste-opstijgen, heeft de beeldspraak met alle grote kunst
gemeen; maar zolang beeldspraak niet met poëzie en poëzie niet met kunst
samenvalt, zijn andere bepalingen noodzakelijk. Een dichter behoeft toch
niet te dichten over een goden-wereld, hij behoeft toch niet beeldspraak te
gebruiken (en dit volgens Pongs zelf) om echte poëzie te creëren. En de
„illusie" van de godenwereld is niet dezelfde als de „illusie" van de „Stirne
der Berge". Dit blijkt reeds dadelijk uit Pongs' eigen woorden. Alle woorden
zouden in het citaat van I-Mderlin iets volledig anders presteren, maar
als het erop aankomt, schrijft hij slechts over „Stirne" en laat in de aanhalingstekens de z.g. oneigenlijkheid juist van dit ene woord tot uiting
komen. Wat is de totaal andere prestatie van „still, Himmlischen, Erde,
gebaut", enz. ? En houdt „Stirne" dan op een waar beeld, een eigenlijke
gevoelsmetaphoor, te zijn, indien (d.i. omdat) het in een andere samenhang
verschijnt dan in deze, deze uitdrukking van een mythisch gevoel, deze
„beschrijving" van een mythische wereld van goden en titanen?
Hiermee willen wij in het geheel niet onze twijfel uitspreken aan het
verschil tussen het innerlijke en het uiterlijke beeld 1 "). Maar wel menen
wij te hebben aangetoond:
1 e. De begrippen „betekenis-verandering, prestatie-verandering, betekenis-overdracht, beeld-overdracht" en hun onderlinge relaties zijn niet
duidelijk;
2e. Ten onrechte worden „bewustheid dat er een beeld gebruikt is",
„bewustheid dat er slechts een beeld gebruikt is", „bewust analogiseren"
geïdentificeerd;
116) Op soortgelijke wijze als Pongs typeert Vermeylen beide beelden, als hij van
Gezelle zegt: „ „ . . . . Tot hij eindelijk niet meer door een zakelijk-geobserveerd, maar
door een vanzelf geboren innerlijk beeld den indruk samenvattend weet te suggereeren" (hij laat zelfs zien, dat zij Gezelle, die ze als climax na elkaar plaatst, in hun
verschil bewust zijn). Merkwaardig is, dat Vermeylen ook aan het niet-beeldsprakige
vers de voorkeur geeft („ . . . . de effenheid van uitersten eenvoud, waarin het beeld
zelf als opgelost en verdwenen is"), en dat hij in dit verband, evenals Pongs, Goethe's
„Ueber allen Gipfeln" citeert. -- Vgl. A. Vermeylen: Van Gezelle tot Timmermans
(Amsterdam, MCMXXIII), pag. 47, vlgg.
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3e. Het is niet gelukt het begrip der aesthetische illusie aan de problematiek „bewust - onbewust" te onttrekken. Indien de dichter (zo niet
rationeel vaststelt, dan toch) intuïtief voelt, dat hij, zijn Zelf uitdrukkende,
in zijn gedicht geen „illusie" geeft en geen „schijn" 1 9, doch juist nu een
werkelijkheid adaequaat ziet en beschrijft, dan kan Pongs' begrip „reële
werkelijkheid" slechts vrucht zijn van een logische interpretatie. En wil
het zinvol zijn te spreken van een reële en een irreële werkelijkheid, dan
moet worden bewezen, dat (logisch supponerend) de eerste geen tautologie
en de tweede geen catachrese is, en dat „werkelijkheid" hier zijn identiteit
bewaart;
4e. Indien, zoals Pongs meent, de illusie-wereld der kunst ontstaat vanuit
het dichterlijke beeld als kiem-punt, dan moeten de beeld-loze gedichten —
die hij, ondanks alles en (in zekere zin) ondanks zichzelf, boven beeldsprakige stelt — buiten deze wereld vallen 1 ").
Wij zouden Pongs onrecht doen, zo wij er niet op wezen, dat hij
zelf niet meent, hier reeds alles tot oplossing te hebben gebracht. Hij zegt
immers, dat behalve de metaphoor ook het polaire verschijnsel, het symbool, moet worden bestudeerd, wil men de vraag naar een eigen „Seinswelt
der Kunst", uit welker structuur het eerst mogelijk zal zijn het dichterlijke
beeld geheel en al te begrijpen, kunnen beantwoorden (pag. 454, vlg.). —
Intusschen is het tweede deel van zijn werk verschenen 119 ). Dat ook hier
een en ander nog niet tot oplossing is gebracht, spreekt vanzelf. Uit de
titel blijkt reeds, dat het symbool nog niet volledig onderzocht is, en eerst
na een volledig onderzoek daarvan zou men zich met hoop op succes kunnen
wenden tot het probleem van de structuur der Kunst-wereld. Maar reeds
in de aanvang (Vorwort, II) spreekt hij van de „triigerische Wille des sthetischen Scheins". Nu bedoelt hij (het blijkt uit het verband) ongetwijfeld
een incidentele critiek. De gehele uitdrukking wordt echter een catachrese,
zo men juist voor die aesthetische schijn (de „Kunstschein") werkelijkheid
opeist als contrast van leugen en illusie. Daarbij komt nog iets. Praegnant
stelt hij de metaphoor als „Seelenoffenbarung" tegenover het symbool
117) Met instemming verwijst Pongs naar Volkelt's term „Kunstschein", die daarmee
„den psychologischen Begriff der „Illusion" mit seinem "auschungscharakter ganz
ausschalten will". Wij kunnen in het geheel niet inzien, dat Volkelt zijn doel heeft
bereikt. „Schijn" wordt toch juist wel bij uitstek als het contrast van „werkelijkheid"
begrepen.
118) Vgl. over de merkwaardige waarderingsreeks „kurion - metaphoor - kurion"
vooral Deel III, Hoofdstuk IV, § 1.
119) H. Pongs: Das Bild in der Dichtung, II. Band. Voruntersuchungen zum Symbol
(Marburg, 1939). Door allerlei uiterlijke omstandigheden kregen wij het eerst na het
ter perse gaan van onze studie onder ogen.
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als „Seinsoffenbarung" (I I, pag. 527), en als hij in Shakespeare's „Hamlet"
beide in ideale samenwerking aantreft, spreekt hij van de „Kraft einer
inneren Bildform, die das ganze widersprchiiche Dasein gleicherweise von
der Seele her und vom Sein her durchdringt" (ibidem, pag. 528). Na zijn
analyse van de „Hamlet" begrijpen wij dit wel op zichzelf, d.w.z. als wij
een bepaald moment van zijn begrip „metaphoor" tijdelijk vergeten.
Denken wij er echter aan terug, hoe hij in de metaphoor één der beide
polaire momenten van het beeld ziet en hoe hij haar aan het andere moment
(het „beeld" in engere zin) contrasteert op soortgelijke wijze als het symbool aan de metaphoor, dan ontgaat het ons.
Misschien openbaart zich hier — als in vele van de hierboven gesignaleerde incorrelaties — een zwakheid van de door Pongs zo uiterst consequent
en vaak met zoveel virtuositeit toegepaste dialectische methode. Of ligt
het toch aan de wijze, waarop hij die soms toepast ? Men kan nl. moeilijk
volhouden, dat er een wrong is tussen methode en verschijnsel, dat die
methode ongeschikt is om het verschijnsel wetenschappelijk te beschrijven.
Het woord „toegepast" is zelfs te uiterlijk om de innigheid der relatie te
typeren. De methode is meer dan een soort van wetenschappelijk préjugé,
meer dan een formeel schema, ten opzichte waarvan de inhouden, waarmee
het wordt gevuld, betrekkelijk toevallig zijn. Zij is uit een intensief denken
over het verschijnsel organisch gegroeid. Ja, zij is uitdrukking van iemand,
die niet slechts over de metaphoor, maar ook over de kunst en het leven
diep heeft nagedacht.
En toch maakt het op elk moment opnieuw aanwijzen van een bi-polaire
structuur, het telkens opnieuw stellen van een these en een antithese, die
in een hogere eenheid hun synthese vinden — „zusammenwirken", „verschmelzen", „iibergeordnetes Dritte", enz. — de uiteindelijke dichterlijke
„stijlvorm" tot een ondoorzichtig complex. Het is, of Pongs op een bepaald
moment slechts tot een synthese kan komen, door op een ander punt
gemaakte onderscheidingen geheel te verwaarlozen. In verhouding tot de
veelheid der begrippen is het aantal termen te gering. De denk-psychologie
moge beslissen, of de wisselende houding t.o.v. „hetzelfde - niet-hetzelfde"
hiervan de oorzaak of het gevolg is. —
Zo vinden wij in deze grootse monographie, — die in haar rijkdom aan
materiaal en aan analytische en synthetische bewerking daarvan alle andere
visies ver achter zich laat —, vele van de problemen terug, welke onze
immanente critiek in de evolutie van het begrip „metaphoor" reeds had
gesignaleerd 120 ).
120) Over hetgeen Pongs nog na het verschijnen van het eerste deel aan zijn mening
over de metaphoor en het onbewuste heeft toegevoegd, spreken wij in de volgende §.
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§ 6 — DE MODERNE STILISTIEK EN TAAL-THEORIE. KONRAD
EN REICHLING
In dit Hoofdstuk hebben wij vrijwel uitsluitend monographieën besproken
en naar aanleiding daarvan andere beschouwingen over ons verschijnsel,
zoals die verschijnen in studies over een wijder onderwerp of over concrete
metaphoren, slechts terloops genoemd. Dit lijkt ons wel te verdedigen.
Er is in al die literatuur vrijwel niets, dat wij ook niet (en dan uitvoeriger
geëxpliceerd) in de monographieën aantreffen. Ook verschijnen bij een
dergelijke behandeling verschillende kwesties in een zinvoller verband.
Om een voorbeeld te geven. Wij hadden in Deel I kunnen spreken over
de ontwikkeling van de Einfiihlungsaesthetica, maar nergens kon dit beter
gebeuren dan naar aanleiding van een studie, die de samenhang tussen het
begrip „metaphoor" en het begrip „invoeling" zelf aan de orde stelde.
Voorts verdient het ten zeerste aanbeveling, ook al gevoelt men nu en dan
de behoefte aan een thematische behandeling, een studie, die werkelijk
een visie is in de volle zin van het woord, niet uiteen te rukken.
Toch heeft ook deze methode wel bezwaren. De afzonderlijke aspecten
komen in hun typische geaardheid niet voldoende duidelijk aan het licht.
Niet blijkt b.v., van welke wetenschap zij eigenlijk studie-object zijn. Ze
alle maar „linguistisch" te noemen, gaat niet aan; wij hebben trouwens
reeds eerder gezegd, dat het samengrijpen van de bedoelde visies onder
één hoofdstuk (de linguistiek) voor critiek vatbaar is 1 ). Bovendien werden nog vele geleerden, die toch ook over de metaphoor geschreven hebben
zelfs niet eens genoemd. Nu geldt voor de meesten van hen hetzelfde als
voor de wel terloops geciteerde: zij geven vrijwel niets, wat niet reeds ter
sprake is gekomen. Maar een werk als dit wil óók een verzamelwerk zijn,
dat latere schrijvers over hetzelfde onderwerp arbeid kan besparen, al
blijft de schrijver zich ook voortdurend pijnlijk bewust van de onvolledigheid en betrekkelijke toevalligheid van zijn bronnen 2 ). Voor een gedeelte
is deze § dus een bibliographische appendix niet alleen van het tweede
doch ook van het eerste Hoofdstuk. Een bezinning echter op de wijze,
1) Vgl. Deel I, Hoofdstuk II, § 4.
2) Er komt nog bij, dat de Nederlandse bibliotheken, hoe rijk zij ook mogen zijn, niet
alle in aanmerking komende werken bezitten. In Brockhaus' Konversationslexikon
wordt slechts één werk over de metaphoor genoemd, nl. J. Mller: Das Bild in der
Dichtung. Philosophie und Geschichte der Metapher (Mnchen, 1902). Dit werk hebben
wij niet kunnen raadplegen (in Hoofdstuk I noemen wij wel een aesthetica van dezen
geleerde). Merkwaardig is, dat wij het, behalve in de nog te bespreken studie van
Konrad, nergens geciteerd hebben gevonden, zelfs niet bij Pongs, die dezelfde hoofdtitel heeft gekozen. Meermalen hebben wij ons met secundaire kennis tevreden moeten
stellen.
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waarop het waarlijk enorme materiaal althans enigszins systematisch geordend zou kunnen worden, voert vanzelf tot de aspecten van het begrip, tot de gezichtshoeken van waaruit het kan worden bekeken, d.i.
ook tot de verhouding tussen stilistiek en linguistiek, en tussen taal-theorie
en („Erlebnis"-) psychologie. Een en ander wordt trouwens in verschillende begripsphasen bewust aan de orde gesteld.
Reeds meermalen spraken wij over de evolutie van het inzicht in het
affect, die voor ons begrip van zo'n grote betekenis is. Deze evolutie verloopt niet langs één lijn, doch in verschillende samenhangen en op verschillende niveau's. En wel: in de kennistheorie (de algemene wetenschapsleer), de aesthetica, meer speciaal de stilistiek en de poëtica, en de taalwetenschap. Tegelijkertijd met het begrip „affect" ontwikkelen zich de
begrippen „het onbewuste" 3 ), „het scheppende", „het intuïtieve". Wij
zeiden: tegelijkertijd, maar er is veel meer dan een temporele samenhang:
zij doordringen elkaar nu en dan geheel. Over het kennistheoretisch aspect
van deze kwestie spreken wij op een andere plaats.
Het plaatsen van de aesthetica naast de andere onderdelen der wijsbegeerte berustte wel op een hogere waardering van het affect, maar de
aesthetische problemen werden, behalve dan door enige romantische
schrijvers, nog op rationalistische wijze gesteld en behandeld. Langzamerhand echter werden het creatieve en het onbewuste hoe langer hoe meer
als belangrijke phaenomena gezien. De stilistiek en de poëtica nu volgden

de tendentie van de ruimere wetenschap. De opbloei der natuurwetenschappen, het materialisme en het naturalisme, remden de bedoelde ontwikkeling, maakten althans, dat zij zich niet op alle niveau's even krachtig
kon openbaren. Aan de ene kant gingen de geesteswetenschappen, met
name dan de psychologie en de taalkunde natuurwetenschappelijke methoden toepassen, of zich beperken tot die gedeelten van hun gebied, waarop
die methoden met enig succes toegepast konden worden. Aan de andere
kant was het naturalisme met zijn ideaal van exacte observatie en wetenschappelijke documentatie als studie-object voor een aesthetica of stilistiek
niet geschikt om de gedachte te doen ontstaan, dat het onbewuste, de
scheppende intuïtie, oorzaak en wezen van alle kunst is. Doch juist door
die tegenstand, juist doordat er opnieuw strijd geleverd moest worden, is
die ontwikkeling sterker doorgestroomd. Zodra de stilistiek niet het naturalisme, doch het expressionnisme (b.v. de poëzie van Verhaeren) tot object
heeft, moet zij wel tot andere resultaten komen. En de taalkunde ontdekt nog eens opnieuw het irrationele, intuïtieve en aesthetische van alle
taal en wordt zo zelf tot stilistiek. Hier vervagen grenzen. Deze vervagen
eveneens tussen wetenschap en kunst. Zodra men in de intuïtie als aesthe3) Vgl. E. v. Hartmann: A.sthetik, I. Die deutsche A.sthetik seit Kant (Berlin, 1886).
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tisch vermogen het organon ziet van philosophie en wetenschap (Bergson), wordt de wetenschap kunst en daarmee „uitdrukking" 4).
Hiermee is echter slechts beschreven een algemene tendentie naar een
als ideaal geziene toestand. Het rationele, dat van oudsher voor de wetenschap als wezenlijk wordt opgeëist, blijft in zeer vele werken uit de bedoelde periode bestaan, ook in de werken van hen, die de „kunst-theorie"
voor de wetenschappen aanvaarden. Zo is het b.v. mogelijk, dat iemand.
als Vossler t.o.v. de metaphoor een in vergelijking met Pongs intellectualistisch standpunt inneemt 5 ). Bovendien wordt weer de identificering van
stilistiek en linguistiek door anderen met kracht bestreden, ook al richten
dezen zich eveneens tegen natuurwetenschappelijke invloeden 6 ).
Als wij nu trachten enig systeem te brengen in de hoeveelheid literatuur
over de metaphoor, welke tot nu toe niet aan de orde is gekomen, handhaven wij de scheiding in stilistiek en taalkunde. Hier moet dan echter
de correctie worden aangebracht, die uit de bovengenoemde ontwikkeling van de taalkunde voortvloeit. Tevens een andere, waarover wij reeds
meermalen spraken: ook de stilistiek heeft voor de beschrijving van ons
verschijnsel primair taalkundige termen nodig, en omgekeerd gaat de taalkunde aan het aesthetisch aspect slechts zelden voorbij.
Eerst zullen wij nu noemen en zonodig kort bespreken enige publicaties
4) Vgl. het hierboven geciteerde werk van Schurr en hetgeen wij zeiden over de visie
van Pongs; voorts Hoofdstuk III, § 7.
5) Zie K. Vossler: Gesammelte Aufstze zur Sprachphilosophie, pag. 171, vlgg. (Der
Einzelne und die Sprache). De metaphoor is bij hem een soort van permutatie, waartoe
hij ook het archaïsme rekent (vgl. Aristoteles' „xenikon"): „Unter Permutation im
weitesten Sinn des Wortes (und unter Einschluss des Archaismus) verstehen wir
sonach die praktische Verwirklichung von Miglichkeiten, die dem Einzelnen von
seiner Sprache nahegelegt und von ihm im besonderen vollendet werden" (pag. 190).
Het meest typisch is zijn opmerking, dat de gepermuteerde uitdrukking er niet later
is dan de ongepermuteerde, dat er tussen beide niet een chronologische doch een
logische relatie bestaat. „Deun nicht na c h d e m, sondern i n d e m und d ad u r c h, dass der unpermutierte Ausdruck erlischt, tritt der permutierte in Erscheinung" (ibidem). Dit is het precieze tegendeel van een psychologische interpretatie. Voor de permutatie, en dus ook voor de metaphoor, geldt het symbool N <---> B
(vgl. Hoofdstuk I). Terwijl (o.a.) volgens Wundt de metaphoor verbleekt, doordat
het kurion verbleekt, is volgens Vossler het verbleken van het kurion juist voorwaarde
voor het ontstaan van de metaphoor.
6) In het laatste decennium dreigt de geesteswetenschappen weer enig gevaar van
de zijde van het „physicalisme". Vgl. over een en ander H. J. Pos: De Eenheid der
wetenschap en de verscheidenheid der methoden (Scientia, Handboek voor Wetenschap, Kunst en Godsdienst (Utrecht), I, pag. 1, vlgg.; dez.: Kennisleer (o.c., pag. 51,
waar een korte typering van het physicalisme); dez.: Philosophie der Wetenschappen.
Vijf inleidende voordrachten (Arnhem, 1940), IV, pag. 62, vlgg.
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over de metaphoor bij een of anderen auteur, daarna enige stilistieken en
aesthetica's en eindelijk enige taalwetenschappelijke (taal-psychologische
en taal-theoretische) werken, een en ander ook in verband met bepaalde
momenten van ons begrip. Een recente monographie (die van Konrad)
behandelen wij dan uitvoeriger en wij besluiten — hiermee terwille van de
thematische compositie afwijkende van de chronologie — met een korte
typering van Reichling's opvatting. —
Wat de eerste groep betreft: het gaat hier, zoals vanzelf spreekt, meer
om het eigenaardige van bepaalde metaphoren dan om de problemen en
het wezen van de metaphoor, al gaat men er ook nooit geheel aan voorbij.
Men ziet die metaphoren als uitdrukking, als spiegel, en tracht ze te interpreteren in verband met de kunst- en levensbeschouwing van den auteur.
Dit geldt vooral voor moderner schrijvers, die zich meermalen zelf over
de metaphoor en hun gebruik daarvan hebben uitgesproken 7 ). Soms wil
men uit de beelden bepalen, tot welk zintuiglijk type de auteur behoort.
Dit voert tot de onderscheiding in motorische, tactiele, visuele en auditieve
metaphoren, en tot de samenhang van metaphoor en synaesthesie 8 ). Maar
ook tot geheel andere typeringen kan de interpretatie van de beeldspraak
voeren 9 ). Zeer vaak komt ook de mystische metaphoor, zo niet als term
7) Zo b.v. Hugo, Beaudelaire, Valéry, v. Hofmannsthal. Beaudelaire spreekt in zijn
Art romantique en zijn Curiosités Esthétiques meermalen over de metaphoor. Wij
releveren hiervan zijn bestrijding van de mening, dat Fourier in zijn „Théorie de
1'Unité universelle" iets nieuws gebracht zou hebben; de dichters, zegt hij, hebben
deze eenheid altijd gekend. Voorts zijn opmerking, dat de door de echte dichters gebruikte metaphoren altijd mathematisch exact zijn, omdat zij putten uit de universele
analogie. Vgl. Het beneden geciteerde werk van Pommier. — In dit verband kunnen
wij ook Kloos en Querido noemen; zie beneden.
8) B.v. E. Huguet: Les Métaphores et les Comparaisons dans l'oeuvre de Victor Hugo:
I. Le sens de la forme dans les métaphores de Victor Hugo (Paris, 1904), II. La couleur,
la lumière et l'ombre dans les métaphores de Victor Hugo (Paris, 1905): H. Matt:
Das visuelle Element in der Kunst Victor Hugos, betrachtet an seinen Bildern (Freiburg, 1934); H. R. Stock: Die optischen Synsthesien bei E. T. A. Hoffmann (Mnchen, 1914); W. Fleischer: Synsthesie und Metapher in Verlaines Dichtungen (Greifswald, 1911); D. A. K. Aish: La métaphore dans l'oeuvre de Stéphane Mallarmé (Paris,
1938), die „metaphoor" zeer ruim neemt; A. Thibaudet: La Poésie chez Stéphane
Mallarmé (Paris, 1926). — Verschillenden van hen komen natuurlijk ook wel tot
andere typeringen van den onderzochten auteur.
9) Van de in aanmerking komende publicaties, waarvan een groot gedeelte uit proefschriften bestaat, noemen wij nog: H. Weinel: Die Bildersprache Jesu in ihrer Bedeutung fr die Erforschung seines inneren Lebens (Festgruss fr Bernhard Stade, pag.
49, vlgg.); M. Parry: The traditional metaphor in Homer (Classical Philology, 28 (1933),
pag. 30, vlgg.), waar (het blijkt reeds uit het adjectief) de metaphoor niet zozeer wordt
begrepen als persoonlijk uitdrukkingsmiddel; vgl. ook een artikel in Glotta, V over
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dan toch als begrip, ter sprake; zo b.v. bij Pommier, die aparte hoofdstukken wijdt aan de „correspondances", de „synesthésies", de „analogie
universelle". —
Voor het begrip „metaphoor" over het algemeen zeker minder belangrijk zijn de stilistieken en aesthetica's, die in dit opzicht als de voortzetde metaphoren bij Phaedrus, waar uit de conventionaliteit van de gebruikte metaphoren besloten wordt tot het geringe talent van den dichter; S. G. Rieger: Die Bildersprache des Sophocles (Breslau, 1934), W. B. Stanford: Greek metaphor (Oxford, 1936)
(wij noemen slechts enkele werken over classieke auteurs, die verschenen zijn na de
studie van Assfahl); A. Biese: Die metaphorische Sprache in Goethes Iphigenie (Lehrproben und LehrOnge, Bd. 55); W. Calv&: Der metaphorische Ausdruck des jungen
Wieland (G6ttingen, 1906); G. Voigt: Die humoristische Figur bei Jean Paul (Halle,
1934); Luise Thon: Die Sprache des deutschen Impressionismus (Mnchen, 1928);
J. Elema: Stil und poetischer Charakter bei Detlev von Liliencron (Amsterdam, 1937),
die op critische wijze gebruik maakt van het begrip der apperceptie-vormen van Elster;
Fr. Klaeber: Das Bild bei Chaucer (Berlin, 1911); C. F. E. Spurgeon: Shakespeares
Imagery and what it tells us (Cambridge, 1935); W. Clemen; Shakespeares Bilder, ihre
Entwicklung und ihre Funktionen im dramatischen Werk (Bonn, 1936), welk werk
Pongs (II, Anm.) de meest directe voortzetting van zijn eigen studie noemt (het
typische is hier, dat de metaphoren worden geïnterpreteerd niet zozeer in verband
met de levensbeschouwing van den auteur als met die van de dramatis personae); zie
voorts over Hugo, Mallarmé en George: Konrad, pag. 125, vlgg.; over Jules Romain,
Ch. Péguy, Marcel Proust: L. Spitzer: Stilstudien, II. Stilsprachen, waarin ook (pag.
498, vlgg. in een opstel over Wortkunst und Sprachwissenschaft) over de algemene
problemen; hij verzet zich tegen de „buchende Metaphernforschung" van SchulzGora, die (Germ. Rom. Monatsschrift, 4, pag. 232, vlgg.) de verbreiding van een bepaalde metaphoor („cracher", „boire", „pondre") in de Franse literatuur wil onderzoeken, want „man w arde durch solche Zusammenstellung die Verschiedenheit der
seelischen Antriebe, die zu demselben Sprachlichen Bild gefhrt haben, verdecken"
(vgl. Pongs); dez.: Studien zu Henri Barbusse (1920).
10) J. Pommier: La Mystique de Beaudelaire (Publications de la faculté des lettres
de Strasbourg, deuxième série, Vol. 9). — Pommier heeft een afkeer van de rhetorische terminologie. Toch maakt hij er zelf gebruik van in het vierde deel: L'écriture
figurative (Ch. I. Philosophie de la Rhétorique (pag. 89, vlgg.) en Ch. II. Similitudes
et Métaphores (pag. 102, vlgg.)). Typisch is zijn opmerking: „Deux autres tropes sont
également intéressés par les rapports à établir entre le spirituel et le materiel: l'allégorie
et la métonymie" (pag. 92); voorzover wij weten, wordt de metonymia nooit in dit
verband genoemd. Voorts stelt hij de proportio op: „symbool: embleem = metonymia:
metaphoor"; de even leden zijn individuele scheppingen der dichters. De oude indeling
„levend — levenloos" aanvaardt hij: natuurlijk begrijpt hij de metaphoor als uitdrukking. — Zie ook E. Bouvier: Initiation à la Littérature d'aujour'hui " (Paris,
1927), die de „correspondances" metaphoren tot de 10e macht noemt (pag. 39). Bij
Montaigne en Brinkmann schijnt hij in de leer te zijn geweest, als hij (pag. 17) zegt:
Le terme rébarbatif de métaphore désigne une chose fort simple.
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ting van de vroegere rhetorica's te beschouwen zijn. Het spreekt ook wel
vanzelf: in een grotere samenhang kunnen aan de metaphoor slechts enkele
bladzijden worden gewijd; hier kan men dan ook een poging tot oplossing
van de vele problemen niet verwachten; de problemen worden meestal niet
eens gesteld. De invloed der grote monographieën (Brinkmann, Stalin en
in recentere publicaties ook Pongs) is echter merkbaar 11 ). Er blijkt een
wrevel te bestaan tegen de rhetorische terminologie 12 ), tegen te ver doorgevoerde onderscheiding. Bij sommige Griekse rhetores waren eens alle
tropen vrijwel gelijkwaardig. De meeste moeten zich nu tevreden stellen
met een bescheiden plaatsje in een of ander onbelangrijk leerboek. Meer
dan ooit heerst de metaphoor (ook wel het beeld) souverein. Meer dan ooit
ook wordt zij geapprecieerd: zij is schoon, zij is noodzakelijk, als „afbeelding" en als „uitdrukking".
Het is onmogelijk, de stijlboeken ("which abound in the world", zoals
reeds Locke zei 13 ) ) alle te noemen, laat staan ze alle te bespreken. Het is
ook niet nodig. Wij hebben de duidelijke indruk gekregen, dat elke willekeurige doorsnede ons leert, dat al deze werken de evolutie van ons begrip niet wezenlijk beïnvloeden 14 ). Zeker is (zie boven) de appreciatie van
de metaphoor hier overwegend positief. Soms echter openbaart zich ook
11) Dit geldt natuurlijk ook voor de vorige rubriek.
12) Zie reeds Montaigne (vgl. Hoofdstuk III, § 3); voorts de opmerking van Gottschall
en Scherer (Deel III, Hoofdstuk I, § 2, noot 1)).
13) Locke: Essai concerning human Understanding, Book III, Ch. X, § 34.
14) Zie b.v. H. Spencer: Philosophy of Style: An Essay (New York, 1887), pag. 30,
vlgg., die de metaphoor boven de vergelijking stelt en zich hiervoor op Whateley
beroept, en wijst op het economisch effect van de metaphoor (de allegorie typeert hij
als 'compound metaphor'); M. Deutschbein: Neuenglische Stilistik (Leipzig, 1932),
pag. 95, vlgg., die terminologisch bij Pongs aansluit („Erfiihlung, Beseelung, Vergleichung", enz.), de metaphoor geheel als uitdrukking beschouwt, uit de Engelse
metaphoriek door middel van een enorme generalisatie besluit tot een intuïtief denktype en de nadruk legt op de exactheid van het metaphorische woord ("try to be

precise, and you are bound to be metaphorical"); laatste mening ook bij H. Read:
English Prose-Style (London, 1928), pag. 28; R. de Gourmont: Esthétique de la langue
franÇaise (Paris, 1923), pag. 185, vlgg. (La Métaphore. Les Bêtes et les Fleurs), die
internationale metaphoren bespreekt (dier en plant zijn hier zaak-object); J. Marouzeau: Traité de Stylistique, appliqué au Latin (Paris, 1935), pag. 140, waar over het
verschil tussen taal- en auteur-metaphoren; 0. Walzel: Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters (Berlin-Neubabelsberg), die de term niet noemt, doch wel over
het begrip spreekt (pag. 375, vlgg.), zonder dat er iets nieuws voor den dag komt;
H. Cohen: A.sthetik des reinen Gefiihls, I. Teil. Die Grundlegung der systematischen
Asthetik (Berlin, 1912), pag. 382, vlgg., die in de poëzie de tweede „innere Sprachform"
ziet, uitdrukking van het zuivere gevoel, en in de metaphoor „Verinnerlichung". Zie over Winkler, Wallaschek, Croce en enige anderen hierbeneden.
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hier de negatieve waardering van de intellectualistische aesthetica en van
de kennistritiek 15 ). Volgens Bally is de geest bij de metaphorisering dupe
van de associatie van twee voorstellingen; deze worden geconfondeerd,
en dit ten onrechte, want zij zijn niet identiek. De meeste metaphoren
zijn het gevolg van „la paresse de pensée et d'expression". Een zwakheid
van de geest is ook de onontkoombare neiging tot personifiëren, het zichzelf als norm voor de buitenwereld stellen. Bally onderscheidt concrete,
affectieve en dode metaphoren, resp. „saisies par l'imagination, le sentiment, une opération intellectuelle". Daarnaast kent hij ook de indeling
in taal- en auteur- of literaire metaphoren 16 ).
De negatieve waardering openbaart zich ook daarin, dat in de stilistiek
en eveneens in de taalkunde de metaphoor nooit geheel bevrijd is van het
odium, een „leugen" te zijn 17 ). Het oordeel is echter milder dan in de taalcritiek, zoals uit de ter typering gebruikte metaphoren blijkt: meestal
spreekt men van „verhulling". Deze verhulling kent verschillende graden
van intensiteit: het kan de doorschijnende sluier zijn, waardoorheen de
waarheid zichtbaar is, het kan ook de waarheid (de werkelijkheid) geheel
onzichtbaar maken 18 ). Relevant is hier de kwestie, voor wien men nu ver15) De bepaling met „van" is hier niet genitivus objectivus.
16) Ch. Bally: Traité de Stylistique franÇaise (Heidelberg et Paris, 1909), I, pag. 184,
vlgg.; dez.: Précis de Stylistique. Esquisse d'une méthode fondée sur l'étude du FranÇais moderne (Genève), pag. 110, vlgg. In zijn: Le Langage et la vie (Paris, 1926)
wijdt hij een hoofdstuk (III) aan „Méchanisme de l'expressivité linguistique" (pag.
141, vlgg.). Hij noemt de taal „intellectuel dans sa racine"; zij kan slechts gevoelens
vertolken door ze over te dragen door middel van het spel van impliciete associaties.
Deze associaties kunnen zich hechten èf aan le signifié èf aan le signifiant. De woordspeling is hiervan een combinatie. De (o.a.) door hem gebruikte stilistische term „hypo-

stase" wijkt zeer van de kenniscritische term af. Zijn voorbeelden („ Que vous êtes
enfant !") impliceren, dat zeer veel van wat men gewoonlijk metaphoren noemt, volgens hem hypostaseringen zijn: in plaats van een eigenschap wordt een gehele zelfstandigheid genoemd. Vgl. hierover Konrad. — De literaire metaphoren stelt hij
tegenover de spontane; vgl. hiertegenover de mening van Schwob (zie Deel III, Hoofdstuk II, § 2, noot 19)).
17) Wij bedoelen hier de stilistiek en de taalkunde als totaliteit. In verschillende
stilistische en taalkundige werken is de metaphoor ongetwijfeld van dat odium bevrijd; anders zouden wij de appreciatie niet overwegend positief kunnen noemen.
18) Naast „verhulling" komt ook wel „verdonkering" voor. Zie R. Wallaschek: Psychologische Aesthetik, herausgegeben von 0. Katann (Wien, 1930), pag. 208, vlgg.,
die meent, dat de metaphoor niet de zaak zelf geeft, „sondern ihre Hulle sie gibt ein
B i 1 d, die ganze Umgebung der Sache und umschreibt somit den Gegenstand, den
das einzelne Wort ganz genau bezeichnen wrde." Zij geeft kwantitatief meer dan
één voorstelling, kwalitatief minder, „weil sie die Vorstellung durch die Reichhaltigkeit des umgebenden Bildes verdunkelt." Ook rijm en rhythme zouden volgens hein
,
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hult: voor een ander of voor zichzelf. Het eerste is het geval in de taal
van esoterische gemeenschappen van verschillend niveau: van religieuze
talen af tot dieventalen toe 19 ). Het laatste komt ter sprake naar aanleiding
van „de vlucht voor zichzelf, de vlucht in de phantasie, de vlucht in de
neurose". En dit brengt ons tot de metaphoor in de psycho-analytische
literatuur, tot de strijd voor en tegen de psycho-analytische interpretatie
van kunstwerken en metaphoren.
Reeds naar aanleiding van Werner noemden wij de psycho-analyse even.
Maar hoewel de invloed van Freud daar onmiskenbaar is, Werner's principieel psychologische interpretatie maakt een diepere samenhang onmogelijk. Het verband tussen psycho-analyse en stilistiek (taalkunde) heeft
Freud zelf gelegd, en Pongs heeft aan een en ander een aparte studie gewijd. Hij demonstreert op even scherpzinnige als diepzinnige wijze, in hoeverre de psycho-analytische methode vruchtbaar is voor de interpretatie
van kunstwerken en in hoeverre zij faalt. Hij doet dit in twee hoofdstukken,
waarvan het eerste meer op het symbool doelt, het tweede uitgaat van
een probleem van de metaphoor en zich van hieruit weer tot het symbool
wendt 2 ). Freud tracht de artistieke scheppingen af te leiden uit „Ersatz"bevredigingen van verdrongen driften, den dichter te zien als een soort
verdonkeren. — O.i. is met deze catachretische beeldspraak taaltheoretisch niets aan
te vangen.
19) Wij wijzen op de apologie van Thomas voor de beeldspraak in de bijbel (zie Hoofdstuk III, § 2), voorts op de § 1, noot 81) genoemde uitspraak van Leibnitz en op een
soortgelijke van Hugo: „Le propre d'une langue qui veut tout dire et tout cacher,
c'est d'abonder en figures. La métaphore est une énigme ou se réfugie le voleur qui
complote un coup, le prisonnier qui combine une évasion." Dit geciteerd bij L. Spitzer:
Die Umschreibungen des Begriffes „Hunger" im Italienischen. Stilistisch-onomasiologische Studie auf Grund von unverffientlichtem Zensurmaterial (Halle a.S., 1921)
(= Beihefte zur Zeitschrift ffir romanische Philologie, LXVIII. Heft), pag. 262. Spitzer

knoopt gedeeltelijk bij Werner aan, maar vestigt er de aandacht op, dat het verhullen
slechts zeer oppervlakkig kan gebeuren, daar le. de geadresseerden steeds moeten
kunnen begrijpen, wat bedoeld is, en 2e. er in de schrijvers zelf een reeds door Hale
gesignaleerde „Spieltrieb" werkt, hetgeen tot gevolg heeft, dat de verhullingen niet
meer middel (wapen) zijn, doch doel in zichzelf (hier verwijst hij naar soortgelijke
uitspraken van Vasmer, Dauzat e.a.). Meermalen ook legt hij de nadruk op de scheppende phantasie, die zich in al die omschrijvingen openbaart.
20) H. Pongs: Tiefenpsychologie und Dichtung (II, pag. 21, vlgg.), en: Das dichterische Bild und das Unbewusste (II, pag. 54, vlgg.); het laatste was reeds eerder verschenen als: „L'image poétique et l'inconscient" in: Psychologie du Langage (Bibliothèque de Philosophie contemporaine) (Paris, 1933), pag. 120, vlgg. — Zie voorts
over de strijd voor en tegen de psycho-analytische interpretatie de bovengenoemde
werken van Walzel en Spitzer.
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neuroticus, die vlucht in de phantasie 21 ). De „Imago" van den groten
dichter echter is volgens Pongs veel meer dan een wensbeeld van een toevallige individualiteit 22 ). Het door Bleuler geponeerde begrip „ambivalentie" verdwijnt in de polariteit van in den dichter werkende wereldspanningen, die in zijn beeld-scheppingen bevruchtend ingaan. Ook Freud's
„Traummetaphern" zijn ten onrechte niets dan (door taal-oefening gegeven)
taal-metaphoren, die het onbewuste gebruikt en nodig heeft om zich ondanks de droom-censuur van het bewuste, te openbaren 23 ). Ook in de
droom ziet Freud het scheppende niet, het vrij-scheppende onbewuste, de
anagogische interpretatie (Silberer) 24 ).
21) In aanmerking komt hier S. Freud: Der Dichter und das Phantasieren (Wien, 1908).
22) „Imago" is de titel van een roman van Spitteler (1906); voorts de technische term
waarmee Jung zijn in anagogische zin geïnterpreteerd scheppend complex-begrip
tegenover dat van Freud stelt, en eindelijk de titel van een bekend door Freud uitgegeven psycho-analytisch tijdschrift (Imago. Zeitschrift fr Anwendung der Psychoanalyse auf die Natur- und Geisteswissenschaft); vgl. Pongs, II, pag. 28.
23) Freud verwijst op verschillende plaatsen naar taalkundige analoga van de droomsymbolen. B.v. Vorlesungen zur Einfiihrung in die Psychoanalyse' (Leipzig, Wien,
Zrich), pag. 175 (Der Traum, X. Vorlesung); Die Traumdeutung 7 (Leipzig, und Wien)
o.a. pag. 69, noot. Meermalen echter slaan dergelijke opmerkingen op de woord-vorm.
Anders pag. 232, vlgg. (VI. Die Traumarbeit, d) Die Rcksicht auf Darstellbarkeit).
Hier vele voorbeelden van „Darstellung, die nur durch die Zweideutigkeit des Ausdruckes zusammengehalten werden". In: Zur Psychopathologie des Alltagslebens
(«Ober Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum (Leipzig, Wien,
Zrich, 1920) vinden wij in V. Das Versprechen (pag. 63, vlgg.) de opmerking: „Irgend
eine Ahnlichkeit der Dinge oder der Wortvorstellungen zwischen zwei Elementen des
unbewussten Material wird da zum Anlass genommen, um ein Drittes, eine Mischvorstellung oder Kompromissvorstellung zu schaffen." Toch gebruikt hij hier nergens
de term „metaphoor". Anders is dit in zijn: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten 3 (Leipzig und Wien, 1921), pag. 31. Maar bij Freud is de term „symbool"
zeer veel belangrijker dan de term „metaphoor". Dit neemt niet weg, dat hij over
vele kwesties spreekt, die ook naar aanleiding van de metaphoor aan de orde worden
gesteld. Wij bedoelen nu niet de „übertragung", want dit heeft bij hem als technische
term een andere betekenis dan het in de definitie van „metaphoor" heeft, maar wel
zijn beschouwingen over de Witz, het „Wippchen" (waarover ook Mauthner uitvoerig
schrijft), de mythe, het taboe, de „Verschiebung", het bewuste en onbewuste (het
naïeve), waarop hij onderscheidingen baseert (in dit geval interpreteert hij psychologisch). Vgl. ook Th. Reik: Lust im Witz. Sechs psychoanalytischen Studien 2 (Wien,
1929); hij stelt ook het probleem van de bewustheid bij de Witz, wil deze niet zo belangrijk zien als Volkelt, maar zeker ook niet uitschakelen als Lipps. Geheel uit de
school van Freud is J. Varendonk: Aesthetische Symboliek (Antwerpen), die echter
de term „metaphoor" herhaaldelijk gebruikt. — Zie voorts Deel III, Hoofdstuk II, § 2.
24) Wij zullen niet refereren, hoe Pongs voor de drift-droom, de anagogische droom
en de complexe droom in de kunst analoga vindt.
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Dit is — zeer in het kort — Pongs' contrast met Freud. In het tweede
opstel gaat hij uit van Vico's „iedere metaphoor is een kleine mythe",
d.w.z. dat het dichterlijke beeld meer is dan een stilistische taal-figuur,
dan een „ablt5sbares Ornament" 25). Pongs ziet zijn eigen mening als tegengesteld aan die van onze periode, die een afkeer heeft van elke oneigenlijke
uitdrukking, van elke sentimentele exaltatie. In dit verband citeert hij
Ortega Y Gasset: „Alle andern Anlagen halten uns im Wirklichen, in dem
schon Seienden fest. Unsere ganze ntigkeit erscMpft sich darin Dinge
zu addieren und zu substrahieren. Der Metapher allein danken wir die
111.5glichkeit, uns aus den Staube zu machen, zwischen den wirklichen
Dingen asst sie die Riffe und schwimmenden Bliiteninseln der Phantasie
hervortauchen" 26 ). Hier schijnt een positieve waardering, ja een verheerlijking te worden uitgesproken. Maar ongetwijfeld schuilt er in die tegenstelling van phantasie en werkelijkheid reeds kennis-critiek. Dit blijkt nog
meer, als hij vervolgt: „Es ist in der Tat wunderbar, dass im Menschen
eine Geistesgtigkeit existiert, die eine Sache durch eine andere ersetzt,
nicht so sehr um zu dieser zu gelangen als um jener zu entfliehen. Die Metapher beseitigt einen Gegenstand, indem sie ihn mit einem andern maskiert; sie hitte keinen Sinn, wenn ihr nicht ein Urinstinkt zugrunde Mge,
der den Menschen dazu treibt, gewisse Wirklichkeiten zu meiden".
Er is hier een groot verschil met de taal-critiek. Als deze van „verhulling" spreekt, dan bedoelt zij een volkomen onopzettelijke verhulling,
welke ontstaat, juist als de mens die eerst bedoelde zaak wil bereiken;
die „zaken" zijn dan trouwens philosophisch belast. Er is ook een verschil met Werner 27 ). Want wel brengt hij evenals deze de metaphoor
terug tot het taboe, maar — nu afgezien van het feit, dat hij niet doelt
op een verhullen voor anderen doch op een verhullen voor zichzelf — hij
spreekt toch niet van een bewuste fictie, zoekt integendeel met het phaeno-

menon der ambivalentie in het domein van het on(der)bewuste, ziet hier
een uiting van een instinctieve drang.
Het uit dit alles resulterende probleem luidt volgens Pongs: „Hoe kan
de metaphoor het eigenlijke zeggen, als zij niets anders is dan een vlucht
in de phantasie, een streven om aan de werkelijkheid te ontkomen („sich
aus dem Staube zu machen") ?" — Wij kunnen Pongs' visie hier natuurlijk
25) Het is opvallend, dat Pongs hier weer dat uiterlijke, dat los eraan gehangene,
deze bepaalde betekenis-onderscheiding van „sieraad", accentueert.
26) Ortega Y Gasset: El tema de Nuestro Tiempo (Santiago di Chili); in de Duitse
vertaling pag. 134, vlgg.
27) Bij de verwijzingen naar Werner wordt nog al eens vergeten, dat het Werner niet
begonnen was om een wezensbepaling, doch om het zoeken naar de oorsprong. Dit
neemt niet weg, dat het verschil tussen oorsprong en wezen meermalen bij hem vervaagt.
21
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nog niet eens opnieuw geven. Het is anders wel typisch, dat zich in zijn
formulering hier dezelfde moeilijkheden openbaren als in het uitvoerig
besproken werk. Hij zegt, dat in de metaphoor (het beeld) het dichterlijke
Zelf verschijnt, om in het spel der kunst het eigenlijke te zeggen, dat
waarop het aankomt 28). Een echt beeld ziet hij in 1151derlin's: „Und ich,
ich ksse dir Verheissungen / Auf deine Lippen, machtig wirst du sein;
Wirst leuchten, jugendliche Flamme, wirst, / Was sterblich ist, in Seel'
und Flamme wandeln, / Dass es mit dir zum heiligen Ather steigt". Pongs
zegt dan: „Gewiss ist die Flamme hier nur Bild, „Ersatzvorstellung"; wie
man psychologisch sagt, und doch spricht eben darin Empedokles das
Eigentliche aus, nicht aus augenblicklichem Gefhlsaufschwung allein„
sondern als objektiven kleinen Mythos, den Mythos von der heiligen Atherflamme des Geistes und seiner seeleverwandelnden Kraft. Das Bild steigt
aus der innersten NÉ5tgung, ein Neues, Ungewohntes auszudracken,
das die Sprache kein eignes Wort geschaffen hat, nicht schaffen konnte,
weil es des Dichters eignes neuergriindetes Weltbild gilt von der alldurchdringenden verwandelnden Kraft, die als Ather den Kosmos, als Geist den
Menschen tr.gt" 29 ).
Om de kunst een „spel" te noemen, blijft even gevaarlijk, even pejoratief te interpreteren, als „sieraad" voor de metaphoor. En zeker kan het
Pongs' bedoeling niet zijn, dat „vlam" hier slechts een beeld is. Neen,
het is eenvoudig „beeld", met alle positieve momenten, die Pongs er met
zoveel entrain aan toekent (vgl. hiermee b.v., wat hij naar aanleiding van
„ich brenne" zegt (vorige §) ).
Maar over de critiek op de metaphoor spreken wij hier verder niet. In
de stijlboeken treffen wij veel meer aan een incidentele critiek, nl. op de
onmogelijke beeldspraak, op de catachrese. Er is ook vrijwel geen criticus
van poëzie, of hij heeft wel eens een catachrese gesignaleerd en zich in
28) En „dat waarop het aankomt" is . . . . de „werkelijkheid".
29) Pongs, II, pag. 55. — De tegenstelling „individueel gevoel — objectieve mythe"
staat in direct verband met Pongs' mening, dat het tot het wezen van den grooten
dichter behoort, „dass in ihm die Gemeinschaft mitgegeben ist, zu der er spricht, der
seine Frsorge gilt" (pag. 92). Hier ligt ook wel de verklaring van het feit, dat hij,
(zie vorige §) het wereldbeeld van Dante hoger stelt dan dat van Klopstock.
30) „Spel" komt naar aanleiding van de metaphoor meermalen ter sprake. Er kunnen
verschillende betekenis-onderscheidingen in geactueerd zijn (om met Reichling te
spreken, die juist dit woord als concrete metaphoor aan een analyse onderwerpt).
Wordt de kunst een „spel" genoemd, dan heeft het het dominerende kenmerk „ont-,
spanning"; vgl. daartegenover Kloos, die met hartstocht betoogt, dat de kunst geen
ontspanning, doch een inspanning is (Inleiding op de gedichten van Perk). Pejoratief:
„het is slechts een spelletje" = „het is van geen waarde voor de practijk des levens,
voor de „werkelijkheid"". Vgl. Hoofdstuk III, § 7.
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verband daarmee over de metaphoor uitgesproken 31 ). De analyse van de
catachrese stellen wij echter liever aan de orde in Hoofdstuk II I, waar de
kwestie een taal- en kennis-critische portée krijgt.
De term „verhulling", waarmee men in de stilistiek de metaphoor soms
typeert, bracht ons tot de psycho-analyse. Niet slechts de diepte-psychologie, vooral ook de „Erlebnis"-psychologie kiest de metaphoor tot studieobject. Zo reeds Stn.lin. Bekend zijn ook de studies van Sterzinger en
Henning 3 9. Volgens Sterzinger is het ontbreken van een algemeen aanvaard criterium voor de indeling der tropen en figuren het bewijs, dat
„eindeutige Beziehungen zwischen sprachlicher Wendung und den ihnen
entsprechenden psychischen Gebilden nicht bestehen". Daarom wil hij
zich slechts psychologisch oriënteren en een algemene term kiezen; dit is
dan (poëtisch) beeld. Voor de metaphoor, de vergelijking en de gelijkenis
echter maakt hij in bepaalde gevallen een uitzondering. De poëtische beelden nu onderscheidt hij — zij het niet terminologisch — naar de verbindingen, die mogelijk zijn tussen wat hij psychische „Substanzen" of „Gebilde" noemt. Deze zijn: waarneming, voorstelling, Gestalt, betekenis, gedachte, gevoel. Zo komt hij dan, daar voor verschillende dezer „Gebilde"
geldt, dat zij al dan niet tot hetzelfde zintuigelijk gebied behoren als dat,
waarmee zij een verbinding aangaan, tot zes en twintig verbindingsmogelijkheden. De coordinatie van „betekenis" aan „waarneming" enz.
is zeer voor critiek vatbaar. De term intendeert toch immers niet een psychisch factum. Men zou hier (zie St2ilin) eerder „Bedeutungserlebnis"
verwachten. Op de door Sterzinger gevolgde methode (het experimenteren
met proefpersonen, het interpreteren van protocollen) gaan wij hier niet
31) Wij noemen hier slechts twee Nederlanders, nl. W. Kloos: Veertien Jaar LiteratuurGeschiedenis (Amsterdam, 1898), I, o.a. pag. 53, 96 vlg., 132 vlgg. (over de mening
van Wordworth, over rhetorische en echte beeldspraak), 137 vlgg. (catachrese), 184,
199 vlgg., 203, 208 vlg. (hier weer waardering van de eigenlijke uitdrukking), II, pag.1,
vlgg., 33 vlgg. (de mening van A. de Mare, ook weer de appreciatie van het kurion),
61 vlgg., 147; en I. Querido: Letterkundig leven (Amsterdam, 1916), I, pag. 29 vlg.
(tegen de zielloze definities der rhetorica, tegen „de didactische formulering van
allerlei technische kunstsoorten"), II, pag. 187.
32) 0. Sterzinger: Die Bestandstcke des poetischen Bildes unter dem Gesichtspunkte
seiner Sch5pfung (Archiv fr die gesamte Psychologie, XXXII (Leipzig, 1918), pag.
363, vlgg.) en de reeds eerder genoemde studie; H. Henning: Das Erlebnis beim dichterischen Gleichnis und dessen Ursprung (Zeitschrift fr Asthetik und Allgemeine
Kunstwissenschaft, XIII, pag. 371, vlgg.), dat voornamelijk handelt over het probleem
„aanschouwelijk — onaanschouwelijk"; voorts wijst Henning op de individuele verschillen bij het „Erleben" (vgl. StWilin) en op de onduidelijke grenzen tussen Gleichnis
en Metapher.
Sterzinger komt evenals Sahlin en Elster (I, pag. 362). tot de con-,
clusie, dat men zich van geen tertium comparationis bewust wordt.
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in; deze methode is door Pongs bestreden: de metaphoren worden te zeer
los gemaakt uit de totaliteit van het gedicht, waaraan zij hun waarde
ontlenen. Wij releveren slechts Sterzinger's mening, dat de bourgeois
metaphoren niet „verdaut", wel vergelijkingen, dat metaphoren niets zijn
voor ongeschoolden 33 ).
Doch genoeg over de stilistiek en de psychologie. Alle beschouwingen
over het bewuste en het onbewuste, over denken en phantaseren, over
werkelijkheid en irrealiteit, over droom en kunst, over uitdrukking van
een gevoel en afbeelding van een werkelijkheid, over exact benoemen en
al dan niet opzettelijk verhullen, — alle termen ook, die de psychologie
gebruikt om de metaphoor te beschrijven: voorstelling, „Bedeutungserlebnis", gevoel, waarneming, aanschouwing, enz., — zij kunnen aan het
feit niets af doen, dat in de meest primaire definitie steeds wordt gesproken
van een „naam", van een „betekenis", van een „woord", dat van „betekenis" verandert. Dit — wij zouden kunnen zeggen: het skelet van het
begrip — eisen de taal-theoretici speciaal voor zich op als object van onderzoek. Zij weten, dat zij zich te verdedigen hebben tegen de stilistiek aan
de ene, de („Erlebnis"-) psychologie aan de andere zijde. Zo b.v. Bhler.
Bhler oordeelt over de oude en de nieuwe methoden van metaphooronderzoek op de volgende wijze: ,,Die weitausgesponnenen Beispielsammlungen der antiken Rhetorik, welche vorwiegend fiir didaktische Zwecke
angelegt wurden, sind sprachtheoretisch steril, soweit meine Kenntnis
reicht; moderne Forscher sind vielfach in erlebnispsychologischen Fragen,
die gewiss auch dazu geMren, stecken geblieben" 34 ). Hij wil hier geen
aestheticus en geen „Erlebnis"-psycholoog zijn. De visie van Werner
verwerpt hij : Homerus en de gehele Europese literatuur kennen de taboevrije metaphoor. In Werner's materiaal is veel paraphasisch' of metonymisch'. Maar para-phasieën en para-phantasieën, alle para-verschijnselen,
33) Ook bij de bijbél-eXegese wordt erop gewezen, dat de ongeschoolde, de ongeletterde,
aan het metaphorisch interpreteren niet toe is; doch daar wordt dan niet de vergelijking, doch de eigenlijke uitdrukking tegenover de metaphoor gesteld. In dit verband
kunnen wij ook noemen de studie van 0. Asch: Bildsprache und Humor als Ausdruck
geistiger Reife (Wrzburg, 1937), die dialogische (persoonlijke) en dialectische metaphoren onderscheidt (de eerste zijn „entaktualisiert" (vgl. Pongs' „extase"; zie
Pongs, II, Anm.)). Voorts doet de kwestie ons denken aan de mening van Werner,
dat voor de illusie een schat van innerlijke ervaring nodig is en aan die van Ovink:
„Mythen zijn alleen overtuigend voor hen die een zekere diepe zielestrijd kennen".
In onopgelost contrast hiermee staat de reeds door Du Marsais verkondigde mening,
dat op de markt dagelijks veel meer metaphoren worden geschapen dan in een reeks
academische vergaderingen.
34) K. alhier: Sprachtheorie (Jena, 1934), pag. 342.
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zijn van de metaphoor zeer ver verwijderd. Het is geen kwestie van verhullen, maar van abstraheren. Relevant voor de metaphoor is het sfeerverschil en de eigenschap, door middel van het differentie-verschijnsel een
abstractie-opgave op eenvoudige wijze op te lossen. In dit verband spreekt
hij van sferen-menging en sferen-dekking. Als sematologisch centrum van
een goed geconstrueerde leer der metaphoor ziet hij iets, dat in onmiddellijke aansluiting aan de en-verbindingen (de dvandva) en de composita
moet worden behandeld. De metaphoor is gebaseerd op het principe der
abstractie, der „Untersummatividt" 35 ), in haar werkt „das (allgemeine)
Gesetz der Abdeckung".
In het sferen-mengende componeren ziet hij dus de eenvoudigste vorm
van abstractie-techniek. En deze treedt in werking, overal waar inopia
heerst, of een drastische karakterisering wordt vereist. „Nicht mehr (aber
freilich auch nicht weniger) leistet der Sprachscht5pfer in diesem Falle, als
dass er das Eigentmliche sieht und dass ihm das Grundgesetz der sogenannten Ahnlichkeitsassoziation zu Hilfe kommt" 36 ).
Volkomen terecht zegt Hedwig Konrad, dat Bhler hier tot dezelfde
formulering komt als Pongs, en dat hij met zijn typering van de metaphoor
als een menging van sferen en voorstellingen buiten de linguistiek is gegaan.
Zijzelf geeft in haar speciaal aan de metaphoor gewijde dissertatie een visie,
die volgens haar met alle voorgaande^ in contrast staat 37 ). Een bestudering
35) Dit is het pendant van de „übersummativid,r, die de „Gestalt"-theorie sinds
Ehrenfels kent (pag. 349). — Op Bhler's begrip „sfeer" komen wij in Deel III
(Hoofdstuk II, § 3) uitvoerig terug.
36) Pag. 345, vlg. — Hier vinden wij dus het vrijwel overal relevant gestelde kenmerk (de overeenkomst) als primaire psychologische wet terug (vgl. § 4, noot 26)).
De aard van samenwerking tussen die wet en de abstractie-techniek blijft onduidelijk.
De gehele formulering is trouwens onlogisch, want het wordt een prestatie van den
taal-schepper genoemd, dat hem die psychologische wet te hulp komt. — Van minder

belang is zijn opmerking over de metaphoor en het raadsel, die wij trouwens reedsbij Aristoteles en later o.a. bij Brinkmann (het symbool X) en Wallaschek aantreffen.
— Voor de „sinnliche" metaphoor knoopt hij aan bij de beschouwingen van Piderit
en Wundt over de menselijke mimiek. „Das ,bittere' Leid und das ,ssze' Gluck und
der ,sauere' Verzicht sind keine freien Erfindungen der Dichter, sondern sichtbare
Ausdrucksphnomene auf menschlichen Gesichtern" (o.c., pag. 346). Er is hier niets
productiefs, er wordt hier niet in taal een metaphoor geschapen. Uitvoerig hierover
in zijn: Ausdruckstheorie. Das System an der Geschichte aufgezeigt (Jena, 1933).
Vgl. hiermee Werner's „beschrijving van ding-metaphoren" (geen echte taal-metaphoor) en Pongs' „voor-figuurlijke vormen" (hierboven, pag. 283).
37) Hedwig Konrad: Étude sur la Métaphore (Paris, 1939). Ook dit werk kregen
wij door allerlei omstandigheden eerst in handen, toen reeds een groot gedeelte van
onze studie was gedrukt. Hadden wij het werk eerder gekend, dan zou onze descriptie
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van de evolutie van ons begrip brengt haar tot de overtuiging, dat de
problemen van de metaphoor nog steeds niet zijn opgelost, dat de theorieën
elkaar op vrijwel alle punten tegenspreken, dat aan de vroegere onderzoekingen de juiste methode heeft ontbroken.
In het eerste Hoofdstuk spreekt zij over de constitutieve momenten van
de metaphoor, waarin zij een linguistisch factum ziet. Reeds onmiddellijk
doet ons haar opmerking: „Toute métaphore introduit dans la phrase un
élément nouveau, imprévu" terugdenken aan de meningen van Brinkmann,
Sdhlin en Wundt. Onder „phrase" moeten wij hier eenvoudig een of andere
syntactische verbinding denken (dus ook een junctio). Ook de zg. verbleekte
metaphoor herkennen wij direct als zodanig: „Nous sommes capables de
sentir infailliblement qu'un mot est étranger (allotrios) à son emploi habituel,
même si l'usage a depuis longtemps consacré l'emploi nouveau duquel nous
nous servons couramment et d'une faÇon purement machinale" 38 ). De
metaphoor is een bepaalde vorm van betekenis-verandering. Het metaphorische en het eigenlijke woord behoren vrijwel steeds tot dezelfde grammatische categorie. Bij het gebruik van een metaphoor moeten wij abstraheren van zeer vele eigenschappen. Van alle kenmerken, die gewoonlijk
worden opgeroepen door het metaphorische woord, blijft slechts het gemeenschappelijke kenmerk over 39 ). Het abstraheren is een zeer belangrijk
moment van de metaphoor; slechts enige moderne werken (Bhler, Cassirer)
hebben hierop gewezen 40 ). Overdrachtelijke en eigenlijke betekenis staan
met elkaar in een specifieke relatie: de relatie van de overeenkomst, de
hier en daar anders zijn geweest. Wij zouden dan in de eerste plaats haar historiographie van het begrip „metaphoor" ter bestemder plaatse hebben genoemd en be-

sproken (Deel I, Hoofdstuk II, § 6). Het is merkwaardig, dat zij op precies dezelfde
wijze als wij Brinkmann's uitspraak over de duidelijkheid van ons begrip aanvalt
(pag. 37). Vaak komt zij tot een immanente critiek; zo b.v. op de vierdeling van
Aristoteles (pag. 94, vlgg.); haar is ook de illogiciteit in de passus over het metaphorische aneipetv opgevallen, omdat zij KapTrós als „zaadkorrel" opvat. Voorts heeft
zij werken kunnen raadplegen, wier bestudering voor ons een vrome wens is gebleven.
Van een en ander hebben wij dankbaar gebruik gemaakt voor bibliographische aanvullingen (zie ook Addenda en Corrigenda).
38) Pag. 28. — De polysemie van „kurion" doemt hier weer op: „sens propre — emploi
habituel".
39) Deze gevaarlijke formulering is van haarzelf; wij vinden deze niet alleen op deze
plaats. Hetgeen het metaphorische woord gewoonlijk oproept, is nl. hetgeen het nietmetaphorische woord oproept. Duidelijk is het ook niet, of men nu te doen heeft
met één woord met twee verschillende betekenissen, dan wel met twee verschillende
woorden (zie beneden).
40) Zie ook Stnlin. — Op een andere wijze dan zij bedoelt, komt de abstractie ter
sprake bij Brinkmann en Pongs.
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(partiële) gelijkheid, overeenkomst in vorm, functie, enz. „Le terme métaphorique symbolise l'attribut commun „par excellence" " 41 ). Het dominerende kenmerk is voor verschillende volkeren niet hetzelfde. Een andere
voorwaarde, waaraan elke metaphoor moet voldoen, is die van een speciale
tendentie, waaraan zij haar ontstaan te danken heeft. Alleen Wundt heeft
hierover gesproken, doch slechts met betrekking tot de metaphoor in de
kunstwerken 42). Doch ook de taal-metaphoor kent een tendentie en er
moet worden onderzocht, wat de relatie is tussen deze en die van de poëtische
metaphoor.
Na deze beschouwingen komt zij dan tot de volgende voorlopige definitie:
De metaphoor is „une transposition fondée sur l'abstraction et la ressemblance. Il faudra de plus admettre une recherche particulière qui a provoqué
nette transposition" 43 ). Maar, zegt zij, deze definitie bevredigt niet. Elk
der momenten blijft nog duister. In de eerste plaats zou men kunnen vragen,
of de metaphoor wel gescheiden mag worden van alle andere tropen. Deze
vraag echter moet bevestigend beantwoord worden. De metaphoor is de
belangrijkste, wordt ook verreweg het meest gebezigd. Haar subtiel en gecompliceerd mechanisme impliceert een grotere hoeveelheid belangrijke
problemen dan de andere betekenis-veranderingen. Aan de andere kant
echter kan de metaphoor slechts begrepen worden in verband met deze.
Het essentiële probleem van de metaphoor is dat van de „overdracht";
alle andere problemen staan hiermede in verband. Wat is precies een overdrachtelijk woord en waarin bestaat de eigenlijke betekenis van een
woord ? 44). De heersende mening is, dat de betekenis, in tegenstelling met
het begrip, buitengewoon vlottend is, vaag en ongrijpbaar. Ook ten opzichte
van de vraag, waarin de betekenis-verandering bestaat, is er een grote
besluiteloosheid 45). Hetzelfde geldt voor alle constitutieve momenten van
41) Pag. 31.
42) Wij kunnen niet begrijpen, waarom zij in dit verband aan Wundt zo'n unieke
plaats geeft. Over de tendentie van de metaphoor is toch immers reeds door de Grieken
geschreven.
43) Pag. 32. — Bij „transposition" preciseert zij niet nader met „naam" of „betekenis".
44) Soms gebruikt zij „term", soms „woord", zonder dat het ons duidelijk wil worden,
waarop die onderscheiding berust, en of er wel een onderscheiding bedoeld is; wij
geloven het niet.
45) Onder „indécision" grijpt zij verschillende verhoudingen samen. Eerst citeert
zij vele geleerden, die het allen eens zijn over de ongrijpbaarheid van de betekenis.
Van indecisie — hetzij bij elken geleerde afzonderlijk, hetzij van de algemene opinie —
kan dus geen sprake zijn. Daarna noemt zij verschillende indelingen der betekenisveranderingen. Hier is dan een indecisie van de algemene opinie. Overigens wil het
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de metaphoor en voor de classificatie der metaphoren. Zij wil slechts het
altijd identieke mechanisme aan een onderzoek onderwerpen. Alle verschillen, resulterende uit de sferen, waaraan de metaphoren zijn ontleend,
uit de geaardheid van het gemeenschappelijke kenmerk, uit de geaardheid
van het zich uitende individu (Pongs) "), wil zij verwaarlozen, daar zij voor
het wezen van ons verschijnsel niet van betekenis zijn. „Nous avons dit
que rien de ce qui est individuel et variable dans l'emploi d'une métaphore
ne sera pris en considération dans l'étude suivante qui, selon la distinction
de Saussure, concernera uniquement la langue et non la parole" 47 ).
De vroegere beschouwingen over de metaphoor hebben te veel slechts
de substantieven tot object gehad; zij wil — hiervoor aanknopende bij
Geoffry de Vin(e)sauf — ook de verba en adjectieven onderzoeken en hun
verschillen met de eerste vaststellen. Maar van groter belang is: de oplossing
der problemen hangt af van een betekenis-theorie: er moet worden vastgesteld, of de gewone betekenis al dan niet gelijk is aan het begrip ").
Zij definieert de betekenis als „V ensemble des représentations évoquées par
le mot dans son rapport avec des objets particuliers. L'organisation, le rapport
particulier de ces représentations constitue la structure de la signification".
Onderzoeken wil zij nu, hoe het komt, dat het woord als symbool voor
verschillende objecten kan worden gebruikt. De betekenis is niet, zoals
Husserl meent, een intuïtief gegeven. In de eerste plaats moet de hierboven
gestelde vraag over de relaties tussen betekenis en begrip worden befeit, dat er verschillen zijn, nog in het geheel niet zeggen, dat geen enkele van die indelingen goed is. Evenmin bewijst o.i. het feit, dat de indelingen van de metaphoor
naar de sfeer enz. voor het wezen van de metaphoor niet relevant zijn (gesteld dan,
dat men dit als „feit" aanvaardt) iets tegen die indelingen.
46) Haar critiek op Pongs is niet juist, d.i. zij interpreteert hem

wel eens verkeerd.
„Il nous semble que l'essai de Pongs montre suffisamment combien il est dangereux
d'introduire les idées de Freud dans les analyses stilistiques. Est-il possible d'affirmer
avec quelque objectivité que dans la personnification du Jour de Wolfram, on ait
affaire à un symbole de la passion érotique du poète ? Cette interprétation nous paralt
arbitraire au plus Naut degré" (pag. 42, vlg.). Pongs heeft een en ander zo niet be
doeld; hij verzet zich (zie boven) immers zelf tegen de psycho-analytische interpretatie van kunstwerken. Wat Pongs betoogt is: eerst onder invloed van een machtige
ervaring, van een grote ontroering, komt de mens ertoe, een echte gevoelsmetaphoor
te scheppen.
47) Pag. 42. — Haar mening contrasteert dus volledig met die van Pongs (en anderen), daar immers volgens hem de metaphoor tot „la parole" en tot niets anders
behoort.
48) Zij spreekt hier van de „waarde" („la valeur") van de betekenis en van het
begrip. Op andere plaatsen van de waarde van het (metaphorische) woord. M.m.
kunnen wij de opmerking van noot 44) herhalen.
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antwoord: „Is de inhoud van de betekenis al dan niet hetzelfde als de
inhoud van het begrip?" Als er verschil is, moet er ook verschil zijn in omvang, want de inhoud is de voorwaarde van de omvang.
Nu is het niet de functie van het begrip verschillende objecten van dezelfde natuur in een en dezelfde klasse te verenigen. Integendeel, het begrip
moet in de eerste plaats een object onderscheiden van de andere objecten
van zijn omgeving 49 ). Het andere is een secundaire act in de vorming van
het begrip. Zo behandelt zij dus van de begripsvorming twee phasen na.
elkaar. „Nous sommes arrivés à nous demander de quelle manière devonsnous nous représenter un objet, af in qu'il nous apparaisse, partout et
toujours, nettement distinct de tous les autres?" Welnu, het structureel
schema van het object is inhaerent aan elk der momenten, die het constitueren 50 ). „Nous appelons ce rapport particulier l'ordre fondamental du
concept" "). De relatie tussen de momenten kan zeer verschillend zijn ..
ruimtelijk, causaal, finaal. Er kan ook een „rapport de prédominance" bestaan. Onder de dominerende kenmerken zijn twee speciaal van belang voor
de afgrenzing van het begrip. Het object kan het kenmerk „par excellence"
bezitten. „Mals il est aussi des attributs que l'objet possède d'une faÇon
unique" 5 '). Deze opmerking is in verband met een andere op dezelfde pagina:
„Car tont attribut est possédé par chaque objet d'une faÇon unique et qui
ne se rencontre plus sous cette nuance particulière dans un autre objet"
verre van duidelijk. Dit ligt zozeer voor de hand, dat wij het wel niet nader
behoeven te analyseren. Zij bedoelt wel: een specifiek (bij geen ander object
voorkomend) kenmerk; dit is in tegenstelling met de andere objectief
dominerend.
Het begrip vat zij dus op als een structuur, als een „Gestalt". Voorts
is belangrijk de mening, dat elk kenmerk van een bepaald object een specifieke nuance heeft: de roos heeft niet „geur" in het algemeen, doch speciaal
de rozen-geur, enz. „L'acte par lequel nous reconnaissons la nature univoque
d'une structure distincte des autres structures de son entourage, est semblable à celui par lequel nous saisissons l'individualité d'une personne" 53 ).
49) Wat is hier de betekenis van „entourage"? Men kan dit toch niet ruimtelijk opvatten. Tracht men het „in de sfeer der logica" te interpreteren, dan kan toch wel
niets anders bedoeld zijn dan objecten, die op het object in kwestie lijken.
50) Zij zegt „element", maar „moment" is beter.
51) Pag. 51. — Haar formuleringen laten meermalen aan scherpte te wensen. Hoe
is het b.v. gegeven deze definitie, die zij ook op andere plaatsen herhaalt, mogelijk
dat „ce rapport spécifique des attributs entre eux" een rol speelt in de „ordre fondamental du concept" (pag. 60)?
52) Pag. 53.
53) Pag. 57.
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Niet door middel van een intuïtie a priori (Bergson) kan men tot de juiste
kennis van de totaliteit komen. „Ce n'est que par l'analyse précise et impartiale de l'individualité des faits particuliers concernant un phénomène,
et par l'étude des rapports spécifiques, que l'on pourra arriver à reconstituer
en un travail lent et minutieux, la véritable nature d'une totalité á priori
problématique" 54 ).
Het begrip van het substantief en dat van het adjectief zijn beide attributieve formaties, „más l'adjectif représente l'idée générale d'un attribut
dont les espèces sont représentées dans divers objets" 55
Voor het begrijpen van haar visie op het begrip is het noodzakelijk,
dat wij de relatie tussen „begrip" en „object" trachten vast te stellen en
tevens het niveau, waarop volgens haar de abstractie begint 56 ). Het merkwaardige is hier, dat het object „(de) roos", hetwelk door het begrip „(de)
roos" van andere objecten moet worden afgegrensd, een ander object
is dan „een roos", dat daarin inderdaad verschillende objecten van dezelfde
natuur zijn verenigd; en dat voorts de „individuele" attributen van de
roos even goed abstracties zijn (zij het ook van een lagere graad), omdat
het attributen zijn van de roos. Volgens Konrad echter is het universale
(en diens attributen) het concrete.
Als tweede phase in de formatie van het begrip ziet zij de classificatie.
Hier worden de afzonderlijke soorten gegroepeerd onder een gemeenschappelijke „potion" wegens een overeenkomst (maar was dit in de eerste phase
wezenlijk anders?). Welk criterium ligt hieraan ten grondslag? Het is het
criterium der structuren. Vaak is het niet gemakkelijk te weten, welke
structuren het meest verwant zijn; dan is reflectie nodig. Ook deze phase
roept de gedachte op aan een individualiteit, want ook deze groep is onder) .

scheiden van alle andere. „De ce point de vue l'extension du concept n'est
qu'un seul objet" 57 ). De traditionele logica ziet de omvang van een begrip
als omgekeerd evenredig aan de omvang. Maar de abstractie van de attributen is niet hetzelfde als een volledig vergeten daarvan. De hier ontwikkelde
54) Pag. 60. — Dit is een merkwaardige mening, waartegen wel het een en ander
is in te brengen. Opvallend is, dat zij zelf voor de bedoelde act geen andere metaphoor
vindt dan „saisir", dat, momentaan en intuïtief, wel het precieze tegendeel is van
een moeizaam en langzaam opbouwen.
55) Pag. 60. — Met die „soorten" bedoelt zij de verschillende „nuances". — Hoe
zij het begrip van het adjectief een „formatie" kan noemen, ontgaat ons. Voorts
herhalen wij, dat ook de attributen van het substantiële begrip abstracties zijn.
56) Deze niveau's zullen wij bij onze analyse van de taal-critiek als „critische niveau's"
terugvinden (zie Deel III, Hoofdstuk III, § 5).
57) Pag. 62.
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classificatie nu, welke berust op een structuur, is tegengesteld aan die,
welke berust op geïsoleerde kenmerken.
Het begrip van het adjectief en dat van het verbum moeten tegenover
het begrip van het substantief apart worden genomen. Zij zijn altijd afhankelijk. Voorts zijn zij eenvoudig: „tandis que le substantif symbolise un
complexe d'éléments, une action ou un attribut ne peuvent pas être décomposés".
Reeds meermalen heeft een beschrijving en een analyse van het begrip
„metaphoor" ons in aanraking gebracht met de grammatica, met woordsoorten en rededelen. De indeling in oorspronkelijke en afgeleide metaphoren
bij de Arabieren was afhankelijk van een indeling der partes orationis.
Brinkmann's onderzoekingen echter leverden geen enkele onderscheiding
op: de metaphoor kon tot elke rubriek der woordsoorten behoren, zonder
dat zij hierdoor als metaphoor een modificatie onderging; het metaphorische
substantief, het metaphorische adjectief, het metaphorische verbum, enz.,
zij waren als metaphoor volkomen hetzelfde. Maar evenals de Arabieren
komt Brinkmann in verband met de rededelen tot onderscheidingen, die
voor het wezen van de metaphoor zeer relevant zijn. Bij beiden echter staan
de opmerkingen over de woordsoorten en die over de rededelen los naast
elkaar; de woordsoorten worden (naar aanleiding van de metaphoor) niet
functioneel gedefinieerd, d.w.z. hun verschillen worden niet tot verschillen
in grammatische functie teruggebracht.
Dit nu is bij Konrad anders. Zij typeert door middel van een „functionele" eigenschap (de afhankelijkheid) en door middel van een „semantische"
eigenschap (de eenvoudigheid). Deze eigenschappen gelden voor het adjectivische en voor het verbale begrip; daartegenover staat dan de zelfstandigheid en de gecompliceerdheid voor het substantiële. Wij willen niet
nader analyseren, hoe zich hier de problemen van de grammatische terminologie openbaren, dus ons ook niet afvragen, hoe de verhouding is tussen
b.v. „adjectivisch begrip" en „adjectief" (zij stelt ze wel, voorzover wij
kunnen nagaan, willekeurig voor elkaar in de plaats). Maar wel willen wij
hier onze twijfel uitspreken aan de eenvoudigheid van het verbum. Wanneer
wij naast elkaar stellen de verba: „lopen, rennen, marcheren, wandelen,
kuieren", krijgen wij dan niet de duidelijke indruk ook hier te doen te
hebben met analyseerbare structuren, waarvan elk tegen andere structuren
„de son entourage" is afgegrensd? En zou ook een adjectivisch begrip
als „romantisch" niet analyseerbaar zijn?
Maar wij hebben hier onze immanente critiek verlaten. Belangrijker is:
Wat leveren deze beschouwingen over het begrip voor de betekenis op,
en hoe maakt zij een en ander vruchtbaar voor het begrijpen van de meta-

phoor ?
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„Les déductions précédentes ont prouvé que la valeur de la signification
ne saurait être différente de celle du concept. En effet, le mot servant á
désigner des objets concrets devra, lui aussi, toujours et partout, évoquer
une seule et unique structure . . . . La signification est ainsi dans son
normal un concept" 58 Hoe belangrijk het dominerende kenmerk ook is,
de structuur is belangrijker: het eerste kan wisselen, het tweede blijft
hetzelfde.
De voorgaande beschouwingen, zegt zij, maken het mogelijk zonder
aarzeling vast te stellen, of er een betekenis-verandering plaats heeft of
niet. Noch de persoon die spreekt, noch het dominerende kenmerk, noch
het verschil der soorten, noch een partieel veranderen van het object, kan
een betekenis-verandering tengevolge hebben. De betekenis van het woord
„nacht" verandert niet met de verandering in definitie, evenmin de betekenis van een eigennaam met de verschillende levensphasen. Nooit krijgen
wij hier de indruk van een „allotrios". Maar er is betekenis-verandering,
zodra het woord een nieuw object intendeert.
Meermalen hebben wij erop gewezen, hoe important het identiteitsprobleem, het probleem „hetzelfde - niet-hetzelfde", voor ons begrip en voor ons
verschijnsel is. Hier bevinden wij ons er midden in. De identiteit van het
woord, afhankelijk van de identiteit der betekenis, die zo vaak van taaltheoretische en vooral ook van taal-critische zijde is aangevallen, verdedigt
zij hier voornamelijk tegen Erdmann en Gustaf Stern. De betekenis blijft
hetzelfde, zolang het woord hetzelfde object blijft intenderen. Zij twijfelt
blijkbaar niet aan het bestaan van een objectieve norm om vast te stellen,
of een object „nieuw", d.i. „anders", is.
Het is duidelijk, waarom zij in verband met de metaphoor zozeer de
nadruk legt op de eenheid en de stabiliteit van de betekenis van een woord.
Wanneer de betekenis zo vlottend is, wanneer vrijwel elk gebruik van een
woord een betekenis-verandering tengevolge heeft, wanneer heeft men dan
te doen met de (eigenlijke) betekenis, als contrast waarvan de metaphorische
wordt begrepen? Neen, er staan hier niet tegenover elkaar twee soorten
betekenis-veranderingen, nl. de metaphorische en een gehele groep
andere 59 ), doch betekenis-verandering en betekenis-identiteit; tot de
eerste behoort de metaphoor als een bepaalde, belangrijke, vorm. Alle
theorieën, zoals die van Wundt en Winkler, welke de metaphoor onder
) .

58) Pag. 66.
59) Zie J. Stenzel: Philosophie der Sprache (Miinchen—Berlin, 1934) (Sonderausgabe
aus dem Handbuch der Philosophie, Abr. IV: Staat und Geschichte), pag. 84, vlgg.,
die de overdrachten diametraal tegenover de suppositie stelt. Zijn gehele visie lijkt
op die van Wundt en St,hlin.
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het normale woord-gebruik willen vangen, moeten worden verworpen 60).
In het derde Hoofdstuk handelt Konrad over de constituerende momenten
van de metaphoor. In de eerste plaats over de abstractie. Deze is van een
geheel andere soort dan die bij het gewone woord-gebruik, hetgeen nog nooit
iemand heeft ingezien. „Cette abstraction métaphorique est tout autre que
celle que nous faisons lorsque, en contemplant un sujet, nous fixons notre
attention plus particulièrement sur un de ses attributs. Si nous disons en
regardant une rose, „comme cette fleur est fraiche !", nous pouvons en
même temps oublier les attributs de la forme de cette fleur, ses épines, son
parfum, etc. pour ne considérer que l'attribut de sa fraicheur" 61).
Hier nu moeten wij de schrijfster weer onderbreken, daar wat zij zegt
in tegenspraak met het voorgaande staat. Wat immers is het geval? Zij
heeft betoogd: „La signification est ainsi dans son emploi normal un concept". Nu is in de geciteerde zin „fleur" zeker een normaal gebruik van een
betekenis en daarmee dus een begrip. Dit begrip is „bloem" en niet „roos".
De eigenschappen echter, die zij noemt, zijn die van de roos, niet van de
bloem. Afgezien daarvan: het wordt vanuit haar beschouwingen niet
duidelijk, hoe het mogelijk is, dat het woord een gehele structuur,
een complex van op een specifieke wijze met elkaar in verband staande
attributen, blijft evoceren, terwijl tegelijkertijd alle eigenschappen op één
na vergeten worden. Deze oppositie blijft van kracht, ook al zegt zij hier,
dat die eigenschappen vergeten kunnen worden. Zij heeft toch immers eerst
vastgesteld, dat er bij het normale woord-gebruik abstractie plaats heeft,
m.a.w. dat er eigenschappen worden vergeten.
Maar, vervolgt zij, de gedachte aan al die andere kenmerken is niet
60) Zie E. Winkler: Grundlegung der Stilistik (Bielefeld und Leipzig, 1929), pag. 28,
vlgg. — Konrad geeft van diens visie een helder overzicht (pag. 18, vlgg.) en onderwerpt deze aan een immanente critiek (pag. 74, vlgg.). Winkler knoopt aan bij het
dominerende kenmerk van Wundt. Hij spreekt van „innere Werte". Bij de oorspronkelijke benoeming was er sprake van slechts één attribuut. Later zag men een
veel groter aantal attributen en zo ontstond het „Vollbegriff". Juist doordat het
woord oorspronkelijk slechts een begripskern symboliseerde, kon het voor verschillende objecten gebruikt worden. Men kan niet spreken van een „metaphorische"
en een „overdrachtelijke" betekenis van een woord. Eigenlijk en metaphorisch woordgebruik staan op hetzelfde niveau. Zij zijn op gelijke wijze ontstaan uit een „innere
Auffassung" van objecten, die ons op het ogenblik verschillend lijken. — Croce (o.c.)
verwerpt de gehele tegenstelling „eigenlijk — oneigenlijk" als zinledig; zijn redenering is gebaseerd op de meermalen genoemde duosemie van „eigenlijk". — Even
scherp als Konrad bestrijdt Pongs de mening, dat de metaphoor tot het normale
woord-gebruik kan worden gerekend, maar wij behoeven wel niet te zeggen: op een
totaal andere wijze.
61) Pag. 79.
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hinderlijk. Dit nu is wel het geval bij de metaphorische abstractie. Het
woord echter, dat dient om een object aan te duiden, kan niet een geïsoleerd
kenmerk aanduiden. „Le terme métaphorique reste donc, abstraction faite,
le symbole d'un substantief, et non celui d'un adjectif isolé" 62 ). Zij bedoelt
hier wel: „symbool van een substantie, resp. van een attribuut". In de
uitdrukking „queue maken" symboliseert het substantief niet de eigenschap
„lengte", doch „un être long". Het metaphorische woord behoudt geheel
zijn waarde van substantief, maar de individualiteit van het object, dat
het bij zijn gewone gebruik aanduidt, is geheel verdwenen. „Il ne reste
donc du concept métaphorique après l'abstraction, que la représentation
générale du porteur quelconque d'un attribut".
De abstractie is niet alleen totaal (d.w.z. die eigenschappen worden niet
alleen geheel vergeten), maar „l'attribut qui reste symbolisé par le mot
n'a plus dans l'emploi métaphorique son caractère individuel. Le mot
„rose" ne symbole plus, dans la phrase que nous avons citée (sc. „de rozen
van haar wangen zijn verbleekt"), l'attribut de la couleur etc., dans son
rapport particulier avec les autres attributs de la rose" 63 ). De in aanmerking
komende attributen (kleur, frisheid) hebben hier elke individuele nuance
(dus de rozen-nuance) verloren. De formulering van haar these is niet bijzonder gelukkig; zij zegt hier immers twee maal na elkaar duidelijk, dat
het metaphorische woord wèl een attribuut symboliseert. Als bewijsmateriaal
dienen metaphoren als „leeuw", „Napoleon", „Caesar" voor een sterk dier;
het is volkomen irrelevant, welk van de drie men kiest. 64)
Spoedig bemerken wij, dat volgens Konrad de metaphoor nog wel iets
anders doet dan het symboliseren van (de drager van) een geïsoleerde,
volkomen abstracte eigenschap. „Le terme métaphorique désigne l'objet
nouveau totalement, avec toute sa structure, comme il avait désigné l'objet,
qui, seul, faisait partie á l'origine de son extension" "). Dit spreekt trouwens
vanzelf. Reeds in het begin van haar beschouwingen heeft zij gezegd, dat
de metaphoor een betekenis-verandering is en dat een woord een betekenis62) Pag. 81.
63) Ibidem.
64) Om soortgelijke redenen spreekt Reichel van de „toevalligheid" der metaphoren;
het is toevallig, welk woord als metaphoor wordt gebruikt. Maar anders dan Konrad
ziet hij tussen eigenlijk en metaphorisch woord geen verschil; het abstraheren geschiedt op dezelfde wijze. Zie W. Reichel: Sprachpsychologische Studien (Vier Abhandlungen liber Wortstellung und Betonung des Deutschen in der Gegenwart,
Sparsamkeit, Begrndung der Normalsprache) (Halle a. S., 1897), pag. 185, resp.
pag. 179. — Vgl. hiertegenover de mening, dat er in elk concreet geval slechts één
juiste uitdrukking, één juiste metaphoor is.
65) Pag. 83.
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verandering ondergaat, wanneer het een nieuw object intendeert. Als wij
naast deze uitspraken nu plaatsen, wat zij naar aanleiding van het probleem.
der overeenkomst opmerkt, nl. „Nous avons souligné dans le dernier chapitre, que l'attribut commun n'est pas identique pour les deux significations
accouplées dans une métaphore" 66 ), blijken er dus drie opvattingen te bestaan:
1. De metaphoor heeft twee betekenissen, dat wil dus zeggen: betekent
(of is) twee volledige structuren;
2. De metaphoor heeft één betekenis, betekent (of is) één (nieuwe)
structuur;
3. De metaphoor symboliseert (een drager van) een abstracte eigenschap.
De eerste opvatting staat in geen enkel logisch verband met de rest
van de visie; zij betoogt immers herhaalde malen, dat er van de eigenlijke
betekenis, van de structuur „A" (om het door ons ingevoerde symbool te
gebruiken) niets meer over blijft, dat ook de geïsoleerde kenmerken hun
A-karakter volledig verliezen. Neen, niet bij de linguistiek knoopt zij aan >
doch bij de aloude rhetorica, die het symbool 1\1+--->B ter typering van de
metaphoor voldoende achtte. De eerste opvatting is hier geheel „allotrios"„
uit andere visies overgewaaid. Daar zij deze slechts een enkele maal uitspreekt, doen wij misschien goed, er verder geen rekening meer mee te
houden. Dan blijven de beide andere nog over, en de vraag dringt zich op
naar hun samenhang.
Bezien wij de formuleringen, dan valt op de tegenstelling „désigner
symboliser". Wordt hiermee hetzelfde bedoeld? Het lijkt ons niet, want
nooit treffen wij het eerste aan in 3., het tweede in 2. Dus moeten er wel
twee verschillende eigenschappen van de metaphoor bedoeld zijn. Maar
geldt dat dan alleen voor haar, dat zij tegelijkertijd iets symboliseert en
iets (en wel iets anders) betekent, en niet ook voor het niet-metaphorische
woord? En — hoe men deze vraag ook beantwoordt — vastgesteld zal
dienen te worden, wat tussen symboliseren en betekenen het verschil is.
Konrad echter spreekt over de betekenis vrij uitvoerig, over de symbolisatie
zegt zij niets. Zij ziet in de betekenis, anders dan Husserl, geen intuïtief
gegegeven; een intuïtief gegeven kan ook de symbolisatie moeilijk genoemd
worden. De term is er plotseling, blijft axiomatisch, problematisch. Gesteld
nu dat wij dat axiomatisch karakter aanvaarden, dan verwachten wij toch
dat de beide opvattingen in samenhang worden geformuleerd, b.v.: „De
metaphoor betekent dit, maar symboliseert dat". Die samenhang echter is
er niet; volkomen onverbonden blijven de beide uitspraken, volkomen
impliciet blijft het contrast tussen beide termen.
Er treedt echter nog een derde term op, nl. „dénommer". „La métaphore
-

66) Pag. 85 (cursivering van ons).
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dénomme un objet à l'aide du représentant le plus typique d'un de ses
attributs. Cette dénomination caractérise donc l'objet en mettant en relief,
d'une faÇon toute particulière, un trait dominant". Ook deze voor een
woord-theorie zo belangrijke term is niet duidelijk, vooral niet in verband
met de beide andere. Misschien bedoelt zij geen verschil met „désigner",
want op een andere plaats (pag. 113) lezen wij: „Pourtant, la métaphore
essaie, en général, dans la langue courante, de désigner l'objet à l'aide d'un
autre qui possède le trait dominant de la faÇon la plus approximable
possible". Maar een dergelijke identificering, die een identificering van
„naam" en „betekenis" insluit, verdiende toch wel enige verklaring.
Behalve deze zijn er nog andere moeilijkheden. Zo blijkt vaak niet met
zekerheid, of zij nu spreekt over het ontstaan van de metaphoor 67), dan
wel over het wezen. Meermalen plaatst zij in haar opmerking „De metaphoor betekent dit, c.q. symboliseert dat" een parenthetisch „abstraction
faite". Maar wanneer is er nu van „metaphoor" sprake: voor of na die
abstractie, of misschien in beide gevallen ? — Voorts zou zij eerst spreken
over de metaphoor, d.i. over wat in de taal- en in de aesthetische metaphoor
hetzelfde is, pas daarna over de verschillen tussen beide soorten. Wij verwachten dus in beide dezelfde wezenlijke eigenschappen terug te vinden,
hetzij op een voor elk karakteristieke wijze gemodificeerd, hetzij vermeerderd met enige voor elk karakteristieke eigenschappen. Nu is het echter
duidelijk, dat de taal-metaphoor blijkens haar typering niet zozeer contrasteert met de aesthetische metaphoor als wel met de metaphoor; de
individuele nuance van het attribuut is immers niet verloren gegaan 68
) .

M.m. hetzelfde geldt voor de aesthetische metaphoor, hetgeen weer samenhangt met het feit, dat het niet met zekerheid is uit te maken, of het
dominerende kenmerk nu logisch dan wel psychologisch wordt vastgesteld
(vgl. „Le trait mis en relief par une métaphore esthétique n'est pas nécessairement un trait dominant de l'objet; la blancheur du cou, par exemple,
n'en est pas forcément le trait dominant" (pag. 141) en hetgeen wij hierover naar aanleiding van Wundt hebben gezegd)

69

).

-67) Wij bedoelen hier natuurlijk niet het ontstaan van de metaphor als vorm.
68) Natuurlijk kan men naar aanleiding van de aesthetische metaphoor eveneens
betogen, dat de oorspronkelijke nuance niet verloren is gegaan, dat de kleur en de
frisheid der wangen inderdaad een rozen-kleur, een rozen-frisheid is. Dit echter valt
buiten een immanente critiek.
69) Waarom is dat dominerende kenmerk wel voor verschillende volkeren anders,
en niet voor verschillende leden van dezelfde taal-gemeenschap, of voor denzelfden
mens op verschillende ogenblikken ? Zelf zegt zij, dat het dominerende kenmerk veranderen kan. — Hetgeen zij (pag. 123) opmerkt over de aesthetische metaphoor als
middel om herhalingen te vermijden en om illusies te scheppen, is op zichzelf en in

337
Het is duidelijk, dat wij tot nu toe vrijwel uitsluitend haar mening over
het metaphorische substantief hebben geanalyseerd. De adjectiva en de
verba verliezen volgens haar bij metaphorisering hun betrekking tot een
bepaald substantief. Wij hadden dit gaarne verder onderzocht willen zien:
met welke semantische verandering gaat dit verlies gepaard? en bewijst
het bestaan van de genoemde relatie niet, dat het adjectief niet representeert „l'idée générale d'un attribut"? Aan het substantief wijdt zij veel
meer aandacht dan aan het adjectief en het verbum. Dit blijkt ook, als
zij in de formatie der metaphoren een soort van classificatie ziet; deze
classificatie staat in, tussen die welke op een structuur en die welke op
geïsoleerde kenmerken is gebaseerd. Bij kinderen, zegt zij, is er slechts
sprake van een primitieve classificatie gebaseerd op geïsoleerde kenmerken;
zij kennen de structuur nog niet, er is geen bewustheid en de abstractie
ontbreekt 70 ).
Reeds in het begin van haar beschouwingen heeft zij betoogd, dat de
metaphoor als betekenis-verandering eerst in verband met de andere betekenis-veranderingen volledig begrepen kan worden. Zij meent, dat „la
seule tendance primitive des changements de sens est, á coté du róle syntaxique, celui de la dénomination á l'aide d'un trait dominant" 71). Van alle
betekenis-veranderingen blijven als duidelijk onderscheiden gevallen slechts
over: de verruiming, de vernauwing, de metaphoor, de synecdoche en de
verband met haar gehele visie van weinig belang; wat dat vermijden van herhalingen
betreft: hier wordt de theorie der dubbele uitdrukking geïmpliceerd (de metaphoor
zou hetzelfde intenderen als het semantisch kurion). — De onbewustheid en de onwillekeurigheid der taal-feiten, ook der kunst, verdedigt zij tegen Wundt.
70) De gewone psychologische interpretatie, die zij echter niet principieel heeft gesteld. — Speciaal naar aanleiding van de kindertaal vinden wij de psychologische
interpretatie van de metaphoor o.a. bij de Vooys, bij Reichling (pag. 327, vlg.); soms
wordt het niet-metaphorisch karakter van wat ons in de kindertaal metaphorisch
lijkt, in direct verband besproken met het niet-metaphorisch karakter van de oertaal; zo b.v. bij C. und W. Stem: Die Kindersprache 4 (Leipzig, 1928), II. Niet-psychologisch is de interpretatie van Jespersen, die over de metaphoor handelt in verband met zijn visie op de poëtische oorsprong der taal, en wiens mening te vergelijken
is met die van Vico en Jean Paul. Zie 0. Jespersen: Language 3 (London—New York,
1925), Book IV. — In een werk als F. Brunot: La pensée et la langue. Méthode,
principes et plan d'une théorie nouvelle du langage appliquée au franÇais (Paris,
1922) zou men verwachten iets over de metaphoor te vinden, vooral onder Section IV:
Les sentiments, Ch. II. Moyens d'expression du sentiment (pag. 541, vlgg.); hij roert
het onderwerp echter in het geheel niet aan, in het genoemde deel spreekt hij over de
modaliteiten. Hetzelfde geldt voor het werk van Delacroix.
71) Pag. 122.
72) Dezelfde mening bij H. Paul (zie hierboven, § 2).
22
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metonymia. De metaphoor staat tussen de verruiming en de vernauwing
in 72). Zo ziet zij dus de metaphoor als een gecompliceerd mechanisme, dat
tegelijkertijd een betekenis-verruiming en een betekenis-vernauwing, tege
lijkertijd een generalisatie en een concretificatie is 73 ). Even moeten wij
hier terugdenken aan het begrip der bi-polaire structuur, dat voor Pongs'
visie zo principieel was. Maar Konrad suggereert ons de metaphoor in dit
verband niet als een „versmelting" van antithesen, als een structuur, die
meer is dan de som der delen. De antithesen ontstaan slechts, doordat zij
van uitgangspunt verandert; soms gaat zij nl. uit van de oorspronkelijke
betekenis, soms van „le terme métaphorique après l'abstraction", als deze
dus een drager van een bepaald kenmerk symboliseert.
Secundaire tendenties bij het gebruik van de metaphoor zijn: de ironie,
het euphemisme, de hyperbool, de pejoratieve tendentie, de veredeling.
Haar beschouwingen hierover geven ons niet tot nieuwe opmerkingen aanleiding, behalve dan, dat zij bij de laatste niet goed onderscheidt tussen
het woord en de zaak; door een overdracht van lager op hoger wordt het
woord „edeler", door een overdracht van hoger op lager echter wordt de
zaak (het door het semantisch kurion geïntendeerde object) „mooier dan
het (eigenlijk) is"; beide te beschouwen als gevallen van dezelfde tendentie
(nl. veredeling) is onmogelijk 74 ). Van minder belang is ook hetgeen zij zegt
over „la famille de la métaphore", waartoe de mythe, het symbool, de personificatie behoren; deze behandelt zij zeer beknopt. Vooral de personificatie
komt er slecht af. Zij komt hier niet verder dan tot het „onbewuste" probleem, dat onze analyse reeds bij Georgios Choiroboskos zichtbaar heeft
gemaakt. „Poot (van een tafel)" zou al dan niet een personificatie zijn 75 ).
Hedwig Konrad heeft ons de oplossing van de problemen der metaphoor
— van het probleem „metaphoor" zeker niet gebracht. Ook in haar
visie vindt een immanente critiek in aporieën en axiomatische begrippen
die problemen terug. Maar het belangrijke is, dat zij — anders dan zovele
taalkundigen 76 ) — de metaphoor inderdaad als probleem ziet, waarvan
73) Tevens behoort de metaphoor tegelijkertijd tot twee soorten van classificatie.
74) Vgl. de passus over Vossius (Hoofdstuk I, § 6).
75) Hier heerst dezelfde verwarring van woord en zaak als bij de beschouwing over
de veredeling. — Kan men ook niet van „poot" zeggen, dat het de betrekking tot een
bepaald substantief verliest? Voor de Griekse rhetores was deze betrekking juist
principieel.
76) Niet als betekenis-verandering doch als voorwaarde voor betekenisverandering
wordt de metaphoor in vele werken, handelend over „het leven der woorden" besproken. Wij noemden er reeds vele. Zie ook Elise Richter: Wie wir sprechen. Sechs
volkstmliche Vortd,ge (Leipzig, 1912), die zich op Wundt baseert. — Van de algemeen taalwetenschappelijke werken noemen wij nog H. Gntert: Grundfragen der
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de oplossing nog steeds niet is gevonden, dat zij om deze te bereiken de
eis stelt van een principiële bezinning op het probleem der „betekenis"
en dat zij streeft naar een woord-theorie.
Het is buitengewoon jammer en het is bijna onbegrijpelijk, dat zij van
Reichling's onderzoekingen over het woord zelfs nooit gehoord schijnt te
hebben. Nu heeft zij van de resultaten van deze onderzoekingen geen gebruik kunnen maken en heeft zij een eenzame poging gewaagd tot iets, dat
vóór haar reeds op een uitvoeriger, grondiger en scherpzinniger wijze was
gedaan. Hiermee beweren wij niet, dat zij het in alle opzichten en zelfs op
essentiële punten met Reichling eens had behoeven te zijn; maar wel dat,
na het werk van Reichling, principiële beschouwingen over het woord en
de betekenis slechts gegeven kunnen worden in verband met dit werk,
afgezien van het feit of men de resultaten al dan niet aanvaardt.
Ongetwijfeld zijn er overeenkomsten tussen Reichling en Konrad, en niet
alleen wat de onderzochte problemen betreft. Hun meningen over de abstractie lijken soms veel op elkaar. Maar het belangrijkste is: beiden zien
betekenis-identiteit, waar vele taalkundigen betekenis-verandering zien;
tegen Gustaf Stern polemiseren zij op vrijwel dezelfde wijze. Het is daarom
opvallend, dat zij juist ten aanzien van de metaphoor tot geheel verschillende
resultaten komen. Want Reichling meent in tegenstelling tot Konrad, dat
het woord bij metaphorisch gebruik zijn identiteit, d.i. zijn betekenis, bewaart. Hij zegt dit op verschillende plaatsen en naar aanleiding van verschillende voorbeelden. „Het woord aap noemt hier (nl. in het geval,
dat er tegen een jongen „aap" wordt gezegd) een bepaald „aaps" kenmerk
van de jongen; maar in de geaccentueerde bet e k e n i s, in datgene wat
het woord ook thans beteken t, symboliseert het veel meer.
Het woord betekent in dit geval wel degelik de „aap"; zonder dát,
was dit gebruik niet „metaphories" " "). „Ordenen we nu nog enkele geSprachwissenschaft (Leipzig, 1925), pag. 50, vlgg., die er evenals Brinkmann op wijst,
dat de metaphoor altijd eerst door het individu is gevonden (maar deze is altijd
anoniem, zegt Stenzel (t.a.p.), en dit is noodzakelijk) en aanknoopt in zijn appreciatie
bij wat in Biese positief is („geen aangenaam spel, geen schone schijn"); H. Ammann:
Die menschliche Rede, I. Die Idee der Sprache und das Wesen der Wortbedeutung
(Larh i. B., 1925), pag. 97, die kurion en metaphoor soms als phusei en thesei tegenover elkaar stelt („0 *int bezeichnet das Wort den Naturgegenstand, eécrEt jene
von Menschen geschaffenen Werkzeuge"; dit naar aanleiding van „pen" (veer) >
„(schrijf-)pen"; vgl. hiertegenover Lessing, die meent, dat de poëzie in de metaphoor
het middel vindt om de willekeurige tekens tot natuurlijke te verheffen (Scherer,
o.c., pag. 140)).
77) A. Reichling S. J.: Het Woord. Een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik (Nijmegen, 1935), pag. 232. — Reeds hier blijkt de door Konrad verwaar-
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vallen van disjunct toegepast spel. Een cinies cipier zegt tegen dwangarbeiders: „Heren, 't spel gaat weer beginnen !" Dat betekent niet:
„Heren, de dwangarbeid gaat weer beginnen !" De kracht van de uitdrukking
ligt juist daarin, dat spel hier wel degelik spel beteken t, doch dat
alleen de handeling s-onderscheiding toegepast werd" 78 ).
Hiermee is zijn visie in de verste verte niet volledig weergegeven, en
als wij ter typering het symbool N A gebruiken, dan stellen wij een
zeer gecompliceerd begrip wel ontoelaatbaar eenvoudig voor. Maar zeker is,
dat het symbool N ‹---› B in het geheel niet in aanmerking komt. Het typische is hier, dat het woord bij metaphorisch „gebruik" zijn betekenis
niet verliest (en daarom kunnen wij niet zeggen: zijn oorspronkelijke, of
eigenlijke betekenis), zoals de aloude rhetorica en ook o.a. Konrad meent.
Dat het ook niet bi-semantisch wordt, of met een andere betekenis tot
een hogere eenheid versmelt, zoals de linguistiek het in het algemeen voorstelt. Voorzover het bedoelde symbool Reichling's mening weergeeft,
vinden wij deze ook bij sommige Arabische rhetores en in de Middeleeuwse
suppositie-leer. Op een en ander komen wij in Deel III nader en systematischer terug.
Zo heeft in het twee en een half millennium, dat de mens het verschijnsel
„metaphoor" tracht te begrijpen — prachtig illustratie-materiaal voor
Natorp's „infinitisme" — het meest principiële moment van het gelijknamige begrip alle mogelijkheden doorlopen. Maar de metaphoor is niet
slechts een verschijnsel, dat wetenschappelijk wordt onderzocht, het is
niet slechts subject in een of andere definitie. Het is ook praedicaat in
een (meestal) negatieve critiek op de taal en op het kennen. En ook als
zodanig heeft het een geschiedenis. Deze nu zullen wij beschrijven in het
volgende Hoofdstuk.

loosde onderscheiding „betekenen — noemen". Een ander verschil met Konrad is,
dat hij „begrip" en „betekenis" juist niet identificeert.
78) Pag. 339.

HOOFDSTUK III
HET BEGRIP „METAPHOOR" IN DE PHILOSOPHIE
§1 DE OUDHEID
Dat wij van gisteren zijn en niet weten 1 ) — en dit is toch de stemming,
welke de lezing van Mauthner in de eerste plaats in ons achter laat, de
donkere droesem onderin de heldere wijn van het analytisch intellect —
de taal-critiek zegt het ons niet alleen. In vele religies vinden wij hetzelfde
inzicht, dezelfde stemming, uitgedrukt. Amun was voor den ouden Egyptenaar niet minder onkenbaar dan 0E65 voor Philo en de „wirkliche Wirklichkeit" voor Mauthner. Maar er is een groot verschil tussen „Amun is
onkenbaar" en „Amun bestaat niet" en „Amun bestaat niet, omdat het
slechts een naam is". Vergelijk ook „De werkelijkheid (God) is onkenbaar
(dus onnoembaar)" met „Al wat wij kunnen waarnemen is geen werkelijkheid", en dit weer met „Al wat wij kunnen noemen is geen werkelijkheid";
voorts „De (zintuiglijk waar te nemen) wereld is slechts schijn, illusie,
Májá" met „De wereld bestaat als beeld van iets anders". Enz. Het is niet
te ontkennen, dat de meeste van deze uitspraken iets gemeen hebben.
Daarom moeten wij des te meer oppassen ze niet te confonderen 2). Alle
overeenkomsten tussen mystiek, negatieve theologie en taal-critiek mogen
ons er niet toe verleiden uit het bestaan van de uitspraak „Amun is onkenbaar" de mening te puren, dat de Egyptenaar reeds inzicht had in het
–

metaphorische en daardoor misleidende karakter van ons Denken-in-taal.
Neen, er is een lange tijd en een lange weg van den mens, die zijn nietigheid tegenover het raadsel Gods slechts als stemming ondergaat, tot den
mens, die óók „ach, Philosophie, Juristerei und Medizin, und leider auch
Theologie" heeft gestudeerd en nu weet dat wij niets weten kunnen 3 ),
al verbrandt misschien hetzelfde leed hun beider hart. De oude Egyptenaar,
Faust en Mauthner — in zekere zin hetzelfde, en in zekere zin toch ook weer
totaal anders. De Egyptenaar, het begin, — Mauthner, het einde. Daar het
1) Job, Hoofdstuk VIII, vers 9.
2) Biese legt tezeer de nadruk op de overeenkomsten, te weinig op de verschillen.
3) Het begin van Faust's beroemde monoloog.
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Denken, dat, nauwelijks uit de verwondering geboren, meteen opstaart
naar der ruimte hoogste punt, maar door duizeling bevangen reeds in de
knieën zinkt, nog voor het met de armen heeft leren reiken, — hier het
Denken, dat Wagner's trotse tempel, al wat het zelf heeft gebouwd in duizenden jaren, met eigen hand tot puin slaat en terugstoot in de chaos van het
Raadsel 4). Neen, „Amun is onkenbaar" is niet hetzelfde als drie delen
„Sprachkritik" plus drie delen „Wskterbuch der Philosophie", en ergens
ligt de grens tussen mystiek en wijsbegeerte.
Het is de gebruikelijke opvatting, dat eerst de Grieken deze grens overschreden hebben, en zo beginnen wij deze historische beschouwingen ook
bij de Grieken.
De Ionische natuur-philosophen, Herakleitos, noch de Pythagoreeërs
leveren voor ons doel iets op. Meer vinden wij bij de Eleaten. Daar is in de
eerste plaats Xenophanes met zijn inzicht, dat de gehele goden-wereld der
epische poëzie niets dan anthropomorphisme is: subjectieve phantasievoorstellingen, beelden; hij stelt hier echter het zuivere Zijn van God (o0cTia)
tegenover en noemt dit niet onkenbaar, zodat zijn „kennis-critiek" in
dubbele zin incidenteel is: slechts theologisch en slechts critiek op een bepaalde mening.
Bij Parmenides is deze critiek omvattender en wordt tevens tot een
critiek op de taal. Hij ziet als het npe1/45TOV yei*j Sos van alle oude systemen,
dat daarin het ene Zijnde uiteenvalt in een menigvuldigheid, die echter
voor het echte weten geen verscheidenheid van realia is, doch alleen een
verscheidenheid van namen.
-rat óvog(a) go-rat
acycra ppoToi KaTkeev ro Trenote6Tes dvat anefi,
ytyvEcreat TE Kal 8XXvcreca. Eivat TE Kal dixi,
Kal T6Trov CxXXáaaetv 6i TE Xp6a pov6v á [le {pay 5) .
Diels vertaalt hier óvoila met „leerer Schall" en deze vertaling wordt
door Cassirer overgenomen, die echter in een vrije paraphrase van een
andere soortgelijke passus van Parmenides „naam" gebruikt 6). Deze onder-

-

4) Met Wagner bedoelen wij hier natuurlijk Faust's famulus.
5) H. Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin, 1903), pag. 124 (Parmenides:
Repi pt5cyEcos, fr. 8, vs. 38, vlg.).
6) E. Cassirer: Die Philosophie der Griechen von den Anfingen bis Platon (Lehrbuch
der Philosophie, herausgegeben von M. Dessoir (Berlin, 1925), pag. 45): „Name ist
es, wenn wir die eine Natur in zwei urspriingliche Prinzipien, in ein Starres und ein
Bewegliches, in ein Leichtes und Schweres, in Licht und Finsternis auseinandergehen
lassen — leerer Schall ist", enz. Onze eerste alinea over Parmenides ontlenen wij aan
Cassirer.
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scheiding, die hier ongetwijfeld op niets gebaseerd is, impliceert een merkwaardig probleem, dat in de uitspraken van nominalisme en taal-critiek
altijd zichtbaar wordt: Hoe kan een klank naam zijn van niets? Maakt de
toevoeging „slechts" niet van „naam" een zinledig begrip, d.i. . . . . een
geluid 7) ? Is er verschil tussen nominalisme en sonisme ? — Maar hiervoor
verwijzen wij naar Deel III. Parmenides voegt het „slechts" niet toe, maar
wij moeten het er natuurlijk wel bijdenken. Er is hier zeker critiek op de
taal (aan vele woorden wordt de derde functie ontzegd), maar het is de taalcritiek op de kop: De woorden worden niet verworpen — en nu gebruiken
wij de „nominalistische" terminologie 8) —, omdat zij abstract zijn, maar
omdat zij niet abstract genoeg, of liever: omdat zij concreet zijn. Zijn
critiek is incidenteel; de algehele onkenbaarheid van het Zijnde poneert
hij niet. Zeno noch Melissos gaan in de critiek verder.
Hetzelfde kunnen wij zeggen naar aanleiding van Empedokles, Anaxagoras en Demokrites. Bij de scheppers van de begrippen aiTia, voiss en.
<ho
' gos, welke begrippen juist door de latere taal-critiek als heilloze metaphoren en ficties zullen worden ontmaskerd, moeten wij de voorlopers van
Mauthner c.s. niet zoeken. Uit hun cpsicrts S'bri TO15 óvogá3Frat ávepcbTrotcriv 9)
blijkt wel duidelijk, dat zij slechts de taal van een ander philosopheem
aanvallen. Als Empedokles zegt:
yaini ply yexp yaiav 6Trel•rragev. 08am 8' )Stop,
aiekpt 6' alekpa 6iov. Crt Cp Trvpi Trijp 6:i6TiXov,
crroprjv Sè crTopyili. VEIKOS 8..4 TE VE1KE1 Xvypat
-

slaat hij tussen den mens en de kosmos ongetwijfeld een brug. Er moet
trouwens worden vastgesteld, of nu de nadruk wordt gelegd op de subjectiviteit en ontoereikendheid van onze gewaarwordingen dan wel op de subjectiviteit en ontoereikendheid van ons weten, en of en in hoeverre gewaarworden
en weten worden geïdentificeerd. Het is echter niet altijd mogelijk, dit met
zekerheid vast te stellen. Demokrites b.v. stelt soms als cucTriTI yvcbgn en
mail" yvcbp,r) twee vormen van het kennen tegenover elkaar; de eerste
is de zintuiglijke gewaarwording en heeft niets met de tweede gemeen 11 ).
Maar intussen zijn zij toch beide . . . . yvcbgri! En als yvdaidui „gewaarwording" en „(werkelijk) weten" kan betekenen, worden ook verba als oi6a en
7) Deze twee vragen (die in wezen dezelfde vraag zijn) kunnen ook naar aanleiding
van „beeld" gesteld worden; zie beneden.
8) En dat is de terminologie der taal-critiek. — Zie over de betekenissen en omkeringen van „abstract - concreet" in de kennis-theorie: Deel III, Hoofdstuk III, § 5.
9) De formulering van Empedokles: TTEpi Oryecos, fr. 8 (Diels, pag. 185).
10) Dez., fr. 109 (Diels, pag. 213).
11) Sext. Emp., VII, 139 (fr. 11, Diels, pag. 407).
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crvvirigi op dezelfde wijze polysemisch. Zo behoeft het ons niet te verwonderen, van heft dióèv iQtev TrEpi o08Evós, dcXX' brtpvcri.án élacrrotaiv
g6VT1 oiJ8èv derpaès avviEllev, plETairin-rov
86gts en van inlas 8è TaSt
5E KaT6: TE CICUICCTOS 510:81 ]K11V Kal TC731, kiTEtCrlÓVTCOV Kat Tc7av 6:vmai-npi36vrcov
verschillende vertalingen aan te treffen 12). Cassirer wil de bedoelde verba
beide als „waarnemen" opvatten 13 ), Diels echter het eerste als „weten" 14),
het tweede als „waarnemen" (waarom niet ook als „weten"? 15)). Volgens
de laatste vertaling betekenen die twee zinnen iets geheel anders, wordt
in de tweede zin het inzicht in de subjectiviteit en toevalligheid van de
waarneming uitgesproken, doch in de eerste een volledig agnosticisme, zij
het dan ook los van elke critiek op de taal; met dit agnosticisme staat dan
in volledige tegenspraak Demokrites' mening, dat hij met het inzicht in de
atomistische bouw van de kosmos de yvnain yvcblin bereikt zou hebben,
. . . . waarmee wij nog niet willen zeggen, dat die tegenspraak de onjuistheid
van de laatste interpretatie bewijst.
Veel en veel meer echte taal-critiek vinden wij in de Attische philosophie
en wel vooral in de sophistiek. Zoekend naar de ontstaanswortels van het
begrip „metaphoor", vonden wij de psychologische in de rhetorica, de
eristiek, de debatteer-kunst der sophisten: zij hadden de metaphoor nodig,
gebruikten haar opzettelijk in hun syllogismen; geen wonder, dat zij nu het
verschijnsel ook theoretisch gingen beschouwen. Dezelfde sophisten hebben
(niet van de metaphoor doch) van de philosophie uit het inzicht voorbereid,
dat al ons Kennen en Noemen, ons Denken en Spreken metaphorisch is.
Er zijn grote verschillen tussen de sophisten en vele andere kennis- en
f

taal-critici, en deze liggen voornamelijk in hun karakter als mens. Terwijl
de laatste systemen afbreken juist omdat zij naar waarheid zoeken en niet
alleen met anderen doch vooral ook met zichzelf in tragische wanhoop
12) Ibidem, 137 (fr. 7, Diels, pag. 406), resp. 136 (fr. 9, vgl. ook 10).
13) Volgens Cassirer meent Demokrites, „dass wir nichts wahrnehmen, wie es wirklich
ist, sondern nur wie es nach der jeweiligen Verfassung unseres Kokpers und der ihm
zukommenden oder entgegenwirkenden Einfliisse sich wandelt" (t.a.p., pag. 69)
en hij verwijst daarvoor naar de genoemde fragmenten.
14) Deze vertaling ook bij Steinthal (Geschichte der Sprachwissenschaft bei den
Griechen und Rtimern, pag. 46), die meent, dat Demokrites dit „in voller Verzweiflung
klagt". Hier openbaart zich nog een ander moment van de tekst-interpretatie. Waaruit
leidt Steinthal dat hevige gevoelsmoment af ? Het is toch immers nergens, zelfs niet
door een simpele interjectie, geëxpliceerd, en niemand zal deze zin dan ook „lyriek"
willen noemen. De zin kan in volledige resignatie zijn neergeschreven en ook een
neutrale wetenschappelijke constatering zijn. Vgl. noot 16).
15) Waarschijnlijk in verband met de passus, waarin de zin voorkomt. Maar de eerste
komt toch in hetzelfde of althans in een soortgelijk verband voor. Er is niet aan te
ontkomen: ergens treedt een illogiciteit op.
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worstelen, wroeten de sophisten met voorliefde in verwarring, en als die er
niet is, stichten zij die opzettelijk voor hun privé genoegen. Steinthal ziet
eveneens het verschil tussen wijsgeer en sophist niet zozeer liggen in hun
uitspraken zelf, als wel in het deze begeleidende of deze oproepende gevoel:
de sophist mist de vertwijfeling 18 ).
Een en ander wil niet zeggen, dat alle hieronder te behandelen uitspraken
als humbug zijn te beschouwen en niet als serieus tot hun uiterste consequenties doorgedachte meningen. Deze meningen centreren in de begrippen „anthropomorphisme, subjectiviteit, anders-zijn, veranderlijkheid".
Het is een, juist in verband met hun eigen opvattingen, tragi-comische
paradox, dat wij zeggen kunnen: Deze bestrijders van elke meta-physica
sluiten metaphysisch bij Herakleitos aan; het TrávTa f)Ei van den „duistere"
stroomt door alle taal-critiek, . . . . voorzover deze stroom, deze beweging,
niet door de wuivende vinger van Kratylos wordt overgenomen 17 ).
Daar is in de eerste plaats de bekende uitspraak van Protagoras, welke
Biese als motto voor zijn werk heeft willen nemen: TrávTcov Xp11 gérrow
géTpov á' veporros. T 65v PIV ÓVTCOV, CiaS gcm, Tc.73v 8è 1.11) ÓVTCA)V, Gin 015K gaTiv 18 ) .
Dit is geen sophisme, maar wel de uitspraak van een sophist 19), waarvan
de (door Antisthenes geformuleerde en ook door Euthydemos aangehangen)
these oOK gomv dnrriMyEtv de directe consequentie is. Een critiek op de
taal is hier slechts impliciet aanwezig. Waarschijnlijk worden Waarnemen
en Weten, hoewel niet afzonderlijk genoemd, tegelijkertijd aangegrepen.
Maar zeker wordt de mens in een isolement geplaatst, niet alleen t.o.v. de
buitenwereld, doch ook t.o.v. zijn medemens 20 ), dus in dubbele zin gemaakt
tot een homo insulanus. Het ene isolement moet goed onderscheiden worden
van het andere. Wanneer niet de mens maar de taal in het bedoelde verband
als phaenomeen bekeken wordt, zullen wij ze beide aantreffen als princi16) Steinthal, t.a.p., pag. 58, vlgg. Vandaar misschien, dat hij Demokrites' these
als een vertwijfelde klacht begrijpt; hij kent hem immers als een ernstig denker. —
Vgl. in dit verband ook, wat wij zeiden over de gevoelstoon als essentieel moment
van een begrip (Deel I, Hoofdstuk I, § 6).
17) Wij doelen op Aristoteles' bericht (Metaph., r (IV), 5 p 79 B): oihèv @To
SE% XéyEtv, CXXXCX TÓV 8(KTVX0V gKivet góvov. Triest symbool van het TrávTcc
Hoe kan iemand in een bewegende stroom zo vastgevroren zitten!
18) O.a. Sextus, t.a.p., VII, 60 (Diels, pag. 518).
19) De figuur van Protagoras wordt zeer verschillend beoordeeld. Prantl (Geschichte
der Logik, pag. 12) ziet in hem slechts een oppervlakkig sophist, Windelband (Geschichte der Philosophie 12 , pag. 74) spreekt van zijn „ernsthafte wissenschaftliche
Untersuchung" en stelt hem tegenover Gorgias; ook Cassirer (t.a.p., pag. 74-76)
staat niet afwijzend tegenover hem; zie voorts Steinthal, t.a.p.
20) Dat de uitspraak niet een „algemene" betekenis heeft, zag Biese reeds in; zie
hierover ook Cassirer, t.a.p. en de daar opgegeven literatuur; en Prantl, t.a.p.
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piële ontoereikendheid van de taal in haar derde, resp. haar tweede functie.
De even bekende uitspraak van Gorgias brengt ons reeds iets „verder" 21).
„1 e. Er is niets. 2e. Al was er ook iets, dan kon het nog niet worden gekend.
3e. Al kon het ook gekend worden, dan kon het nog niet worden uitgesproken
en meegedeeld" 22 ). Afgezien van de beide eerste nihilismen, vinden wij hier
een taal-nihilisme, waarin de beide bovengenoemde momenten — inadaequatie van de taal t.o.v. haar geïntendeerde object, en inadaequatie van
het ene individuele taal-organisme t.o.v. het andere — reeds duidelijker
zichtbaar zijn 23).
In verband met dergelijke meningen schijnt de aversie der sophisten tegen
alle „beeldspraak" (voornamelijk TrapapoXii en iniehov), hun eis van een
xvploXEgum zo op het eerste gezicht niet zeer begrijpelijk. Juist aan het
bestaan van een gEviKoxEgiKa hadden zij de dubbele onmacht der taal
kunnen demonstreren. Wat hindert het, of wij in vergelijkingen spreken,
wanneer de betekenis van een woord toch zich slechts constitueert in één
individueel taal-organisme als moment van één subjectieve nooit aan de
werkelijkheid adaequate uitspraak (de uitdrukking van een momentanele en
subjectieve cdcrencrts) en vluchtig is als de naam, die zich met die betekenis
voor één enkel ogenblik tot een woord associeert ? Ja, in dergelijke theorieën
kan het gehele begrip Kupto?nEgum (wat Kx5plos ook zij: „gebruikelijk" dan
wel „eigenlijk") niet voorkomen, logisch niet bestaan. Zoals wij in Deel III
uiteenzetten, moet de verklaring van dergelijke illogiciteiten gezocht worden
in het feit, dat de critiek telkens op een ander niveau inzet, en dat het
analytisch intellect zich tegen elk der taal-functies afzonderlijk richt, zonder
hun samenhang te bemerken, d.w.z. zonder te bemerken, dat het met de
ene ook reeds de andere vernietigd heeft 24).
Beschouwen wij eens, wat ons door Diogenes Laertius van Eukleides
wordt meegedeeld: Kal TÓV ótá TrapapoXfis Xóyov ávrpet Xéycov, fl Tot
i

6poio)v drrov fl g ávoi.toiwv ovviaTacyeat, Kat Ei OV ig 6110103V, Trepi carrá
8ETV lianOV i oTs 6ploia gCrTIV ávao TpépEo eat, EI 8' èg ávoi.tofwv, TrapéXKEW
Trapaanv 25). Hier vinden wij dus de strijd tegen de parabolen in verband met een Trapaeats, met een logische uiteenzetting, die (volgens de
-

-

21) Met „verder" bedoelen wij natuurlijk niet: dichter bij de oplossing van een bepaald probleem, maar wel: dichter bij een critiek op de taal, die in een bepaalde visie
op de metaphoor centreert.
22) Gorgias: TTEpi To0 pu) 6wros
Trepi cp.o ecDs (Sext.: adv. math., VII, 65, vlg.
(fr. 3; Diels, pag. 528, vlg.)).
23) Cassirer (t.a.p., pag. 72, vlg.) noemt, anders dan Windelband (t.a.p., pag. 74),
bij zijn bespreking van Gorgias diens critiek op de tweede functie niet.
24) Zie Deel III, Hoofdstuk III, § 5.
25) Diog. Laert., II, 107.
-
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sophisten, waartoe Eukleides behoort) niet eens bestaan kan en als zij wel
kon bestaan, ook in „eigenlijke" uitdrukkingen tot niets zou voeren. Er
wordt een onderscheid gemaakt in parabolen die wel en in parabolen die
niet op een overeenkomst gebaseerd zijn (dit doet ons denken aan een der
indelingen van de metaphoor, die wij bij de Arabieren bespraken ' 6)). Een
dergelijke onderscheiding behoorde eigenlijk aan vele voorbeelden (aan de
„werkelijkheid") gedemonstreerd te worden; men kan bij zo'n indeling
nooit de indruk van zich afzetten, dat zij ontstaan is volgens een leeg,
formeel-logisch principe, volgens hetwelk ogenblikkelijk tegenover elke A
een niet-A wordt gesteld "). In allen gevalle verschijnt ook hier weer het
begrip „overeenkomst", dat voor ons begrip van zo'n fundamenteel belang
is. Dit historiographische deel leerde ons reeds verschillende „soorten" van
overeenkomst kennen: overeenkomst tussen objecten (begrippen) en overeenkomst tussen (of gelijkheid van) relaties, beide weer „wezenlijk" of „nietwezenlijk", zelf gecreëerd of objectief bestaande. Eukleides schijnt hier wel
(en dit weer in flagrante tegenspraak met de sophistiek) de overeenkomst
als een objectief bestaande te zien. Over de vraag, hoe iemand tot een niet
op een overeenkomst gebaseerde vergelijking komen kan, maakt hij zich
verder niet bezorgd. Zijn uitspraak is een incidentele critiek op het logisch
denken-in-taal en een essentiële op de vierde functie der geviK07EgiKa.
Weer anders wordt het geval, wanneer sommige Megarici (b.v. Diodoros 28)) polysemie niet bestaanbaar achten, daar ieder maar één ding tegelijk
kan zeggen; wel kan een woord „duister" zijn (sc. voor een ander). Hier
openbaart zich een „nominalistische" houding t.o.v. het woord: het geïsoleerde woord is geen concretum, wordt als abstractum verworpen 29 ). Ieder
woord „bestaat" slechts in de momentanele associatie van één klank aan
één begrip in één uitspraak door één mens. Dat voor een dergelijke taalbeschouwing de „metaphoor" onbestaanbaar en op zijn best een ongeveer
verstaan mogelijk moet zijn (elk woord is voor den hoorder min of meer
„duister"), is zonder meer duidelijk.
26) Hoofdstuk I, § 4.
27) In het algemeen geven de Grieken te weinig voorbeelden. Al die soorten tropen
lichten zij maar aan een enkel voorbeeld toe.
28) Zie de door Prantl (I, pag. 36, Anm. 27)) geciteerde plaats bij Gellius.
29) „Nominalistisch" heeft verschillende, zij het ook samenhangende, betekenissen.
Het gebruikelijkste is die, welke het in de universalia-strijd heeft: het nominalisme
ontkent het bestaan der universalia (liever: ontkent het bestaan der door de universalia
geïntendeerde objecten). Zo ontkent het natuurlijk ook het bestaan van Het Woord
(als universale voor alle woorden). Hier bedoelen wij echter de ontkenning van het
bestaan van een uit een concrete syntactische samenhang geïsoleerd woord. — De
mening van Diodoros troffen wij reeds hierboven aan als een bepaalde consequentie
van Weisgerber's woord-definitie.

348
Veel moeilijker is het vast te stellen en in een kort bestek samen te vatten,
wat Plato in zijn werken aan negatieve critiek op kennis en taal heeft
neergelegd. Het spreekt vanzelf, dat wij hier weer moeten steunen op de
onderzoekingen en denk-resultaten van anderen; wij kunnen slechts een
en ander in het door ons bedoelde verband brengen 29 d).
Wij zien hier af van het probleem der klank-symboliek, zoals het in de
Kratylos aan de orde komt, bedoelen niet hetgeen Plato zegt over oorsprong
van woord en taal, over de overeenkomst tussen klank en betekenis, klank
en object, doch over het al dan niet betrokken zijn van de woorden (als
tegenstelling van klanken) op een werkelijkheid 3 °). Het is Plato's mening,
dat het menselijke kennen zich noodzakelijkerwijze moet ontwikkelen in
die midden-sfeer tussen zintuiglijke waarneming en zuiver weten, die de
sfeer der woorden is, waarin beeldspraak niet is te vermijden, en hij ziet
dit als een euvel 31 ). Het woord is volgens hem (slechts) een nabootsing
van het objectief bestaande. Deze laatste zin houdt misschien wel het
complexe van Plato's visie gevangen. De moderne Plato-interpretatie legt
er de nadruk op, dat deze wijsgeer niet vanuit één geestelijke houding te
begrijpen is, m,a.w. dat er meer zielen in zijn borst wonen (om de beeldspraak van Goethe te gebruiken) 32 ). Zoals Buisman het uitdrukt: hij is
aan de ene kant criticus, aan de andere kant metaphysicus 33 ). Zoals wij in
29a) Vgl. Deel I, Hoofdstuk II, § 6.
30) Volgens M. Leky: Plato als Sprachphilosoph (Wrdigung des platonischen Kratylus) (Paderborn, 1919), pag. 86, vlgg. is het probleem van de oorsprong der taal
het grond-probleem van de Kratylos. Nu paraphraseert hij de woorden van Socrates
(Kratylos, 440 C) alsvolgt: „ Jedenfalls wer glaubt, von den W &tern aus ein sicheres
Seinsbild zu gewinnen, der hat sich einer geffihrlichen und tr tigerischen ahrte an-

vertraut" en ook in de directe vertaling gebruikt hij „Wort". Dit is zeker een goede
vertaling van óvo gcx, omdat het, niet minder dan het laatste, een duistere term is.
Is hier bedoeld, dat men niet via de etymologieën der woorden tot kennis der werkelijkheid kan komen ? Dit zou zeker geen critiek op het denken-in-taal zijn. Volgens

Weisgerber (Muttersprache und Geistesbildung, pag. 159) heeft voor de Grieken
het probleem qn5crEt eécret slechts betrekking op de woord-klank, niet op het woordbegrip. Maar zo eenvoudig is de kwestie in de „Kratylos" toch wel niet. Vgl. Ilse
Abramczyk: Zum Problem der Sprachphilosophie in Platons „Kratylos" (Breslau,
1928).
31) Vgl. ook Prantl, I, pag. 67, 73.
32) Vgl. o.a. H. Oldewelt: Mythologisch Element in Plato's Ideeënleer (voordracht
gehouden voor de Groningsche Vereeniging voor Wijsbegeerte op 4 Maart 1938) en
de hieronder genoemde werken van Buisman.
33) J. R. Buisman: Der Philosophische Hintergrund des Platonischen
gleichnisses (Mnemosynes Bibliothecae Classicae Batavae, ex tertiae seriei volumine
septimo (Leiden, MCMXXX XVIII), pag. 49, vlgg.), pag. 51.
-
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Deel III uitvoerig betogen, stelt de consequente taal-critiek de twee grote
„werkelijkheden" der philosophie niet als een kenbare en een onkenbare,
doch als een reële en een fictieve tegenover elkaar. De metaphysicus Plato
begrijpt ze als een (lager te waarderen) waarneembare en een (hoger te
waarderen) kenbare werkelijkheid. Terwijl het substantief het bij een latere
taal-critiek moet ontgelden als illusionnist, die op bedrieglijke wijze aan een
fictie — het waanbeeld substantie — de eigenschap van het Zijn weet te
geven, wordt het door hem positief geapprecieerd: het is beeld van een
realiteit, terwijl het door het substantief geïntendeerde b.v. voor Locke een
fictie is 34). Maar voor den criticus Plato verliest het beeld zijn positieve
waarde, wordt het slechts een beeld, een nabootsing, een spiegeling. En
hoe meer hij de nadruk legt op dat „slechts", op het gebrekkige van de
nabootsing en het troebele van de spiegel, hoe meer hij taal-critiek en
agnosticisme nadert, en hoe meer hij ook — juist omdat hij niet slechts
analytisch denker was — aan zijn eigen denken lijdt 35). Maar vanuit deze
donkere negatie des te sterker dringt het verlangen naar het wezenlijk
Zijnde den anderen Plato boven een rationele metaphysica tot mystiek
omhoog. Dan stelt hij boven de „beeldspraak" van het kennen-in-begrippen
het „aangezicht tot aangezicht" van een onmiddellijk Schouwen.
En in dit Schouwen vindt de gehele Plato rust. De criticus meent erin
van taal en denken bevrijd te zijn. (Het zal nog lang duren, voor het als
een sensualistische metaphoor wordt ontmaskerd.) Maar dit Schouwen is
slechts te bereiken langs het Denken. En nu blijkt, dat het toch niet geheel
mogelijk is, Plato's complexe visie vanuit het contrast „metaphysicus criticus" te verklaren, dat daarvoor nog een ander contrast, nl. „mysticus (rationalistisch) metaphysicus" noodzakelijk is. Zowel de in het gevoel
wortelende mystiek als de analytisch-denkende taal-critiek verwerpen de
ratio geheel. Dit is voor Plato niet mogelijk, omdat hij óók synthetisch
denker is. Zo is het Denken en het Kennen in gezuiverde begrippen een
belangrijk lid van een niveau-structuur, een gedeelte van de steile weg
34) Wij behoeven niet te zeggen, dat het hier gaat om het substantief als „concretum", niet als „abstractum", niet om het substantief, maar om elk substantief
afzonderlijk. Met de universalia-strijd heeft dit dus niets te maken, al blijft t.o.v.
het abstracte substantief hetzelfde contrast tussen Plato en de latere taal-critiek
bestaan. Juist het concrete substantief zal ons later met begrippen als ,,hypostasering", „metaphoor" in aanraking brengen.
35) Ibidem, pag. 54: „Wenige Philosophen haben wie er die Tiefe der Verzweiflung
am eigenen Leibe erfahren, wenige haben wie er unter der Zweiheit von Idee und
Wirklichkeit gelitten". Het hybridische van de Platonische philosophie is ook beschreven in J. R. Buisman: Mythen en Allegorieën in Plato's Kennis- en Zijnsleer
(Amsterdam, 1932), waar op het negatief-critische het hoofd-accent valt.
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van waarnemen tot schouwen, een phase van de Kaapats van geest en ziel.
Maar . . . . geen top, geen eindpunt, geen rust 36 ).
Tegelijkertijd negatief en positief is zijn critiek. Dat complexe karakter
openbaart zich in de verhouding tussen „Kennen" (in de aan taal gebonden
begrippen) en „Schouwen", die enerzijds als hetzelfde, nl. als een lagere
resp. hogere vorm van . . . . „Kennen", worden begrepen, anderzijds door
de verschillende naam als geheel anders van elkaar worden gescheiden.
In Plato leeft als spanning, wat wij nog meermalen als systematische
samenhang zullen aantreffen: de vijanden mystiek en taal-critiek eensgezind
in de strijd tegen het positieve denken, — de transcendentie van de (tweede)
werkelijkheid tegelijk geponeerd èn met de aanvaarding èn met de verwerping van de Ratio (vgl. § 2 over het nominalisme en het realisme),
de theorie der dubbele waarheid. —
Over Aristoteles spraken wij in verband met de metaphoor reeds uitvoerig. Wij analyseerden toen ook zijn critiek op de metaphoor in wetenschappelijke verhandelingen, trachtten zijn positieve appreciatie daarmee
in een logisch verband te brengen en aan te tonen, dat bij hem het begrip
nergens het gebied der poëtica en rhetorica verlaat („troop" blijft) en dat
hij wel tot een incidentele, doch (althans met betrekking tot de metaphoor)
nergens tot een essentiële critiek op de taal en het denken komt 37). Wanneer
wij Gruppe 38) en Mauthner moeten geloven, behoeven wij bij hem ook niet
in andere samenhangen naar sporen van een dergelijke critiek te zoeken 39).
Ongetwijfeld levert hij geen essentiële critiek op de taal als mededeling.
Wat de derde functie betreft: zijn mening, dat het betekenis-monent der
taal het objectieve Zijn der dingen grijpen kan, sluit de door ons bedoelde
critiek absoluut uit 40 ). Nergens verwerpt hij ook het substraat-begrip.
Dat hij het begrip der alTia zou vernietigd hebben, is reeds a priori zeer
onwaarschijnlijk, daar immers dit begrip in zijn eigen philosophie zo belangrijk is (het Trpc15-rov K1VOOV als oorzaak van al wat gebeurt) 41). Wel
bestrijdt hij het begrip der atTfa, zoals het in de philosophie van Plato.
fungeert; maar dat is niet hetzelfde, is een voorbeeld van die vorm van
incidentele critiek, welke wij in de laatste periode van Deel III, Hoofdstuk
36) Vgl. § 2, noot 43).
37) Vgl. Hoofdstuk I, § 2. — Wij vergaten daar nog te noemen Aristoteles' verwerping van willekeurige naamsoverdrachten (De Int., 8, 18 a 18).
38) 0. F. Gruppe: Wendepunkt der Philosophie im neunzehnten Jahrhundert (Berlin,
1834) (vgl. Fr. Biese: Die Philosophie des Aristoteles, I, Vorwort, pag. LIII, vlgg.).
39) Een incidentele critiek sluit dit natuurlijk niet uit; zie b.v. zijn scherpe contrastering van dialektiek en eristiek of agonistiek (Top., VIII, 5, 159 a 32).
40) Zie Anal. post., II, 19, 100 b. 10.
41) De gewraakte mening bij A. Biese, pag. 157.
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III, § 5 analyseren. Biese beweert, dat Aristoteles de aiTta aanvalt, omdat
het slechts een metaphoor is, en Hoffmann beweert hetzelfde naar aanleiding van Aristoteles' aanval op de Platonische géogis 4 9. Inderdaad
lezen wij bij Aristoteles: ópoiws S yEk)Tov Kal ei TtS Eincbv 18p65-ra Tijg
yfis eTvat eáXaTrav oiErat T1 aapès Eip-rixévat KaeáTrEp 'EirrrESolOvrjsTrpès Troi.now gèv yap o0Tcos EiTraw inos EipiiKEv ixav655 yap ge rapop&
42e
,,) en: TÓ Esé MyEtv
TrOtliTtKÓV), irpès 8è yv &wat cpt50-tv dfx iKavc7)5
Trapaaeíriccra a‘51 6: ETvat Kat prréxav drr&Sv T3:2nXa KEVOXOyETV ècrri Kat
-

.

geTapopás XéyEtV TrOtriTtKÓCS 421) ).
Hier schijnt dan toch een essentiële philosophische critiek op de metaphoor
aanwezig te zijn, die moeilijk met de in Deel II besproken appreciatie in
overeenstemming is te brengen. Als een bepaald woord wordt aangevallen,
omdat het slechts een metaphoor is, wordt elke metaphoor defectueus,
wordt het een leeg geluid, een klank, die geen werkelijkheid intendeert.
Wij moeten echter het adjectief „poëtisch" niet vergeten. Dit is wel meer
dan een pleonastisch attribuut: een wezenlijke overeenkomst heeft hij
speciaal voor de metaphoren der philosophie geëist; hiermee zou de critiek
dan weer tot een incidentele zijn teruggebracht. Maar alle illogiciteiten
zouden niet zijn verdwenen. Want ook de poëtische metaphoor kan niet
een leeg geluid zijn. Immers dan kon de overdracht van het geslacht op de
soort — waarvan hij de voorbeelden aan de poëzie ontleent — niet „metaphoor" genoemd worden, daar volgens Aristoteles de soort reëler is dan
het geslacht. Maar misschien gaat het te ver, gezien de onduidelijkheid
van zijn substantie-begrip, deze consequentie te trekken 43 ). Dwingender is,
dat hij aan de poëtische metaphoor nergens een wezenlijke overeenkomst
met nadruk ontzegt. Zo blijft ons toch niets anders over dan aan te nemen,
dat ook Aristoteles' visie de schommeling kent tussen positieve en negatieve
42) E. Hoffmann: Die Antike Philosophie von Aristoteles bis zum Ausgang des
dann allerdings ist Methexis nichts als eine
Altertums (Dessoir, pag. 182): „.
Metapher; aber weder Aristoteles noch einem andern Metaphysiker ist es gelungen,
metaphysische Vera,ltnisse anders als metaphorisch auszudrcken". Een taalcriticus zou hier opmerken: „omdat metaphysische verhoudingen metaphorische
verhoudingen zijn".
42a) Meteor., II, 3, 357 a 24.
42b) Metaph., A, 9, 991 a 20, vlg.
der Begriff der Substanz (erhat) bei
43) Vgl. Windelband (t.a.p., pag. 119):
Aristoteles eine eigentmlich schillernde Doppelbedeutung. Die eigentlichen Substanzen sind die begrifflich bestimmten Einzeldinge; aber eine zweite Art von Substanzen (6sirrEpat diatat) sind die Gattungen, welche das Wesen der Einzeldinge
ebenso ausmachen, wie diese das Wesen der wahrnehmbaren Erscheinungen". Tegenover eigenlijke substanties staat een tweede soort van substanties ! Is het contrast van
„eigenlijk" niet „oneigenlijk, metaphorisch" ?
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waardering, welke wij nog meermalen zullen signaleren (zie b.v. de passages
over Augustinus en Jean Paul) en waarin een essentieel probleem, de
spanning in het begrip „metaphoor" zelf, zich manifesteert. — In allen
gevalle, al zou de critiek van den Griek hier ook wezenlijk zijn, van een
algehele kennis-critiek blijft hij ver verwijderd, daar hij niet de ganse taal
metaphorisch noemt en denken en spreken niet identificeert. Op zijn hoogst
critiseert hij slechts een (bepaald moment van een) philosopheem, en zeker
niet de philosophie, als metaphorisch. —
Een consequente taal-critiek valt niet alleen de idealistische maar ook
de materialistische metaphysica aan. De OM) is niet minder fictie, mythe
of metaphoor dan de voos, en het x`frronigEvov is — of het nu idealistisch
dan wel materialistisch gepraediceerd wordt — niets dan „het onderliggende" (het substraat of de substantia in de etymologische betekenis dezer
beide woorden), dat er slechts onderligt, omdat wij hetzelf eronder gesteld
hebben, het ver-onder-steld hebben, dat dus inderdaad slechts een hypothese is. De materialisten leveren evenmin een essentiële critiek op de derde
functie der taal als de idealisten. Een dergelijke critiek behoeven wij bij
de Stoa dan ook niet te zoeken. In de voor den mens onontkoombare
scheiding van het ene Zijnde in Natura generatrix en Natura generata
(Nomen en Caelum) mag zij niets dan schijn (een fout van het menselijk
intellect) zien, in haar identificering van dio-fa, I/TrOKE f IIEVOV en OM) en
in het praedicaat „totalitair" meent zij toch de tweede, de eigenlijke werkelijkheid adaequaat beschreven te hebben. Wel vinden wij een incidentele
critiek, zoals die op het Aristotelische Trparrov xtvoirv als irreëel abstractum,
maar ondanks hun verbinding van philosophie en taal-wetenschap zijn de
Stoici van een philosophische taal-critiek zeer ver verwijderd. Dit blijkt
vooral ook uit het feit, dat zij niet de eenheid van Spreken en Denken
poneren, doch juist de Myos Trpcxpoptx65 en de 2n6yos èv6tafkros scherp
van elkaar onderscheiden 44).
Epicurus' strijd tegen de religieuze mythen, zijn critiek op elke godsdienst is weer (evenals die van Xenophanes) als een incidentele kenniscritiek te beschouwen, niet als een critiek op de taal. Maar hierin brengt
hij het net zo ver als Mauthner of Freud: de goden zijn ficties, geboren
uit de angsten der ziel. Voor de atomen echter houdt zijn critiek halt. Dat
ook een materialistische metaphysica met een mystiek kan samengaan,
bewijst hij en vooral ook Lucretius, door het Leven in de sfeer van het
numineuze te heffen, ja zelfs als een godheid cultisch te vereren. Onvermeld
mag hier niet blijven de semeiotiek van het latere Epicurisme, die, evenals
het nog te bespreken terminisme, in het denken een opereren met woord•4) Zie Steinthal, I, pag. 328 (Sext. Emp.: adv. Math., VIII, 275).
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tekens ziet; de woorden zijn tekens voor voorstellingsinhouden, die op hun
beurt weer tekens zijn voor de realiteit 45). Hier zijn wel vele factoren voor
een rigoureuze critiek aanwezig: een identificering van Kennen en Noemen,
Denken en Spreken.
Dergelijke meningen vinden wij ook bij de sceptici, die echter in de eerste
plaats de critiek der sophisten voortzetten. Men onderscheidt de academische
skepsis van die van Pyrrho. De eerste, voornamelijk vertegenwoordigd door
Arkesilaos en Karneades, schijnt zich meer te richten tegen bestaande
philosophemen dan tegen de philosophie in het algemeen, en wel tegen de
Aristotelische logica, de Aristotelische en Stoïsche metaphysica en de
astrologie (mantiek). Karneades' probabilisme echter laat de waarschijnlijkheidsgraad der voorstellingen toenemen vanaf de op zichzelf staande zintuiglijke gewaarwordingen tot de logische samenhangen der wetenschap 46),
terwijl juist voor de taal-critiek een verwijdering van de eerste werkelijkheid plaats heeft.
Meer dan de academische sceptici sluiten Pyrrho, Timo, Ainesidemos en
Agrippa bij het relativisme van Protagoras aan. Iets positiefs is er wel in
hun leer: zij loochenen niet alle waarheid, maar verleggen de waarheid in
het gebied der z.g. levensphilosophie. Hun begrippen áppapia en gerroxil,
die ongetwijfeld een ethische waarde hebben en rond hun kern een grote
gevoelsperipherie, treffen wij, al dan niet positief geladen, ook bij latere
sceptici aan. Hoewel volgens Sextus Empiricus 47) de academisten in hun
negatie veel absoluter waren, waardoor zij naast alle dogmatici door Pyrrho
c.s. worden bestreden, geven deze laatsten in de theoretische fundering van
hun levensphilosophie o.i. toch een essentiëlere critiek. In zijn tien z.g.
„tropen" rubriceert Ainesidemos de redenen, waarom de waarnemingen (en
dus het Kennen) noodzakelijkerwijze relatief, d.i. inadaequaat aan de objecten moeten zijn: zij zijn anthropocentrisch, bovendien (om verschillende
redenen) egocentrisch en eindelijk nog momentaneel. Zo wordt elke beschrijving van een object niets dan uitdrukking van een aio- ►rIcris, m.a.w.

elke „afbeelding" is tot „uitdrukking", de derde functie der taal is tot de
eerste teruggebracht. Agrippa beweert in zijn vijf tropen niet veel anders.
Naast het Kennen moet in de tropen ook het Denken het ontgelden; maar
hun opmerkingen over de aporieën in het syllogistische proces (hun regressus
in infinitum) vallen geheel buiten elke critiek op de taal. Dat er geen criterium is voor de waarheid, dat alle meningen (56gat) slechts v6p.cp TE Kal
geEt zijn (op conventie en gewoonte berusten) en niet Ocnt, is van deze
45) Zie Windelband, t.a.p., pag. 169. Deze spreekt van „nur Zeichen" en dat „nur"
betekent altijd een desappreciatie.
46) Zie Windelband, pag. 1 72 .
47) Zie Hoffmann, pag. 235.
23
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gehele beschouwingswijze een onaangenaam afvalsproduct. Ongeveer twee
millenniën later zal ook Mauthner zeggen: „Auch das Wissen ist ein Glauben,
ist eine Tradition" 48 ).
Het is opvallend, hoe aan de sceptici (in tegenstelling met de sophisten)
de tweede functie der taal geheel en al ontsnapt. Op deze geven zij geen
critiek, althans niet expliciet. In het begrip der subjectiviteit is deze natuurlijk wel geïmpliceerd. Wanneer zij met dit begrip volkomen ernst hadden
gemaakt, zouden voor hen de begrippen vc5p.os en geos onmogelijk zijn
geweest (vgl. hetgeen wij hierboven zeiden naar aanleiding van het begrip
der Kvpto7kEgtxcx). —
Waar de gelovige zwijgend zijn cultische handelingen verricht, waar hij
in extase of orewoet zich in zijn God verliest, waar hij in lyrische verzen
klaagt of jubelt, waar hij zijn irrationeel „credo quia absurdum" poneert 49),
— daar is het domein van religie en mystiek, ook wel van literatuur, maar
zeker niet van philosophie. De geschiedenis der wijsbegeerte gaat aan.
Hadewych en Novalis voorbij, zoals zij ook voorbijgaat aan Bach en Bruckner. Maar zodra de gelovige nadenkt over de verhouding van God en mens,
God en wereld, over de praediceerbaarheid van God, over de relatie van
waarnemen, denken en schouwen, en zodra hij zijn geloof tracht te bewijzen,
heeft hij de stap van het irrationele naar het rationele gedaan, is hij van
mysticus wijsgeer geworden.
De „mystiek" der nu volgende historische periode kent voldoende momenten van rationele bezinning om in een geschiedenis der philosophie behandeld
te worden; ja, men kan zeggen, dat hierin God tot een philosophisch probleem geworden is 50). In die periode ziet men als hoogste wijsheid: het
kennen van God, d.i. het met Hem één zijn. Dus: alleen hij is een „vriend

der wijsheid", die hiernaar streeft, alleen mystiek is „philosophie". Deze
identificering van eigen mening met het ruimere begrip heeft de mysticus
met elken philosoof gemeen; ook de materialist meent dat het idealisme,
en de idealist meent dat het materialisme „eigenlijk" geen philosophie is,
dat de anderen zich slechts bezighouden met irrealia en pseudo-problemen.
De historiograaf echter moet naar andere criteria voor „philosophie" zoeken.
Hij vindt, zoals gezegd is, wijsbegeerte overal, waar overtuigingen omtrent
God, wereld en mens meer of minder wetenschappelijk, meer of minder
rationeel (grenzen zijn hier niet scherp) gefundeerd worden.
48) Mauthner: Beitrge, I, pag. 36. — Voor de termen vó pct) en eécnt in hun contrast
tot q) tloei verwijzen wij naar Steinthal, t.a.p., pag. 74, vlgg., pag. 319, vlgg.
49) „Irrationeel" is hier natuurlijk in het geheel niet „onredelijk".
50) Hoffmann, t.a.p., pag. 236.
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Wat de bedoelde mystiek betreft, hiervan interesseert ons alleen de
kennis-critische en taal-critische zijde.
Apollonius van Tyana geeft wel een zeer merkwaardige critiek op de taal:
het woord is onrein, omdat het door een mensenmond gaat, en kan daardoor
de zuiverheid Gods niet naderen, slechts de geest is hiertoe in staat. Het
woord wordt hier dus niet verworpen, omdat het slechts een beeld zou zijn,
maar omdat het als „ding" onrein is. Maar, zal men zeggen, een woord
behoeft toch niet tot klinkende werkelijkheid gemaakt te zijn, kan toch ook
worden gedacht; en als deze tegenstelling bedoeld is, is hier geen critiek
op het kennen-in-taal aanwezig. Het komt ons voor, dat wij een en ander
toch wel metaphorisch moeten interpreteren in die hoge geestelijke zin,
welke wij in soortgelijk verband bij Boutens aantreffen: de mens kan God
slechts naderen „zonder smet van taal of teeken" 51). — De overtuiging,
dat onze geest goddelijk is (zie ook Numenios van Apamea) is wel allerminst
taal-critisch.
Bij Philo van Alexandrië vinden wij veel, wat (afgezien van de theologische formulering) de taal-critiek „op de huid is geschreven", maar daarnaast ook veel, wat daarmee in volslagen contrast staat. Voor Philo is de
tweede werkelijkheid (eEcs s ) onvoorstelbaar en onzegbaar: de mens kan er
slechts van zeggen, wat het niet is (áTrofos). Maar aan de andere kant vindt
toch de Rede, tot eéa, ópts gestegen, een affiniteit met die werkelijkheid.
Het woord is voor Philo een psycho-physisch phaenomenon, „das ein
„Inneres" zu einem „Ausseren" macht und das die sonst unfassbare Verbindung zwischen der Welt des Gedankens und der Welt der erscheinenden
Wirklichkeit herstellt" "). Hier klinkt de stem van Jean Paul en Biese.
Philo's „woord" is als hun „metaphoor": meer, veel meer dan verbinding
van klank en begrip, want verbinding van uiterlijk en innerlijk, van waarneming en rede, van lichaam en ziel, van mens en kosmos. Maar hier wordt
nog sterker, op grond van een als objectief bestaande aangenomen affiniteit

of analogie tussen mens en kosmos, de logos tot een metaphysische en
mystieke brug tussen zichtbare en denkbare wereld, tussen wereld en God.
Met onze logos (ons „woord") kennen wij Gods logos (Gods „woord"), d.i.
de wereld, die immers door Gods woord is ontstaan, dat woord is 53 ).
En hier wordt dat Woord voor de taal-critiek tot mythe en metaphoor.
Ook de taal-criticus kan zeggen, dat de dingen en de wereld en ook God
51) P. C. Boutens: Nacht-Stilte, vs. 9 (Vergeten Liedjes, pag. 41).
52) Hoffmann, pag. 243. — Ook bij Philo is weer de Stoïsche onderscheiding in gedacht en geuit woord, waarbij het ons niet geheel duidelijk wil worden, in hoeverre
ook het eerste een (gedacht) phonetisch moment kent.
53) T.o.v. Biese en Jean Paul is de zaak te eenvoudig voorgesteld. Biese zowel als
Jean Paul zijn èn metaphorische mysticus èn taal-criticus.
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hun ontstaan aan het woord, aan de metaphoor, te danken hebben, en wel
aan het menselijke woord, want er is geen ander. Maar hij bedoelt dat dan
. . . . metaphorisch. Niet in die zin, dat het woord „eigenlijk" niets doen
kan, maar in die zin, dat de dingen en God „eigenlijk" niet bestaan, dat
dus het woord niet als voor Philo realiteiten, doch slechts illusies schept.
De mens sprak: „substantia, atoom, God", en de substantia, de atoom, God,
zij waren er . . . . als ficties. —
Nog om een geheel andere reden is Philo voor ons begrip van betekenis.
Hij is nl. de eerste, die religieuze teksten principieel allegorisch interpreteerde. Hiermee is hij het voorbeeld geworden voor de gnostische mythenverklaring en de apologetische bijbel-exegese, het voorbeeld ook voor de
theologie van Origines. Zo groot is zijn invloed, dat zelfs Irenaeus en Tertullianus er niet aan ontkwamen 54 ).
Het probleem, dat zich hier voordoet, luidt: Moet de religieuze oorkonde
als „eigenlijk" of als „figuurlijk" begrepen worden? — Wij zien nu af van
de vraag, of in dit verband wel speciaal de term „metaphorisch" wordt
gebruikt. Het probleem roerden wij hierboven reeds aan naar aanleiding
van de Arabische rhetores. Het is een speciaal geval van een wijder probleem:
zelfde vraag naar aanleiding van een tekst in het algemeen 55 Ten opzichte
hiervan is secundair: Wanneer het beeldspraak is, wat is dan de zin ervan,
waarvoor is het beeldspraak?
Philo nu is de meest zuivere vertegenwoordiger van het „metaphorisme";
de Koran-exegeet, die het bestaan van metaphoren in de Koran ontkent,
omdat de metaphoor een leugen is en in het heilige boek geen leugens kunnen
voorkomen, is de meest zuivere vertegenwoordiger van het „non-metaphorisme" 56). Men zou (volgens het principium tertii exclusi) menen, dat er
slechts twee mogelijkheden waren: figuurlijk of niet-figuurlijk. De practijk
leert echter anders. In de eerste plaats is een religieuze tekst een conglomeraat van uitspraken, waarvan sommige letterlijk, andere figuurlijk opgevat kunnen worden. Zegt men, dat de slang in het paradijs niet in eigenlijke
zin gesproken heeft, dan impliceert dit in het geheel niet, dat men nu ook
al het andere symbolisch zal verklaren. De mogelijke combinaties zijn hier
ontzaglijk groot, maar omdat men het heilige boek als één samenhangend
geheel beschouwt en zoveel mogelijk vanuit één leidende gedachte het een
in verband met het ander zal interpreteren, zeker niet onbeperkt. Een be) .

54) Zie voor de verklaring van dat „zelfs" beneden.
55) In dit verband hadden wij de kwestie al eerder aan de orde kunnen laten komen
(sophisten, Stoici); een voorloper van Philo is misschien Aristoboulos.
56) De Koran-exegese kende natuurlijk ook metaphoristen; op deze heeft Philo
invloed gehad. Vgl. b.v. Ign. Goldziher: Vorlesungen fiber den Islam (Heidelberg,
1925), pag. 157, 244.
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paalde interpretatie van een passus kan, tot zelfstandig dogma verheven,
aanleiding zijn tot secte-vorming. In de tweede plaats kan eenzelfde passus,
eenzelfde zin, eenzelfde woord, tegelijkertijd èn eigenlijk èn figuurlijk
worden opgevat.
Een typisch voorbeeld bieden ons de theorieën omtrent het Avondmaal,
de interpretaties van het Mcf3ETE OyETE• ToCrro gCMV Tó cr&51.16: gov en het
1TiETE èg aljTOC/ 1T6:VTES' TOTO yáp k6T1V Tó al µa 110V Til S 510:01 ]KlIS 57 ).
Wat is de betekenis van de copula gcniv? Noemt het een reële of een
metaphorische identiteit ? Is er absolute of partiële gelijkheid (overeenkomst) ? In hoeverre en op welke wijze is het brood „hetzelfde" als Christus'
lichaam? Of is dat go-Tiv gelijk aan „betekent", moet men het brood geheel
als teken zien, en het breken van het brood als moment van een cultische
handeling symbolisch beschouwen ? Kan deze praegnante uitspraak tot een
uitvoerige vergelijking, tot een, in de gelijkheid van de verhoudingen volledig
te verklaren, proportio worden geëxpliceerd?
Bij de kerkvaders onderscheidt men twee scholen: de metabolisten en de
symbolisten. Justinus Martyr en Irenaeus verbinden enigszins beide visies:
het brood en de wijn blijven niet geheel onveranderd, er komt iets hogers,
iets hemels bij. Soortgelijke overgangsvormen zijn te vinden bij Gelasius I
en Melanchton. Hiertegenover staat dan aan de ene zijde het symbolisme
van Origines, Tertullianus en Cyprianus, later van Zwingli (althans in zijn
eerste periode) 58), aan de andere zijde de transsubstantiatie-leer der Katholieke kerk.
Wat Philo betreft: zoals gezegd is, interpreteert hij alles allegorisch, uitgaande van de veronderstelling, dat God — omdat nu eenmaal het grootste
deel der mensen op een laag intellectueel peil staat -- de bijbel in de bestaande vorm aan de mensheid heeft geschonken. Het profane vulgus kon nu
„letterlijk" lezen en begrijpen, maar slechts de wijze vermocht te begrijpen,
wat . . . . „eigenlijk" bedoeld is. Dit is wel in flagrante tegenspraak met het
1

„en hebt ze den kinderkens geopenbaard"

59 ).

Origines onderscheidt zelfs

57) Matthëus, XXVI, vs. 26, vlg.
58) Op de Zwingliaanse avondmaalsleer schijnen Nederlandse humanisten van invloed geweest te zijn. Reeds in een briefwisseling tussen Wessel Gansfoort en Angularius wordt de mening uitgesproken, dat de woorden niet vleselijk maar geestelijk
moeten worden opgevat. Vooral Honius (Hoen), die deze brieven vindt, is ervan
overtuigd, dat „is" niets anders wil zeggen dan „betekent". Hij schrijft een brief
aan Luther, die door Hinne Rode bezorgd wordt. Deze brief brengt dan Zwingli
tot zijn symbolische interpretatie. Vgl. J. G. de Hoop Scheffer: Geschiedenis der
Kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531 (Amsterdam, 1873), pag.
87, vlgg. en vooral pag 104, vlgg.
59) Lucas. X, vs. 21.
;
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drie betekenissen: een somatische (vleselijke, letterlijke), een psychische
(geëxpliceerd in de moraliserende paraphrase) en een pneumatische (geëxpliceerd in een philosophisch begrippen-systeem). Deze betekenissen zijn
langs een waarderingsscala geordend; de laatste staat het hoogst, is de
eigenlijke, wezenlijke, ware. Ook hier dus weer dat merkwaardige in elkaar
overslaan van contrasten, de polysemie van „eigenlijkheid" in al haar
problematiek. En ook hier weer, maar nu met betrekking tot een tekst,
een niveau-structuur van het Kennen. Dat juist de rationalisten allegorisch
duiden, is opvallend, omdat toch op het gevoelsmoment van alle beeldspraak
de nadruk wordt gelegd. De interpretatie van de woorden bij het Avondmaal
als „eigenlijke" uitdrukking levert hier juist het irrationele, het niet met
het verstand, wel met het geloof en het gevoel te aanvaarden mysterie,
terwijl de symbolische interpretatie volkomen rationeel is. Daarom is het
in verband met zijn „credibile est, quia ineptum est; certum est, quia
impossibile est — credo quia absurdum" niet te begrijpen, dat Tertullianus
aanhanger was van het symbolisme. Als het verstand niet bij machte is
de openbaring te begrijpen), wat vermeet het zich dan de openbaring
te verklaren?
Deze gehele kwestie gaat grotendeels buiten het begrip „metaphoor"
om („begrip" dan in de door ons bedoelde zin) 6 °). Men vraagt zich immers
niet af, wat de metaphoor nu is, maar of een bepaalde uitspraak al dan niet
metaphorisch is bedoeld 61 ). En toch: nergens dieper misschien dan hier
reikt de metaphoor in ons denken en in ons leven. „Met Philo begint de
allegorische bijbel-exegese" is een nuchtere wetenschappelijke constatering.
Maar hoe vaak sindsdien zullen de mensen elkaar nog haten, martelen en
doden wegens het al dan niet metaphorisch interpreteren van een woord
of een zin. Zo gezien kan men zeggen, dat geen wetenschappelijke term op
zo tragische en verwrongen wijze het raadsel reflecteert van ons denken-intaal en van ons bestaan. Boven haar „zijn of niet-zijn" woedt het fanatisme,
vlammen brandstapels en wordt steeds weer het martel-kruis naar de hemel
opgetrokken. —
De niveau-structuur van het Kennen ligt bij Plotinos niet tegenover Gods
woord, maar weer tegenover de werkelijkheid, tegenover God zelf, opgetrokken. Hij stelt boven het aisthetische, het noëtische en het dialectische
Kennen en ook nog boven het Schouwen (BFaga) als hoogste trap de ïxcrracris,
het één-worden met God (6:TOnco6is), waarin eerst de mens van de dualiteit,
van het contrast „Ik - niet-Ik", verlost is 62). Evenals bij Plato worden hier
60) Vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 2.
61) Vgl. Deel I, Hoofdstuk II, § 2.
62) Vgl. Hoffmann, t.a.p., pag. 251.
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de lagere niveau's tegelijkertijd èn negatief èn positief gewaardeerd: negatief, voorzover zij geen adaequaat kennen zijn; positief, voorzover zij de
noodzakelijke trappen zijn, waarlangs de mens God kan naderen.
En juist in dat positieve moment verwijdert zich deze gedeeltelijk rationele
mystiek wezenlijk van de taal-critiek. Minder groot lijkt de breuk tussen
deze laatste en de gevoelsmystiek, die het denken geheel, d.i. ook als middel,
ook als weg tot een doel, verwerpt. Maar ook deze plaatst, zo niet aan het
eind van een rationele dan toch aan het eind van een ethische katharsis,
een „Schouwen". En dit blijft voor dien anderen vijand van de ratio slechts
een metaphoor, slechts een woord, slechts een naam, slechts een geluid.
Op het moment, dat voor eiken mysticus de mens in eigenlijke zin eerst
ziende wordt, dooft voor den taal-criticus in zijn ogen het laatste licht.
En hiermee hebben wij, zij het zeer summier, beschreven, wat de philosophie der Oudheid heeft voortgebracht aan critiek op Taal en Kennen. Wij
vonden, wat de taal betreft, voornamelijk een critiek op de derde functie,
en wel van zeer verschillende zijden: idealistische en materialistische, sceptische en mystieke. De critiek van alle dogmatici is (zoals vanzelf spreekt)
incidenteel;n1. op de taal van andere systemen; die van de mystici essentieel, soms geheel negatief, soms daarnaast ook positief; die van de sceptici
essentieel en negatief. De sophisten wijzen op de volledige onmacht der
taal als mededeling; soms echter treft de critiek slechts de beeldspraak of
zelfs slechts een bepaald soort beeldspraak (nl. die in logische uiteenzettingen, of die welke op een „te verre" overeenkomst gebaseerd is), waarbij
niet zozeer de „oneigenlijkheid" als wel de „ongebruikelijkheid" wordt
aangevallen.
§ 2 — DE MIDDELEEUWEN
Terwijl in de Griekse maar vooral in de moderne wijsbegeerte critiek op
taal en critiek op kennis nauw verbonden zijn, kunnen wij in de Middeleeuwen a priori wel een kennis-critiek, maar niet een essentiële critiek op
de taal verwachten 1). Voor de Christenen (en alle Middeleeuwse wijsgeren
waren Christenen) bestond er een enorm brok taal, dat voor menselijke
critiek volkomen onaantastbaar was: Gods taal, Gods woord, en deze taal,
dit Woord, was het centrum hunner philosophie. In deze taal, die toch ook
hun taal was, had God zich geopenbaard, daar was Hij, daar was de Waarheid te vinden. Kon de mens met zijn eigen woorden God niet naderen,
niet noemen, niet „afbeelden", met diezelfde woorden was God de mensen
wel genaderd, had Hij zich uitgedrukt, Zijn Waarheid geopenbaard. Aan den
1) Bedoeld is speciaal een critiek op de derde functie.
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mens was de taak opgedragen, deze taal juist te interpreteren. Begreep hij
een bepaalde passus niet, dan lag dat niet aan die taal, maar aan zijn eigen
kenvermogen, en wel incidenteel of essentieel, alnaargelang de opvatting:
incidenteel, omdat hij te vleselijk, niet rationeel genoeg las, — essentieel,
omdat hij te rationeel las, met zijn verstand trachtte te begrijpen, wat
niet voor zijn verstand, doch voor zijn ziel, voor zijn geloof was bedoeld.
Maar hoe men ook tegenover de ratio stond, een critiek op Gods taal als
b.v. „het is slechts beeldspraak" (hetgeen wil zeggen: „het is niet waar,
het intendeert geen werkelijkheid") was principieel onmogelijk. Daarom
moeten wij voor ons doel zoeken in de peripherie van hun theologische wijsbegeerte, ver van de Taal, waarin deze centreert. En ook daar zullen wij
die critiek M plotseling zien afbreken, .5f plotseling centripetaal en daarmee
in positieve richting zien ombuigen.
Wij zeiden reeds, dat de Middeleeuwse universalia-strijd van fundamenteel
belang is voor een bepaalde kennis-theorie, waarin bij de latere taalcritiek
de metaphoor als moment zal fungeren 2). Terecht stelt Geyser de (rhetorische) vraag: „Reichen nicht in sie die Wurzeln des die neuere Philosophie
beherrschenden Nominalismus zurck? asst sick der Streit um die „Substanz" in der neueren Philosophie verstehen ohne Rckgang auf die tiefgriindigen Er&terungen der Scholastik ober diesen Begriff?" 3 ) Daarnaast
hebben wij dan te memoreren de mystiek, de negatieve theologie.
Wat de laatste betreft: wij vinden deze bij Gregorus van Nyssa, later bij
(pseudo-)Dionysius Areopagita, op wien Mauthner met zoveel nadruk wijst,
Johannes Scottus Eriugena, den Joodsen philosoof Maimonides 4). Het verst
gaat hier wel Dionysius Areopagita, en hij heeft ook de meeste invloed
gehad. Alle eigenschappen worden, omdat zij een antithese kennen, aan
God ontzegd, dus ook het Zijn: „het zijn behoort aan Hem, niet Hij behoort
aan het zijn" 5). Hij is 66k boven Zijn en Niet-Zijn verheven, . . . . hetgeen
weer niet wil zeggen, dat Hij door Hegel's synthese „Worden" kan worden
gepraediceerd. Dionysius is in zijn negatie volkomen consequent, maar het
lijkt, of uiterste consequentie hier tot uiterste absurditeit voert, of de Logos
aan het eind van de weg zichzelf vernietigt. „Maar Hij zelf is het zijn voor
hetgeen is en niet alleen het zijnde maar ook het zijn zelf van het zijnde is
uit den vóór-eeuwig zijnde" 6). Hier heeft hij toch weer iets positiefs gezegd,
kent hij aan God toch weer praedicaten toe, en hij blijft bij dit alles in een
2) Vgl. Hoofdstuk I, § 5.
3) J. Geyser: Die Mittelalterliche Philosophie (Dessoir, pag. 257, vlg.) pag. 301.
4) Vgl. Geyser, t.a.p., pag. 273, 281, 307, 289.
5) W. J. Aalders: Pseudo-Dionysius Areopagita (Groote Mystieken. Eerste serie,
No. 2 (Baarn, 1913)), pag. 17.
6) Ibidem.
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begripmatig, of liever in een formeel-schematisch denken gevangen. Als
dergelijke zinnen een „hymne aan God" zijn 7 ), dan is het een hymne, waar
althans voor ons gevoel elke lyriek, elke verrukking (extase) aan ontbreekt-,
geen „uitdrukking" lijkt het, maar het vaststellen van een mislukte „afbeelding", dat toch zelf weer tot afbeelding tracht te worden. Maar zien
wij van deze kwestie af. Uiterst belangwekkend, juist in verband met de
taal-critiek, is de genoemde consequentie van de negatieve theologie: het
ontkennen van het Zijn aan God. In Deel III trachten wij aan te tonen, dat
Mauthner de „wirkliche Wirklichkeit" als concretum, als absoluut reale,
als het eigenlijk Zijnde, poneert (waarmee hij dan de bestaande dogmatische
visies op het Zijnde vergelijkt), doch daartegenover weer alle mogelijke
moeite doet om te bewijzen, dat die werkelijkheid er niet is, tenzij dan als
fictie. Op een geheel andere, apertere wijze dan zijn moderne collega trekt
Dionysius uit de stelling: „Wij kunnen God niet noemen, niet denken" de
consequentie: „God (de werkelijkheid) is niet", al tracht hij dan ook onmiddellijk aan het positieve in deze uitspraak te ontkomen, door ook weer het
Niet-Zijn te negeren. Overigens moeten wij altijd weer in het oog houden,
dat bij den mysticus, ondanks al die tot in het absurde doorgedachte verstandelijke negaties, God door het gevoel als iets positiefs, ja het enig positieve, wordt aanvaard, dat „God" niet slechts een woord is, doch — zij het
dan door een volledige noëtische leegte heen — naar de hoogste werkelijkheid wijst. Zo is ook voor Scottus, evenals voor Gregorus van Nyssa en
Fredegius het Niets, waaruit de wereld door God is geschapen, positief.
Vooral tegen dit positieve Niets zal de taal-critiek protest aantekenen 8). -Voor wij nu het nominalisme in zijn historische ontwikkeling beschouwen,
moet de philosophie van Augustinus aan de orde komen. Niet omdat hij,
met scepticisme en agnosticisme in enig verband zou staan, want „Es hat
wohl selten jemand gelebt, der fester wie er von der Fnigkeit unseres
Geistes, bei gutein Willen die Wahrheit sicher zu erfassen, iiberzeugt gewesen ‘re" 9). Ook niet zozeer om zijn negatieve theologie, die zeker veel

en veel minder cru is dan die van Dionysius, of om wat hij voor de universalia-strijd betekent. Hij is voor de geschiedenis van ons begrip op directere
wijze van belang door zijn visie op de beeldspraak, meer speciaal zelfs op de
7) Ibidem. — Terecht zegt hij op een andere plaats (pag. 11): „Een zijner geliefkoosde
uitdrukkingen, waarmede hij het goddelijke wezen aanduidt, is: boven-onkenbaar.
Bij een dergelijke taal behooren paradoxen en antinomieën. Men vindt er dan ook
bij Dionysius tallooze, tot vermoeiens toe".
8) Vgl. beneden § 5 en Mauthner (Aristoteles, pag. 12, vlg.): „Aristoteles ist der
berufene Vorg,nger der Scholastiker. Auch er wrde in dem Satze: „Aus Nichts hat
Gott die Welt geschaffen" das „Nichts" fiir den realen Stoff der Welt erlaren".
9) Geyser, t.a.p., pag. 275.
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metaphoor, welke visie gebaseerd is op zijn begrip „signum", en ook door
dit laatste begrip zelf. Dit bleek ons uit de beschouwingen, die Kuypers
hieraan heeft gewijd 9.
Kuypers demonstreert, hoe bij Augustinus het „teken"-begrip een zeer
wijde omvang heeft. Augustinus onderscheidt twee soorten signa, nl. die
welke niet en die welke wel een overeenkomst hebben met de zaak, waarnaar
zij wijzen. In het laatste geval kan de overeenkomst meer of minder groot
zijn. De dansbewegingen der pantomine b.v. hebben ondanks de overeenkomst met de zaak, die zij willen be-teken-en, toch de verklaring van een
praeco nodig 11). Bij de plastische kunsten echter bestaat er van nature
overeenkomst met het afgebeelde 12). Bij de woorden (de namen) daarentegen ontbreekt deze geheel; de gehele taal is een menselijke instelling, de
woorden zijn thesei 13). Behalve de genoemde onderscheiding is er nog een
andere: het signum is slechts teken, — het signum is behalve teken daarnaast
ook nog zaak. Tot de eerste soort behoort de woord-klank, tot de tweede
behoren de dingen, welke door het gebruik en de bewerkingen der mensen
ook teken-functie bezitten. Zij wijzen dus beide naar iets anders heen.
„Dieses Hinweisen bedeutet, dass sie als res sensibiles entweder durch das
Auge oder durch das Ohr wahrnehmbar sind, als hinweisende Zeichen
dagegen etwas dem Geiste vermitteln, das nur von diesem verstanden werden
kann" 14). Hetgeen volgens onze mening niet zeggen wil, dat het be-teken-de
altijd een corporale behoeft te zijn. Daarom lijkt ons in aansluiting met dit
citaat de volgende passus niet volkomen logisch.
„In der religisen Interpretation nun erfahren diese zwei Momente eine
spezielle Belastung: das sinnlich Wahrnehmbare wird als das Fleischliche
dem Nichtsichtbaren, dem Geistlichen gegenbergestellt. Ersteres ist das
Vorbergehende, Ver0.ngliche, das, was in der Zeit wiederholt wird,
Letzteres das Unvernderliche, in sich selbst Gleichbleibende, Ewige. Die
Distanz zwischen dem sinnlich wahrnehmbaren Zeichen und der Sache, auf
die sie weisen ist deun auch viel grszer und dadurch weniger auf der Hand
liegend und nicht so leicht greifbar, als es bei Wortkangen, Gebrauchsgegensdnden und menschlichen Instituten 15) der Fall ist, bei denen das
10) K. Kuypers: Der Zeichen- und Wortbegriff im Denken Augustins (Amsterdam,
1934).
11) Kuypers, t.a.p., pag. 82. Vgl. wat wij Deel III, Hoofdstuk IV, § 1 opmerken
over programma-muziek.
12) Dito over plastische kunst.
13) Dit heeft verder geen taal-critische portée.
14) Kuypers, pag. 87.
15) Is het wel mogelijk, de menselijke instellingen aan de woord-klanken te coordineren, als deze woord-klanken juist als menselijke instellingen worden begrepen ?
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VerhMtnis zwischen Zeichen und bezeichnete Sache bestimmt wird durch
Vereinbarung und Gewohnheit. Die gffiszere Entfernung stellt das Zeichen
in die SpMre des Mysterisen und der Mystik. Ihre indirekte Verbindung
wird in der Sprache betont durch die Bildersprache, die Metapher in dem
weitesten Sinne des Wortes. Dabei bezeichnet ja der Wortklang als Zeichen
eine Sache, die ihrerseits von neuem als Zeichen fungiert, und auf eine
andere geistliche Sache hinweist. Dieser doppelte Hinweis fordert also auch
ein zwiefaches Verstehen" 16 ).
Wij zeiden, dat hier iets niet klopt. Wanneer in de figuurlijke taal de
woord-klank teken is voor een (zintuiglijk waar te nemen) zaak, en deze
zaak weer teken voor een geestelijke zaak, dan laten zich beide tekenfuncties alleen maar als „res sensibiles etwas dem Geiste vermittelnd" begrijpen, wanneer zowel het begrip „res sensibile" als het begrip „geestelijk"
heimelijk (en natuurlijk correlatief) van betekenis veranderen. Hier is een
duosemie in het spel, die in direct verband staat met twee betekenissen,
die „concreet" (en dus ook „abstract") kan hebben. Op het moment dat
het teken wordt waargenomen, wordt de bedoelde zaak niet waargenomen.
Het eerste is een hic-et-nunc-concretum, waartegenover de tweede dan als
non-sensibile, als abstract, geestelijk, wordt gesteld. In de trits „naam zaak - (geestelijke) zaak" nu is de middelste term „geestelijk" t.o.v. de
(gehoorde) naam, maar het is niet dit geestelijke, dat eeuwig en onveranderlijk kan worden genoemd, en het zijn dus niet de twee in de eerste geciteerde
zin („Dieses Hinweisen enz.") bedoelde momenten, welke „in der religisen
Interpretation eine spezielle Belastung erfahren". Immers volgens deze zin
is elk begrijpen „geestelijk"; slechts het horen (of zien) is vleselijk. Voor een
onderscheiding in somatisch en noëtisch begrijpen is een ander contrast
„sensibile - non-sensibile" (concreet - abstract) noodzakelijk. Maar hier
mogen wij verder verwijzen naar Deel III, Hoofdstuk III, § 5.
„Dieser doppelte Hinweis fordert also auch ein zwiefaches Verstehen.
Das fleischliche und geistliche Verstehen erleiden dabei eine Verschiebung
nach oben: das Verstehen der ersten Verbindung im Ganzen ist das Fleischliche, das der zweiten das spirituelle Verstehen". Zoals reeds bleek uit de
term „religieuze interpretatie" gaat het bij Augustinus om het begrijpen
van de Heilige Schrift, vooral om het begrijpen van het Oude Testament
in verband met het Nieuwe. En hier wijkt hij dan af van allegorische exege16) Kuypers, t.a.p. — Dat „metaphoor" hier in de ruimste zin genomen is, vermogen
wij niet in te zien: slechts een van de vier soorten van Brinkmann is bedoeld. Zoals
wij straks zullen zien, valt dit begrip „metaphoor" niet samen met dat van Augustinus, voor wien het kurion N <----)p A in het geheel niet een niet-zintuiglijke zaak behoeft te intenderen.

364
ten als Philo en Origines, volgens wie immers alles slechts figuurlijk moet
worden begrepen. Hij houdt naast de figuurlijke ook de letterlijke betekenis
staande: de eerste is de waarheid omtrent het eeuwige en geestelijke, de
tweede is de waarheid omtrent het tijdelijke. Op deze twee wijzen interpreteert hij de geschiedenis van het volk Gods. In zekere zin terecht zegt
Kuypers, dat hier willekeurig wordt aangenomen, dat hetgeen wordt meegedeeld, ook door den Schrijver zelf zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld
is. Met een verwijzing naar de paragraaf over de Arabische rhetores kunnen
wij hier zeggen: de aanname is willekeurig, omdat er geen „toevoegsel"
is, waaruit het figuurlijk-zijn kan blijken. Maar toevoegsel is hier het unieke
feit, dat de mens hier juist met mededelingen van God te doen heeft, van
Wien het onmogelijk was aan te nemen, dat Hij (als een willekeurige
menselijke historiograaf) slechts aan tijd gebonden en niet eeuwige waarheden zou onthullen. Kuypers zegt wel: „Darauf (nl. op de boven genoemde aanname) konnte man leichter schlieszen, weil man darin das Werk
des Heiligen Geistes sah" en schijnt zo hetzelfde te bedoelen als wij, maar
wij willen toch meer de nadruk leggen op de logische noodzakelijkheid van
de aanname, die zo geheel in deze visie op de bijbel als Gods Woord past
en die eerst voor wie anders tegenover het Oude Testament staat „willekeurig" lijkt. Door die visie kwam Augustinus niet „gemakkelijker" tot die
aanname, maar zij is daarvan de enige logische grond.
Dat (vrijwel) alles in het Oude Testament allegorisch geïnterpreteerd
moest worden, stond dus vast. Een andere kwestie was: Hoe moeten die
„tekens" dan allegorisch geïnterpreteerd worden, voor welke „zaken" zijn
zij teken ? — In wezen gaf het Nieuwe Testament als openbaring reeds een
verklaring daarvan, door het Nieuwe werd de menselijke interpretatie van
het Oude gedicteerd. Het is wel duidelijk, dat Augustinus' „tweevoudig
begrijpen" weinig of niets te maken heeft met Sdhlin's „Bewusstseinslage
der doppelten Bedeutung"; daarvoor worden beide betekenissen veel te
scherp van elkaar gescheiden, vooral wanneer hij zegt, dat (gezien de verschillende levensniveau's der mensen) een voorschrift voor den een in
letterlijke, voor den ander in figuurlijke zin geldt 17).
Met dit alles zijn de in zijn „De doctrina christiana" gegeven hermeneutische wenken tot beter begrijpen van de obscura et ambigua signa der
Heilige Schrift niet gemakkelijk in een logisch verband te brengen. Men
moet volgens hem eerst vaststellen, of een locutio propria dan wel figurata
is 18) en hiervoor geldt de volgende norm: Alles wat in de H. S. in letterlijke
zin opgevat niet op de honestas morum noch op de waarheid van het geloof
17) Kuypers, pag. 94.
18) Ibidem, pag. 95.
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kan betrokken worden, moet figuurlijk worden geïnterpreteerd 19). Zo
wordt dan de sententia veritatis gevonden. Maar op andere plaatsen legt
hij er toch juist de nadruk op, dat ook de letterlijke (in dit geval dan vleselijke) betekenis „waar" is. Voorts is hét letterlijke begrijpen blijkbaar niet
altijd een somatisch begrijpen: er zijn locutiones, die onmiddellijk het eeuwige
be-teken-en, terwijl de andere het bedoelde niet per essentiam maar per
similitudinem, per figuram noemen, waardoor het mogelijk is, dat één zaak
verschillende namen heeft.
Hier schijnen wij wel ver verwijderd te zijn van de gevoelsmetaphoor,
ver ook van een critiek op (de derde functie van) de taal. Toch nadert
Augustinus de gevoelsmetaphoor (althans in een bepaalde betekenis van
deze term 20 )) ongetwijfeld. Heeft men eenmaal vastgesteld, zegt hij, dat
men met een figuurlijke uitdrukking te doen heeft, dan moet men de
woorden, die samen de locutio vormen, onderzoeken op hun overeenkomst
met de bedoelde zaken 9. „Die metaphorische Auffassung von Aussagen
der Schrift wird von dem Bewustztsein geleitet, dasz in der similitudo,
welche man zu bemerken glaubt, immer mehr ausgedrckt ist als man
unmittelbar erfaszt. Dabei spricht Augustinus gern von einem Mysterium
in Anschlusz an seine VorOnger, die griechischen Allegoreten" 22). In dit
mysterie nu is iets van het bedoelde gevoelsmoment: het mystieke gevoel
van met het transcendente, het eeuwige, verbonden te zijn: Gods Taal is
niet slechts beeldspraak (zie boven). Maar aan de andere kant: God is onpraediceerbaar, is een substantia ineffabilis. Zelfs de res spirituales moeten
wij als eigenschappen van God gedacht, nog transcenderen en als symbool,
als metaphoor, begrijpen. „Damit iibersteigt man das, was innerhalb des
Bereiches menschlichen Denkvermogens liegt" 23). Inderdaad, hier weet de
mens niet, van welke zaak het beeld een beeld is, tenzij dan van „een eigenschap Gods"; hij moet transcenderen, hij moet iets als een metaphoor begrijpen, maar juist dat kan hij niet. Ook de res spirituale is dus nog teken,
en wel voor een res transcendens; de laatste echter kan nooit teken zijn.
Eet woord voor de eerste noemt dus de tweede, zeker: niet per essentiam
doch slechts per figuram, maar het noemt toch iets. Daarom is bij Augustinus de critiek niet alleen negatief maar ook positief. En als voor hem de
19) Ibidem, pag. 91.
20) Zie voor de verschillende betekenissen van „gevoelsmetaphoor": Deel III, Hoofdstuk IV, § 1.
21) Kuypers, pag. 95. — Het is — gezien Augustinus' mening, dat de woorden geheel
thesei zijn, geen overeenkomst hebben met de betekende zaken, — beter om te spreken
van de overeenkomst tussen de letterlijk bedoelde en de figuurlijk bedoelde zaken.
22) Ibidem.
23) Ibidem, pag. 99.

366
nomina dei „slechts" beeldspraak zijn, omdat de taal aan tijd en ruimte
is gebonden, doch God vóór tijd en ruimte bestond 24), dan heeft dit „slechts"
toch een andere betekenis dan b.v. bij Mauthner. Ook hij gelooft aan de
„Begegnung" van Humboldt en Pongs.
Het komt ons voor, dat Augustinus' begrip „signum" grote overeenkomst
heeft met wat wij later als „Metapher" bij Biese vinden. Op ongeveer dezelfde wijze als Biese vanuit het begrip „overdracht", beschouwt hij vanuit
het begrip „teken" muziek, plastische kunsten en taal. En beide begrippen
hebben nog een groter ressort dan deze gebieden. Om nog een enkel voorbeeld te noemen: de mens vat de lichaamsbewegingen, de uitdrukkingsbewegingen van andere mensen als tekens op (Augustinus), interpreteert
die bewegingen metaphorisch (Biese) en komt zo tot het geloven aan of tot
het aannemen van andere psychen, van psychische werelden buiten de zijne.
Ten opzichte van „signum" blijft bij Augustinus de betekenis van „overdracht" beperkt 25). Soms is de translatio een soort van figurata locutio,
soms is het met dit laatste identiek 26 ); de translata verba of locutio of/en
de figurata locutio staan tegenover de propria locutio (verba, significatio).
Maar het ruimere begrip valt zeker niet samen met de „versinnlichende
Metapher" (zie boven, noot 16)).
Dit blijkt wel duidelijk uit de volgende passus: „quaeritur quomodo sit
reum pecus, cum sit inrationale nec ullo modo legis capax, an quemadmodum
transferuntur verba modo locutionis, quae graece appellatur im racpopa, ab
animali ad inanimale — sicut dicitur inprobus ventus vel iratum mare —
ita et hic translatum est a rationali ad inrationale?" 27)
Hier intendeert het phonetisch kurion immers in het geheel niet een
zintuiglijk waar te nemen concretum. Veel interessanter dan deze kwestie
is het feit, dat wij hier de term „metaphoor" aantreffen in volkomen taalcritische zin: is het dier wel werkelijk schuldig, of is „schuldig" hier slechts
een metaphoor? Augustinus interpreteert hier psychologisch. Van het begrip,
„schuld" is de subjectieve bewustheid een essentieel moment. Die bewustheid ontbreekt bij het dier geheel en wanneer Augustinus ook eens deze
metaphoor op het „verenigingspunt" had onderzocht, dan had hem moeten
opvallen, dat dit er hier niet is.
En zo verwerpt de jurist de metaphoor, omdat zij over de werkelijke feiten
-

24) Deze mening ook bij Thomas van Aquino (Kuypers, pag. 97). Zie voorts beneden.
25) Eenzelfde verhouding bestaat wel tussen „symbool" en „metaphoor".
26) Resp. De doctrina christiana, III, 29, 40 (Migne) en III, 5, 9. — Dr. Kuypers
was zo vriendelijk ons over een en ander nader in te lichten.
27) Augustinus: Quaestionum in Heptateuchum, Lib. III, c. 74. Deze plaats vonden
wij geciteerd in een artikel van A. van Praag (zie Deel III, Hoofdstuk II, § 1, noot 23)).
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een volslagen ondoorzichtige sluier werpt, terwijl zij voor den bijbel-exegeet
eeuwige waarheden onthult.
Wijzen wij er nog op, dat de beide bovengenoemde begrippen „veritas"
in hun contrast volkomen gelijk zijn aan de reeds meermalen besproken
begrippen „eigenlijkheid". —
Geyser laat zien, hoe bij Gregorus van Nyssa reeds iets wordt aangetroffen
van het probleem der universalia, en wel in verband met het mysterium
der triniteit 28). Gregorus betoogt, dat men, ofschoon zeker elk der drie
personen God is, toch niet de pluralis „goden" mag gebruiken. Men zou
daartoe kunnen komen, omdat men ook gewoon is b.v. Petrus, Paulus en
Barnabas „mensen" te noemen; maar dan drukt men zich toch on-eigenlijk,
d.i. on-waar uit, want in eigenlijke (ware) zin zijn zij slechts één mens. Ook
hier dus weer de oneigenlijke uitdrukking als „leugen", die met betrekking
tot het menselijke vergeeflijk (want gebruikelijk), met betrekking tot het
goddelijke echter absoluut verboden is. Wij weten niet, of Gregorus de
ongeveer een eeuw na de dood van den schrijver door Boëthius in het Latijn.
vertaalde Eicraycoyil van Porphyrios heeft gekend, waarin deze het universalia-probleem reeds heeft geformuleerd; maar het is ook van weinig belang.
Het probleem ontstaat hier bij Gregorus als vanzelf uit de spanning tussen
Rede en Geloof. Het rationeel begrijpelijk willen maken van het dogma der
triniteit leidt ook dadelijk tot een oplossing: het ultra-realisme. Consequentie
hiervan is: het ecarteren uit de taal van alle pluralia, of (daar dit natuurlijk
niet mogelijk blijkt) het beschouwen van een plurale als „oneigenlijke" (d.i.
onware, niet aan de werkelijkheid adaequate) uitdrukking. Hier is dan
„eigenlijk" wel het precieze tegendeel van „gebruikelijk". De term „oneigenlijk" in verband met meervoud en enkelvoud doet ons denken aan
een bepaalde soort van synecdoche, zoals wij die bij Pseudo-Plutarchus
(á-rr6 évós TCX TroXX6:), Cicero, Quintilianus e.a. behandeld vinden, en ook aan
een bepaald soort van èvaUayill, nl. de éTEpápiegov van Phoebammon 29),
de „figura per numeros" van Pseudo-Rufinianus 30 ). Het gaat hierbij om
uitdrukkingen als „De mens is sterfelijk" voor „De mensen zijn sterfelijk".
Hier zou dan, in tegenstelling met wat Gregorus bedoelt, een singularis in
plaats van een pluralis zijn gebruikt.
Zo vinden wij „de mens" in de loop der tijden als rhetorische figuur
28) Geyser, pag. 272. — Wij verstouten ons, hier en daar de samenstelling „universalia-strijd" te gebruiken, hoewel het bedenkelijk veel van een germanisme weg heeft
(„Universalienstreit"). Maar als „geloofsstrijd": „strijd over het geloof" betekenen_
kan, kan ook „universaliastrijd" bestaan.
29) Zie Spengel: Rhetores Graeci, III, pag. 45.
30) Zie Halm, t.a.p., pag. 54-58.
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(troop), grammatische figuur en suppositie, maar ook als kurion met „de
mensen" als correlatief xenikon ! Dat achter al deze begrippen de „eigenlijkheid" een wilde dans uitvoert, is duidelijk. Ook, dat alleen in het laatste
geval die dans te interpreteren is als uitdrukking van een philosopheem.
Hoe moeilijk het ook moge zijn in de drie eerste gevallen de betekenis van
„eigenlijkheid" te begrijpen, zoveel is wel zeker, dat die betekenis een
geheel andere is dan in het laatste.
In de philosophie wordt een woord „eigenlijk" genoemd, als het een
„substantia", een metaphysische entiteit intendeert. Zo vinden wij dus in
de universalia-strijd de volgende trits: wat metaphysisch werkelijk is, is
logisch waar en taalkundig eigenlijk. Dit geldt zowel voor het nominalisme
als voor het realisme, en in dit opzicht zijn zij dus beide voor ons begrip
van belang. Zij verschillen echter in hetgeen nu „werkelijk" genoemd
wordt, dus ook in de woorden, die nu „eigenlijk" genoemd worden. Door
zijn negatieve beantwoording van de vraag naar de realiteit der universalia 31 ) kunnen wij in het nominalisme een voorloper zien van de latere
taal-critiek. Daarom zullen wij dit voornamelijk moeten behandelen.
Uit het feit, dat reeds Antisthenes gezegd heeft: „Ik zie een paard, geen
paardheid", blijkt, hoezeer nominalisme en scepticisme (agnosticisme)
samenhangen. Over de aanvang van het nominalisme in de Middeleeuwen
-wordt ons weinig bericht. Marcianus Capella is zeker een der eersten.
Volgens hem is een universale de samenvatting van vele individuën door
.één naam, door een en hetzelfde woord. Dezelfde mening vinden wij later
bij Roscellinus; het individuele is het enig werkelijke, en dit is ons in de
_zintuiglijke gewaarwording gegeven. Het schijnt, dat door verschillende

nominalisten een extreem sensualisme werd aangehangen, althans volgens
de getuigenissen van Anselmus en Abaelard 32), maar hun geschriften en
_zelfs hun namen zijn dan verloren gegaan. Men zou geneigd zijn dit verloren
gaan in verband te brengen met enige van theologisch standpunt gezien
gevaarlijke consequenties van het nominalisme. De intensiteit immers van
het Zijn moest volgens een extreem nominalisme het nul-punt bereiken in
het ens realissimum der realisten 33), hoewel een negatieve theologie ook
met de theorie der laatsten samen kan gaan (zie beneden). Bovendien moest
_het nominalisme ook leiden (en heeft het bij Roscellinus daadwerkelijk
geleid) tot een tritheïsme wat betreft het dogma der triniteit (dit dus in
volkomen contrast met Gregorus van Nyssa).
31) Zoals wij beneden (Deel III, Hoofdstuk III, § 5) trachten aan te tonen, is deze
_formulering onjuist, of althans zo praegnant, dat zij onjuist kan worden opgevat.
32) Zie Windelband, t.a.p., pag. 249.
33) Zie Deel III, Hoofdstuk III, § 5, waar wij erop wijzen, dat ook bij de nominalisten,
de relativering van het Zijn (zij het dan implicite) wordt aangetroffen.
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Om een dieper inzicht in het probleem der scholastiek te krijgen — dat
overigens een probleem van alle tijden en bij uitstek ook van onze eigen
tijd is 34) — stellen wij weer de trits: „nomen - idea - res"; dit wordt dan
hier: „nomen - genus logicum - genus naturale". Juist omdat elk der drie
leden en ook „bestaan" zelf op verschillende wijzen begrepen kan worden,
zijn er zoveel opvattingen mogelijk. Wat dat „bestaan" betreft: slechts
schijnbaar is dit in het gehele probleem het enig vaste punt. Slechts schijnbaar is de vraag: „Heeft een universale de eigenschap Zijn?" dezelfde als
b.v. „Heeft een steen de eigenschap hardheid?" of in het algemeen: „Is N
al dan niet A?". Immers hier is deze A een X. Elk oordeel over de realiteit
der universalia is een impliciete definitie van „realiteit". Sommigen nemen
naast een substantieel nog een ideëel Zijn aan, — waarbij de vraag rijst,
wat dan toch het gemeenschappelijke is van die beide soorten „Zijn".
Anderen aanvaarden slechts een substantieel Zijn. In beide gevallen kan dit
laatste weer op twee wijzen begrepen worden: als het zintuiglijk waar te
nemene (eventueel: het hic-et-nunc-waargenomene), of als het juist niet
zintuiglijk waar te nemene, — waarbij de vraag rijst waarom dan toch zo
verschillende begrippen met dezelfde naam worden benoemd. Deze vraag
(wij hebben het reeds meermalen gezegd) is in haar algemene vorm zeer
belangrijk. Men kan haar ook stellen naar aanleiding van alle begrippen
„metaphoor", welke wij hebben gesignaleerd, en waaraan wij onze eigen
mening uitend over wat een metaphoor nu „eigenlijk" is, slechts een nieuw
begrip zouden toevoegen, dat deze vraag niet zou veranderen, noch oplossen.
Men kan hier tegenover de mening stellen, dat hier een nieuw pseudoprobleem is ontstaan uit een groep samenhangende pseudo-problemen; dat
de universalia-strijd b.v. onoplosbaar is, omdat men in verschillende taalsystemen spreekt, waarin alle termen correlatief van inhoud veranderen.
Het vreemde blijft echter, dat al die zogenaamde pseudo-problemen ons
toch veel dieper raken dan alle vragen, welker antwoorden empirisch zijn
te controleren. Het vreemde blijft, dat Carnap c.s. niet minder zeker dan
de nominalisten menen, dat wat zij zeggen „zo is", werkelijke feiten adaequaat „afbeeldt".
Maar keren wij terug tot de bovengenoemde trits. Bij Anselmus kunnen
wij lezen: „Ille utique nostri temporis dialectici . . . . qui nonnisi flatum
vocis putant esse universales substantias" en bij Johannes van Salisbury:
„Fuerunt et qui voces ipsas genera dicerent et species" 35 Windelband
formuleert het extreme nominalisme op de volgende wijze: „die Universalien
seien nichts als Sammelnamen, gemeinsame Bezeichnungen fiir verschiedene
) .

34) Vgl. § 7 van dit Hoofdstuk.
35) Zie Prantl, resp. II, pag. 78 en I, pag. 260.
24
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Dinge, Laute (flatus vocis) , welche als Zeichen fr eine Mannigfaltigkeit
von Substanzen oder deren Akzidenzen geiten" 36). Het wil ons echter voorkomen, dat de mening, welke Anselmus en Johannes van Salisbury ons
hebben overgeleverd, nog wel iets verder gaat, niet een nominalisme maar
inderdaad een sonisme is: de eerste term van de trits wordt niet begrepen
als nomen, als teken dus, maar slechts als flatus, zuiver dus als (physische)
zaak, als leeg geluid; behalve „geluid" kon het ook nog letterteken zijn 37 ).
Zodra het als naam wordt begrepen, wordt het ook naam (teken) voor iets,
voor een begrip, een genus logicum 38 Het is toch wat anders, te zeggen
dat de universalia in het intellect zijn (zoals Alexander van Aphrodisias,
Algazel), dan te zeggen dat zij slechts als luchttrillingen bestaan.
Dit verschil komt vooral tot uiting in de opvatting van Abaelardus: de
eerste term is niet vox doch sermo, en daarmee sermo van een conceptus;
deze conceptus echter is niet zonder relatie met de absolute (de tweede)
werkelijkheid: de individuele substantiae hebben „werkelijk" overeenkomst,
de taal heeft hier de derde functie dus ondanks alles toch wel. En deze
mening vinden wij in de meeste nominalistische beschouwingswijzen, zowel
in het terminisme van Occam als in de taal-critiek van Mauthner. Ook deze
laatste zegt: „In der Wirklichkeitswelt gibt es . . . . Ahnlichkeit" 39), al
begint voor hem ook de fout daar, waar wij die overeenkomst hyperboliseren,
metaphoriseren, tot identiteit, en al zegt hij ook op een andere plaats, dat
slechts het laatste microscopische bestanddeel van de beweging onzer
spraakorganen „wirklich" i s 40 ), . Maar vergelijk hiervoor hetgeen wij in
Deel III opmerken over de verschillende critische niveau's.
In Occam's terminisme is de conceptus (het begrip, de voorstelling) een
teken, geen beeld voor de zaak. Er is dus geen overeenkomst, d.w.z. geen
zakelijke overeenkomst, zij zijn (zoals Windelband het formuleert 41 )) twee
corresponderende punten in twee heterogene sferen, nl. (om in onze terminologie van Deel III te blijven) die van resp. de eerste en de tweede werkelijkheid. Hier vinden wij dan dat „sfeer-verschil", dat wij ook als relevant
voor het begrip „metaphoor" signaleerden, alleen met dit onderscheid, dat
die heterogeniteit van een andere soort is, omdat de sferen hier metaphysisch zijn belast. Het woord nu voor een algemene voorstelling (univer) .

36) Windelband, t.a.p., pag. 248.
37) Dit is de mening van Buridan (vgl. Prantl, IV, pag. 16).
38) Genus heeft een wijdere en een nauwere betekenis: het kan staan tegenover
individu en tegenover species; hier is natuurlijk de wijdere bedoeld.
39) Mauthner: Beitrge, I, pag. 469. Op de plaats van de . . . . staat „nur": slechts
overeenkomst, geen identiteit.
40) Mauthner: Beitrge, I, pag. 186.
41) Windelband, pag. 274.
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sale) kan voor de individuele voorstelling supponeren 42). Dus ook dit is een
geval van suppositie, evenals de metaphoor er een is (zie Hoofdstuk I, § 4).
Hoewel nu volgens Occam de voorstelling geen „afbeelding" is van de
zaak, kunnen wij toch niet zeggen, dat volgens hem de taal de „afbeeldende"
functie (in de door ons in Deel III bedoelde ruimere zin) niet bezit. Al
„komen" woord en zaak dan niet met elkaar „overeen", zij „corresponderen"
toch met elkaar (hier zou de taal-critiek fel toegrijpen met: Wat is dat
eigenlijk? „Corresponderen" betekent toch „overeenkomen" ?), en dit gaat
zover, dat hoewel het algemene als „fictum" niet buiten de ziel bestaat,
het toch een correlaat heeft in de tweede werkelijkheid, nl. het gelijksoortige
der dingen; de beide zakelijk niet met elkaar overeen komende „punten"
krijgen toch dezelfde naam. Al komt dan (ook volgens Albertus Magnus)
de mens nooit buiten zijn geest, d.i. buiten zichzelf, uit, toch is er ergens een.
„Begegnung". Hoe meer echter nu de nadruk werd gelegd op het anthropocentrische van ons kennen, hoe meer de eerst als noodzakelijk gestelde
„ontmoeting" werd tot een volledig, „langs elkaar heen lopen", en het
idealistisch nominalisme werd tot een scepticisme, ja tot een (rationeel)
nihilisme. En op de plaats waar het Denken zichzelf vernietigde, kon nu
met onstuimiger kracht de andere ken-bron ontspringen: het geloof, het
buiten taal en rede om op mystieke wijze één-zijn met de tweede werkelijkheid, met God. Zo komt dan uit het nominalisme als vanzelf de mystiek
voort van een Nicolaas Cusanus, een Johannes Gerson, een Pierre d'Ailly,
en wordt hetgeen wij in het systematisch gedeelte zeggen over de innige
samenhang van mystiek en taal-critiek ook historisch bevestigd.
Daartegenover mogen wij echter niet vergeten, dat het realisme, hetwelk
het abstraherende denken positief waardeert, eveneens het geloof als zuiverste, als „eigenlijke" ken-bron beschouwt. Wij spraken reeds verschillende
malen over de niveau-structuur van het Kennen. Deze structuur wijkt bij
de Middeleeuwers niet essentieel af van die der classieken. Bovenaan vinden
wij weer het mystieke Schouwen, de „contemplatio rei" van Hugo van
St. Victor, de „intelligentia" van Isak van Stella, de hoogste „intellectus
agens" van Alexander van Hales en Johannes de Rupella. Voorzover men
de verschillende soorten Kennen als continu geordend beschouwde (dus als
„hetzelfde", nl. als Kennen of Weten) en de n-de trap als noodzakelijk voorstadium om de n + 1 -ste te bereiken, vond die continuïteit een metaphysisch correlaat in de niveau-structuur van het Zijn: elk kennen van de n-de
graad had dus een essens van de n-de graad tot object, de eigenlijkheid
42) Het is duidelijk, hoe wij „individueel" hier bedoelen: niet als voorstelling van
een individu, maar als voorstelling naar aanleiding van een individueel ding; dit
geldt m.m. ook voor „algemeen".
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van het kennen (de waarheid) steeg met de eigenlijkheid van het gekende
object (de werkelijkheid). Goed beschouwd moest dus het realisme evenveel
graden van Kennen aannemen als het graden van Zijn aannam. Dat het
dit niet deed, ligt natuurlijk aan het feit, dat het de afstand tussen de
laatste trap en de voorlaatste als veel groter zag dan die tussen twee willekeurige andere elkaar opvolgende trappen. Zag het die afstand als oneindig
groot — evenals die tussen de ens generalissimum en de voorlaatste term
der metaphysische reeks —, dan was er op een bepaald punt geen niveaustructuur meer, de verschillende soorten waren „geheel anders", de breuk
tussen Rede en Geloof was weer volkomen, het eerste was een fictie (Guillaume van Auvergne), het tweede het (eigenlijke) Weten (Hugo van Stella),
. . . . en wat men weet „gelooft" men niet. Maar hier vloeit dan het realisme
met het nominalisme in het geloof samen.
De negatieve theologie bereiken zij beide, maar dan toch op een geheel
andere wijze: het realisme door het abstractieve denken te aanvaarden, het
nominalisme juist door het te verwerpen, — zij het dan ook na verstandelijke redenering, waardoor het zich onderscheidt van de zuivere (gevoels-)
mystiek, waarvoor deze verwerping geheel een gevoelszaak is 43). Consequentie van het realisme is: God heeft in werkelijkheid geen eigenschappen,
omdat Hij het absolute abstractum is. Tot een dergelijke consequentie
behoeft het nominalisme niet te voeren; zijn stelling is: God heeft in werkelijkheid wel eigenschappen, maar de mens kan deze kennen noch noemen.
En onder „nominalisme" verstaan wij hier dan dat der Middeleeuwen; ook
de nominalist was toen gelovige, vóór alles gelovige. De realistische consequentie treffen wij niet aan. Naast het absolute Zijn, dat voor het abstraheren de natuurlijke grens vormt, worden nog andere eigenschappen aan
God toegekend.
43) Natuurlijk zijn de termen „rationele" en „emotionele mystiek" de theoretische
punten, waartussen de theorie voorlopig een werkelijkheid spant. Maar voor een
onderscheiding is alle aanleiding. Jan van Ruusbroec heeft o.a. geschreven: „Boek
der VII trappen in den graet der gheesteliker minnen". Langs die „graet" klimt
men op tot het schouwend leven, „alse wi boven alle na me die wi Gode gheven ofte
creaturen, versterven ende overliden in ene ewighe onghenaemtheit daer wi ons
verliesen". Ook hier liet verwerpen van de namen, en ook hier de termen „trap"
en „schouwen". Maar de trappen zijn hier niet, of zeker niet in de eerste plaats,
kennis-niveau's, maar phasen van (ethische) katharsis. Ethisch, niet rationeel, is de
heilsweg van de ziel tot God voor elken mysticus, die het abstraherende verstand
niet aanvaardt (zie Eckehart, zie Tauler); emotioneel is de „minne". Ook in de Indische mystiek vinden wij datzelfde „schouwen" en verschillende wegen van ethische
katharsis om daartoe te stijgen. Er worden hier vier ,schouwingen" onderscheiden,
in een opklimmende reeks geordend. Zie K. E. Neumann: Die Reden Gotamo Buddhos 2
(Miinchen, 1921), I, b.v. pag. 38, vlgg.
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Wat Thomas van Aquino betreft: hij praediceert God o.a. met bonus.
Maar, zegt hij, die praedicaten kunnen niet dezelfde betekenis hebben, als
wanneer zij praedicaten van het geschapene zijn. Dit neemt weer niet weg,
dat hij ze gedeeltelijk als „hetzelfde" begrijpt, anders immers zou hij er niet
dezelfde woorden voor gebruiken. In „God is" heeft is een andere betekenis
dan in „de schepping is". Wil men hier van twee verschillende woorden
spreken, dan zijn het toch zeker niet willekeurige homoniemen. Er is een
analogie, er is (om een traditionele definitie van de metaphoor, maar niet
Thomas' eigen woorden te gebruiken) een overdracht van de ene sfeer in de
andere, van het geschapene op den Schepper. Er is hier tussen de beide
betekenissen van bonus misschien nog een minder intensieve, maar toch een
soortgelijke relatie als tussen de ruimtelijke en de geestelijke betekenis
van b.v. conci5ere. De afstand moge groot zijn, hij is niet oneindig. Ware
hij oneindig, bonus zou als praedicaat bij „God" niet geponeerd kunnen
worden, zelfs niet met de bijvoeging, dat men hier moet metaphoriseeren of
transcenderen. Thomas ziet dit scherp in: „Frusta aliquod nomen de aliquo
praedicatur, nisi per illud nomen aliquid de eo intelligamus" 44). Juist dit
inzicht maakt bij hem de behandeling van de kwestie zoveel logischer dan
bij Kant 45 ).
Hiermee is Thomas' mening zeker niet volledig beschreven. Hier interesseert ons voornamelijk nog de wijze waarop hij de term „proprie" gebruikt.
Hij stelt de vraag: „utrum aliquod nomen dicatur de Deo proprie", en zegt
dan: „In nominibus igitur, quae Deo attribumus, est duo considerare,
scilicet perfectiones ipsas significatas, ut bonitatem, vitam et hujusmodi,
et modum significandum. Quantum igitur ad id, quod significant hujusmodi
nomina, proprie competunt Deo, et magis proprie, quam ipsis creaturis,
et per prius dicuntur de eo. Quantum vero ad modum significandi, non
proprie dicuntur de Deo: habent enim modum significandi, qui creaturis
competit"

46 ).

Dus: alleen God is „eigenlijk" goed, maar die „eigenlijke" goedheid
kunnen wij slechts „oneigenlijk" noemen. In eigenlijke zin intenderen onze
woorden oneigenlijke eigenschappen, in oneigenlijke zin eigenlijke. Moeilijkheden resulteren natuurlijk uit het feit, dat men, ondanks de principiële
scheiding van „perfectio significata" en „modus significandi", steeds
weer de laatste nodig heeft om over de eerste te spreken: wij kunnen slechts
44) Thomas van Aquino: De veritate fidei catholicae contra gentiles (Summa contra
gentiles), I, 33.
45) Vgl. § 4.
46) Thomas van Aquino: Summa theologiae, Quaestio XIII (De nominibus Dei), 3;
vlg. ook Summa contra gentiles, I, 30.
47) Summa theologicae, I, 9.
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God eigenlijk „goed" noemen („er per prius dicuntur de eo"). Maar in allen
gevalle wordt een analogie als objectief bestaande aangenomen, er is (evenals voor Augustinus en Bonaventura) „Begegnung", de taal heeft op, welke
wijze dan ook, de derde functie wel.
Uitvoerig spreekt Thomas over de metaphoor naar aanleiding van de
bijbel-exegese. De vraag is: „zetrum sacra scriptura debeat uti metaphoris".
Oppervlakkig gezien moet deze vraag ontkennend beantwoord worden.
„Procedere autem per similitudines varias et repraesentationes, est proprium
poeticae, quae est infima inter omnes doctrinas". De hoogste vorm van het
weten kan met de laagste onmogelijk gemeen hebben, wat voor die laagste
essentieel is. Toch worden in de bijbel metaphoren gebruikt, en dit is begrijpelijk en goed. „Deus enim omnibus providet secundum quod competit
eorum naturae. Est autem naturale homini ut per sensibilia ad intelligibilia
veniat, quia omnis nostrá cognitio a sensu initium habet. Unde convenienter
in sacra scriptura traduntur nobis spiritualia sub metaphoris corporalium".
Op deze wijze kunnen dan de ongeletterden ze begrijpen, die louter geestelijke zaken niet begrijpen kunnen. Terwijl de poëzie metaphoren gebruikt
om de mensen te verheugen, zijn zij in de H. S. noodzakelijk en nuttig.
De mens kan de goddelijke straal slechts zien schijnen, als hij omsluierd is 48
Door die zinnelijke figuren wordt het licht van de openbaring niet vernietigd, het blijft in zijn waarheid. De geest mag trouwens niet in de vergelijkingen verblijven; hij moet zich verheffen „ad cognitionerá intelligibilium".
En wat op de ene plaats metaphorisch wordt ingekleed, wordt op andere
plaatsen nadrukkelijk uitgesproken.
Het is beter, dat de overdrachten in de H. S. geschieden van lager naar
hoger dan omgekeerd 49). En wel om drie redenen. Want zo is het duidelijk,
dat de uitdrukkingen niet in eigenlijke zin mogen worden genomen. In de
tweede plaats is het zo meer in overeenstemming met de kennis, die wij in
dit leven van God bezitten. En in de derde plaats worden op deze wijze de
heilige zaken beter voor de onwaardigen verborgen 50 ).
Zo blijkt dus Thomas' appreciatie van de metaphoor in de bijbel geheel
positief te zijn. Deze „metaphoor" heeft grote overeenkomsten met de
poëtische, hier is niet de overdracht op een metaphysische werkelijkheid
bedoeld als in het geval „bonus". In het laatste geval is, zoals wij zagen,
) .

48) Vgl. hetgeen Pongs zegt naar aanleiding van Hfflderlin (Hoofdstuk II, 5.
49) Vgl. hiertegenover de aloude voorschrift: geen overdrachten van lager naar
hoger.
50) De overeenkomst met wat wij bij Werner .hebben aangetroffen is opvallend:
de metaphoor als esoterisch uitdrukkingsmiddel.
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een critiek op de taal, op de „oneigenlijke" uitdrukking, aanwezig, maar
zeker geen essentiële 51 ).
Een essentiële critiek behoeven wij in de taal-logica der 14e eeuw, de
leer der zg. Modistae, niet te zoeken, daar hier immers een relatie wordt
aangenomen tussen modi significandi, modi intelligendi en modi essendi.
De idee van een grammatica speculativa is al even weinig taal-critisch als
de idee van (Raymundus Lullus') ars combinatoria. Elke combinatie, elke
synthese immers verwijdert ons volgens het nominalisme van de werkelijkheid, d.i. van het concrete, zintuiglijk waar te nemen ding, het individuum;
er bestaat geen relatie tussen modus intelligendi en modus essendi, c.q. die
laatste is er niet.
Het individuum wordt door de Middeleeuwse nominalisten over het algemeen als het absolute concretum beschouwd. Duidelijk komt dit uit bij
Roscellinus, voor wien niet slechts het samengrijpen van verschillende
individuen, doch ook het onderscheiden van delen in één individu in de
realiteit geen correlaat vindt 52 ). Hier vinden wij weer de samenhang tussen
de contrast-paren „soort - individu" en „geheel - deel". Deze samenhang
signaleerden wij ook in de rhetorica in verband met de synecdoche en de
twee soorten van deze troop. Vergelijk tevens de these der Middeleeuwse
realisten „het universale is vóór de res" met „het geheel is vóór de delen"
der moderne Gestalt-psychologie. Terwijl voor de rhetorica de naamsoverdracht van het deel op het geheel en die van het geheel op het deel beide
een „oneigenlijk" woord opleveren, is voor Roscellinus elk woord voor een
deel „oneigenlijk", elk woord voor een geheel „eigenlijk", immers niet,
resp. wel, een (metaphysische) werkelijkheid intenderend. De rhetorica
kent hier geen ontisch verschil.
Er zijn Middeleeuwse denkers, die het absolute concretum, het absolute
reale, nog beneden het individuum zoeken 53 ). Er bestaan twee merkwaardige
brieven van Nicolaas van Autrecourt aan Bernhard van Arezzo, waarin wij
een volledig scepticisme geformuleerd vinden, dat echter voor een gedeelte
weer verworpen wordt 54). Belangrijk is, dat hij in de tweede brief de these
verdedigt, dat wij uit de ons in de ervaring gegeven zintuiglijke gewaarwordingen („eigenschappen") nooit iets kunnen weten over (het bestaan van)
een materiële of immateriële substantie. Solipsist is hij dus niet, daar hij
als metaphysisch correlaat der gewaarwordingen toch de „eigenschappen"
aanneemt. Maar bij hem begint duidelijk de strijd tegen het begrip „sub51) „Oneigenlijk" heeft bij Thomas ongetwijfeld een ruimere betekenis dan „metaphorisch".
52) Als voorbeeld geeft hij het huis en de wand (zie Windelband, pag. 249).
53) „Inidividuum" in zakelijke zin.
54) Vgl. Dessoir, pag. 366, vlgg.
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stantie", tegen het substantief, welke strijd wij verder in zijn ontwikkeling
te volgen hebben. —
Voor wij nu een korte samenvatting geven van wat wij in de Middeleeuwen
aan critiek op taal en kennis hebben aangetroffen, willen wij nog op twee
dingen wijzen.
Het universalia-probleem is misschien wel in de meest algemene vorm
gesteld, maar het voor de oplossing daarvan gebruikte „empirisch materiaal"
is slechts een bepaald gedeelte van het gehele. De res, die tegenover het
universale wordt gesteld, is altijd weer een „ding", iets dat zintuiglijk (met
name visueel) kan worden of wordt waargenomen. Het probleem doet zich
echter ook voor (en laten wij nu maar even in de taal-sfeer blijven) bij alle
woorden, die geen eigen-naam zijn, die een meervoud hebben, die als nadere
bepaling „deze" kunnen krijgen, dus b.v. ook bij „woord" en „metaphoor".
Het probleem wordt hier wel enigszins, maar zeker niet essentieel anders.
Hetzelfde kunnen wij zeggen over de kwestie van het geheel en het deel
(typisch is het voorbeeld van Roscellinus: het huis en de wand); vgl. b.v.
„klank - woord - zin - strofe - canto - epos". Eindelijk is ook het substantieprobleem (de relatie tussen de zaak en haar eigenschappen) op „abstracte"
zaken van toepassing: men spreekt b.v. van de metaphoor en haar eigenschappen, van het getal en het wezen van het getal. Dergelijke „woordverbindingen" zal de latere taal-critiek als zinloos verwerpen.
Voorts willen wij erop wijzen, dat — hoe groot de overeenkomst tussen
het Middeleeuwse nominalisme en de taal-critiek in bepaalde opzichten ook
is — het nominalisme een bepaald wapen van de taal-critiek niet gebruikt.
Windelband formuleert de theorie van Guillaume de Champeaux op de
volgende wijze: „Der Begriff ist . . . . nicht mehr im eigentlichen Sinne
Substanz, sondern das gemeinsame Substrat, welches in einzelnen Exemplaren verschieden gestaltet ist 55). Voor een taal-criticus betekent dit:
„Het samengegrepene is niet meer „iets dat eronder staat", maar „iets dat
eronder ligt"."
De etymologie is dit wapen, en deze kenden de Middeleeuwers nog niet.
In de Middeleeuwen vonden wij slechts critiek op de derde functie der
taal, en ook hier weer van verschillende zijden, en zowel incidenteel als
essentieel. Essentieel is die van de mystiek, waarmee wij dan de gevoels55) Windelband, t.a.p., pag. 247. — In zijn typering van het formalisme van Johannes Duns Scotus gebruikt Geyser (t.a.p., pag. 362) het woord „hypostasering".
Wij weten niet, of Duns Scotus dit woord zelf heeft gebruikt. In allen gevalle: wat
is het verschil met „substantivering"? Als Max Miller meent, dat door taalkundige
studie de philosophische atmosfeer kan opklaren, kan hij het oog hebben op de samenhangende reeks termen: „hypostase, hypothese, substantia, suppositio, substraat".
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mystiek bedoelen, en die van het nominalisme: wij kunnen de tweede
werkelijkheid niet met onze taal kennen en noemen; daarbij komt dan nog
van het laatste een critiek op de taal der realisten en wel op de universalia,
als geen werkelijkheid intenderend 56), in enkele gevallen leidend tot een
sonisme. Zelfs het woord „substantie" is in zijn eigenlijkheid niet veilig
meer, hetgeen niet wil zeggen, dat men het etymologiserend als een metaphoor heeft herkend, maar wel dat men aan de „werkelijkheid" van het
met dat woord bedoelde gaat twijfelen. Voorzover de mystiek verbonden is
met een realistische theorie, is haar negatie van de derde functie der taal
niet zo absoluut: de betekenis van verschillende adjectivische woorden
moet „slechts" getranscendeerd, in een andere sfeer overgedragen worden
om God te kunnen praediceren (dit in flagrante tegenspraak met de theorie
zelf, volgens welke God immers als absoluut abstractum inderdaad geen
eigenschappen heeft, tenzij dan die van het absolute Zijn). Voor het realisme,
dat „werkelijkheid" tot een relatief begrip maakt, zouden ook de woorden
langs een continue reeks van „eigenlijkheid" geordend moeten kunnen
worden. Wat speciaal de term „metaphoor" betreft: alleen bij Augustinus
heeft deze een taal-critische betekenis; diens begrip „signum" eindelijk heeft
zeer grote overeenkomsten met Biese's begrip „Metapher".
§ 3 – DE NIEUWERE PHILOSOPHIE TOT KANT
De negatieve critiek op taal en kennis moge al niet tot de primaire kenmerken van de Renaissance (in algemene zin 1 )) behoren, zij is zeker een
secundair kenmerk en staat met de primaire in direct verband.
Nu de cultuur der classieken een wedergeboorte beleefde, d.w.z. nu er
zoveel meer dan in de Middeleeuwen van bekend en gewaardeerd werd,
konden ook de negatieve philosophieën der classieken weer hun invloed
doen gelden. De verheerlijking van al het aardse had bij de vele onstuimige
leven-genieters, die de Renaissance kende, tot keerzijde een verwerping
van alle metaphysische speculaties. Het individualisme wilde zich niet laten
vangen in de minutieus afgewerkte begrippen-systemen der scholastiek.

Niet woorden, maar zaken, maar de natuur, wilde men onderzoeken, en heeft
niet steeds de gemiddelde beoefenaar der exacte wetenschappen afwijzend
gestaan tegenover alles wat de ervaring verlaat, tegenover alles wat niet
in de kwantitatieve taal der wiskunde kan worden uitgesproken ? Kwam
men toch tot een synthese — naast de empirische wetenschap bestond wel
degelijk een natuur-philosophie --, dan berustte deze meer op de phantasie
dan op de rede. Niet werkte men moeizaam aan een rationeel geheel ver56) Zie voor deze formulering: Deel III, Hoofdstuk III, § 5.
1) „Renaissance" immers heeft een algemene en een speciale betekenis: de vernieuwing op elk gebied, resp. de vernieuwing op het gebied der kunst.
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antwoorde terminologie, aan definities en subtiele onderscheidingen. De
taal der wereldbeschouwingen was in die dagen meer poëtische uitdrukking
dan wetenschappelijke „Darstellung", was bezield van dezelfde liefde voor
het leven, die hen tot de empirische studie van de natuur dreef. Deze
bezieling vond men in de taal der scholastici niet aanwezig en de opinie
van Petrarca, Valla en zo vele anderen over de Middeleeuwse geleerden,
doet ons denken aan Omar Kháyyám's:
"Why, all the Saints and Sages who discuss'd
Of the Two Worlds so learnedly, are thrust
Like foolish Prophets forth; their Words to Scorn
Are scatter'd, and their Mouths are stopt with dust" 2).
„Scholastiek" en „sophistiek" worden voor de Renaissancisten synoniemen.
Voorzover zij de scholastiek aanvallen, is hun critiek dus tweeledig: die
wetenschap is van het leven vervreemd, haar „resultaten" zijn oncontroleerbaar, haar taal intendeert geen werkelijkheid, en: die wetenschap komt tot
te subtiele, tot spitsvondige onderscheidingen (gedeeltelijk vallen beide
momenten samen). Wat het laatste betreft, plaatsen zij tegenover een
analyse een synthese, leggen zij meer de nadruk op de overeenkomsten
dan op de verschillen. (Wij zagen reeds (Hoofdstuk I, § 6), hoe die drang
naar synthese in de rhetorica ten gevolge had, dat de tropen tot enige
primaire werden teruggevoerd.) In beide gevallen blijft deze critiek op de
taal incidenteel. Essentiëler is die van het scepticisme, dat bij sommigen
meer of minder wetenschappelijk gefundeerd werd, bij anderen „levensphilosophie" bleef. De wetenschappelijken konden natuurlijk aansluiting
vinden bij het Middeleeuwse nominalisme.
Wij kunnen wel zeggen, dat over het algemeen aan de Renaissancistische
critiek op taal en kennis de tragische wanhoop ontbrak, dat men niet meende
te staan voor een bankroet van de menselijke geest, dat men integendeel
de overtuiging had, langs nieuwe wegen betrouwbare kennis te kunnen
bereiken. —
Nominalistische (en vanzelfsprekend dus ook positivistische) theorieën
vinden wij bij Vives en Nizolius: de universalia zijn collectiva, werkelijk
zijn slechts de individuele concreta en hun eigenschappen. Maar Nizolius
verwerpt het vergelijkende, het synthetiserende verstand zeker niet.
De corruptie van de artes liberales, welke Vives aan de kaak stelt, zal
slechts tijdelijk zijn 3 ).
2) Omar Kháyyám: Rubáiyát (done into english by Edward Fitz Gerald), XXV.
3) J. L. Vives Valentinus: De causis corruptarum Artium (Opera Omnia, Thomus VI
(Valentiae Edetanorum, MDCCLXXXV), waarin vooral ook de poëzie het ontgelden moet: „Poëtae corrumpunt mores hominum" (t.a.p., pag. 99).
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Van meer belang is het scepticisme. In zijn beroemde „Essais" herhaalt
Montaigne op literaire wijze de argumenten van het Pyrrhonisme. Zijn
twijfel is niet opstandig, niet wanhopig en verbitterd; het is die van een
Stoicijn, meer gefundeerd misschien, maar even weinig affectief geladen als
die van Erasmus en Hooft, welke laatsten hun gnoxil niet zozeer stelden
boven de wetenschappelijke als wel boven de godsdienstige en politieke
strijd hunner dagen. De bedoelde argumenten zijn eerder tegen de kennis
dan tegen de taal gericht. Meer critiek op de taal vinden wij in de volgende
uitspraak, die met ons begrip in direct verband staat: „Oyez dire Metonomie,
Metaphore, Allegorie, et autres tels noms de la grammaire, semble-il pas
qu'on signifie quelque forme de langage rare et pellegrin ? Ce sont titres
qui touchent le babil de vostre chambrière" 4 ). In deze passus moge verzet
klinken tegen de barbarismen, er wordt ongetwijfeld meer tot uitdrukking
gebracht dan het ideaal van de Pléiade en andere puristen van die dagen,
zoals de vergelijking der wetenschappelijke termen met „le babil de vostre
chambrière", en trouwens ook het feit dat deze zinnen voorkomen in een
vertoog over „La Vanité des paroles", bewijst. Er is hier meer dan slechts
critiek op de namen van bepaalde begrippen, er is hier wel degelijk een
critiek op de derde functie der taal: de genoemde woorden betekenen
weinig of niets, aan de daarin tot uiting komende onderscheidingen beantwoordt geen werkelijkheid. Bovendien blijkt in verband met het geheel,
dat hij ze ook ethisch verwerpt om hun pedanterie: het zijn grote woorden,
waarmee de mensen pralen om indruk op anderen te maken 5).
Deze critiek blijft echter zeer incidenteel. Een essentiëlere treffen wij aan
in de volgende uitspraak: „La question est de parolles et se paye de mesme.
Une pierre, c'est un corps; mais qui presseroit: „Et corps, qu'est-ce? —
Substance. — Et substance, quoy?" ainsi de suite, acculeroit en fin le
respondant au bout de son calepin. On eschange un mot pour un autre mot,
et souvent plus incogneu: je sÇay mieux ce que c'est qu'Homme que je ne
sÇay que c'est Animal, ou Mortel, ou Raisonnable. Pour satisfaire à un
doubte, ils m'en donnent trois: c'est la. teste de Hydra" 6 ). Zo strijden de
mensen slechts om woorden: „Notre contestation est verbale". Zij komen
in de taal nooit boven nominale definities, nooit boven de vervanging van
4) M. E. de Montaigne: Essais, Livre I, Ch. LI (tekst volgens de druk van 1588). —
Vgl. ook Mauthner (Beitrge, II, pag. 456): „. . . der Begriff „Metapher" (ist) im
Grunde nichts anderes als ein herl~mlicher, aus den Rhetorenschulen auf uns
gekommener, unertrglich pedantischer Ausdruck fiir das Wesentliche in unserem
Seelenleben".
5) De pedanterie der taalmeesters, der rhetores en grammatici, moest het ook bij
anderen ontgelden; zie b.v. Erasmus: Stultitiae Laus.
6) Montaigne: Essais, Livre III, Ch. XIII (De l'experience).
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woorden door woorden uit. En het synthetische verstand, dat als hetzelfde
samengrijpt wat óók niet-hetzelfde is, voert van de individuele concreta,
van de werkelijkheid, af. „Comme nul evenement et nulle forme ressemble
entièrement á une autre, aussi ne differe nulle de l'autre entièrement.
Toutes choses se tiennent par quelque similitude, tout exemple cloche, et
la relation qui se tire de l'experience est tousjours defaillante et imparfaicte:
on joinct toutesfois les comparaisons par quelque coin" 7).
Veel meer dan Montaigne, die het „ Que sais-je?" tot devies koos, heeft
Sanchez het scepticisme trachten te maken tot een wetenschap, tot de
wetenschap van het niet-weten, zoals reeds uit de titel van een zijner werken
blijkt (Tractatus de multum nobili et prima universali scientia quod nihil
scitur); ook hij wil het weten van woorden bevrijden. Hetzelfde geldt voor
Charron e.a. Toch verwerpen deze agnostici niet alle metaphysica: volgens
hen openbaart zich de waarheid, de tweede werkelijkheid, slechts voor het
geloof. Zo verwerpen zij dus niet de taal van het geloof, wel die van de
ratio, welke zich in universalia van verschillende orde een schijn-wereld
schept. —
Wij zagen reeds meermalen, hoe eng de mystiek met de critiek op taal
en kennis verbonden is. De individuele mystiek van Ruusbroec, Thomas
Kempis e.t.q. had de reformatie voorbereid. Toen nu de hervorming haar
wetenschappelijke formulering vond, „richtete sich jetzt eine still im Volke
weiter walende Bewegung der Mystik gegen seine eigene Sch0fung",
zoals Windelband zegt 8). En zeker: alleen reeds de term „godgeleerdheid"
moet voor den gevoelsmysticus van een veel onuitstaanbaarder pedanterie
zijn dan alle termen der profane wetenschappen bij elkaar. Hoe kan het
weten van God ooit geleerdheid zijn, slechts te verkrijgen door verstandelijke studie van termen en systemen? Deze taal critiseert hij niet in de
eerste plaats, omdat zij God niet naderen kan, maar veroordeelt hij ethisch,
omdat zij hoogmoedig, dus zondig is.
Mystiek in verbinding met een critiek op het kennen vinden wij bij
Campanella, die in die critiek zeker verder gaat dan Vives en Nizolius.
Hij reduceert al het weten tot waarnemen, en waargenomen worden niet
de dingen, doch slechts de indrukken, welke deze op ons maken (het begin
van een critiek op de substantia). Dit neemt weer niet weg, dat hij de
abstracta der psychologische categorieën tot attributen van een metaphysische werkelijkheid verheft. Zijn mening, dat de mens alleen maar
kent wat hij zelf is, behoeft op zichzelf nog in het geheel niet tot scepticisme
te voeren of daarvan het beknopte manifest te zijn, zoals niet alleen hij,
7) Ibidem.
8) Windelband, pag. 307.
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maar vooral ook Paracelsus, Boehme en Weigel met hun philosophemen
bewijzen. Kent men aan den mens dezelfde attributen toe als aan de realiteit, nl. een lichamelijke, een geestelijke en een goddelijke, en neemt men
aan, dat de menselijke met de metaphysische corresponderen, dat de mens
dus de drie attributen der werkelijkheid adaequaat begrijpen kan, dan
is elke kennis-critiek volledig opgeheven en verliest het oorspronkelijk gestelde anthropomorphisme elke zin. Zeker is hier grote overeenkomst met
Spinoza (de twee gekende en de oneindig-2 ongekende attributen van God),
die echter de negatieve theologie veel meer nadert en bovendien als realist
via het abstraherende denken.
Mystiek in verbinding met negatieve philosophie vinden wij bij Cusanus,
mystiek in verbinding met mantiek en sceptische loochening van rationele
wetenschap bij Agrippa van Nettesheim. —
Het empirisme van Bacon en Hobbes, de positieve philosophische
methode, die uit het nominalisme, het scepticisme en de intuïtieve afkeer
der scholastische wetenschap is gegroeid, bestrijdt de metaphysica systematisch. Het komt hier eh daar tot een werkelijke critiek op de taal.
Bacon herhaalt in andere vorm de sceptische „tropen" van Ainesidemos.
De zuivere ervaring wordt vertroebeld door de idola tribus, specus, fori,
theatri. Naar aanleiding van de idola fori komt hij over de taal te spreken.
Vele onjuiste meningen, vele vooroordelen worden ons overgeleverd door
de woorden der taal. De woorden zijn onduidelijk en de gehele strijd tussen
de philosophische stelsels is een strijd om de betekenis van woorden. Deze
critiek is o.i. tweeledig, nl. op de derde functie en op de tweede functie
der taal. In de eerste plaats bedoelt hij, dat de woorden der (vroegere,
scholastische) philosophie geen tekens zijn voor waargenomen zaken,
m.a.w. dat zij geen werkelijkheid intenderen. In hoeverre echter zijn zij
„onduidelijk"? Is een woord onduidelijk, omdat het uit een concrete syntactische samenhang geïsoleerd als moment van een bepaalde taal polysemisch
is, of geldt die onduidelijkheid in het individuele taal-organisme, of voor
een bepaald taal-organisme t.o.v. een ander? Het woord „onduidelijk"
is bij Bacon zelf onduidelijk, en hij bewijst (onbewust), dat de taal, waarin
critiek op de taal gegeven wordt, zelf weer object van critiek kan zijn.
„Strijd om woorden" impliceert, dat elk der strijders zich ervan bewust is, wat de andere met de taal-klanken in kwestie bedoelt, of althans,
dat die iets anders ermee bedoelt dan hijzelf. In dit opzicht zijn die woorden
dan in het geheel niet onduidelijk en kan er geen sprake zijn van een critiek
op de tweede functie. Deze immers luidde tot nu toe als volgt: „Ieder mens
is anders, neemt de zaken dus anders waar, dus kan zijn taal hoogstens
slechts uiterlijk hetzelfde zijn; A verstaat wel de taal van B, doch alleen
vanuit zijn eigen taalschat, dat wil toch weer zeggen: hij verstaat haar
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eigenlijk niet, B deelt het door hem bedoelde (deelt zichzelf) niet aan A
mee, de taal heeft de communicerende functie niet. Zij suggereert echter
een perfect functionneren, schept door middel van een phonetische identiteit (deze wordt immers door de critici aanvaard) de illusie van een
semantische identiteit." Valt men echter de philosophie aan als slechts
een strijd om woorden, dan gaat deze redenering niet meer op. In de plaats
van een onbewuste onduidelijkheid is nu een bewuste duidelijkheid getreden, maar A weigert de betekenis, waarin B de woorden gebruikt, te
aanvaarden, wil integendeel dat B aan de woorden de betekenis zal hechten,
die hij eraan gegeven heeft. Dus kunnen zij zich ook hier niet aan elkaar
mededelen, en is ook hier, maar in andere zin, critiek op de tweede functie 9 ).
Bij Bacon wordt deze critiek voor het eerst duidelijk zichtbaar. Zij blijft
echter incidenteel, omdat slechts de scholastische wijsbegeerte erdoor wordt
getroffen.
Na Bacon zal de uitspraak, ook in haar algemene vorm, nog vaak herhaald worden: „De gehele philosophie is slechts een strijd om woorden",
en met verschillend gevoelsaccent: berustend, spottend, klagend, wanhopig. Maar waarom nu steeds weer de mensen strijden om woorden, die
geen werkelijkheid intenderen, wordt meestal niet tot probleem; termen
als „onverstand", „verblindheid" heten het feit afdoende te verklaren.
Dat de Baconisten zelf ook tot de door hen bestreden philosophie behoren,
dat zij zelf zich met niet minder grote hevigheid dan anderen in die nutteloze strijd begeven, zodra zij „philosophie" op een bepaalde wijze gedefinieerd willen zien (b.v. als de leer van de beweging der lichamen),
ontgaat hun volkomen.
De homonymie en de polysemie der woorden valt Bacon aan, omdat
zij tot onlogisch denken verleiden. Hij eist dan ook in het woord-gebruik
algehele consequentie en ziet in de taal der wiskunde het ideaal, hetgeen
niet wegneemt, dat zijn eigen taal zeer metaphorisch is. Van nu af aan
begint de nauwe samenwerking van wiskunde en critiek op de taal, welke
vooral in de 20e eeuw zo belangrijk zal worden. Met zijn identificering van
Weten en Macht staat hij ook aan het begin van het pragmatisme. Een
philosophische metaphysica verwerpt hij; de tweede werkelijkheid is zaak
van het dogma.
Soortgelijke ideeën treffen wij aan bij Hobbes, zij het ook, dat deze
tegenover de godsdienst sceptischer staat dan Bacon. Hij is terminist,
formalist: woorden zijn willekeurige tekens, en ons denken is een rekenen
9) Vgl. Deel III, Hoofdstuk III, § 4. — Bacon zag reeds de talen als uitdrukking
van verschillende volkskarakters (zie: De dignitate et augmentis scientiarum, VI, 1;
vgl. Hoofdstuk II, § 1, noot 81)).
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met deze tekens, aan de universalia beantwoordt niets in natura rerum,
de logische relaties tussen de begrippen hebben niets te maken met een
relatie tot een physische of metaphysische werkelijkheid. Maar daarmee
is dat opereren met woord-tekens voor hem nog niet een nutteloos bedrijf,
daarmee verwerpt hij het logische denken niet. Ook is dit volgens hem niet
principieel onmogelijk. Wel wijst hij op de gevaren der taal, maar deze
critiek blijft incidenteel. Interessant is het, dat hij daarbij de metaphoor
met name noemt. Op vier manieren, zegt hij, kan de mens misbruik maken
van de taal.
"First, when men register their thoughts wrong, by the inconstancy
of the signification of their words; by which they register for their conceptions, that which they never conceived; and so decieve themselves.
Secondly, when they use words metaphorically; that is, in other sense
than they are ordained for; and thereby decieve others. Thirdly when
by words, they declare that to be their will, which is not. Fourthly, when
they use them to grieve one another" 10 ).
Afgezien van het eerste geval is de critiek ethisch en daarom niet geheel
vergelijkbaar met die welke wij tot nu toe bespraken; het laatste geval is
zelfs volkomen nieuw. Het is hier zeker niet de taal, die een macht ten
kwade op den mens uitoefent; het is de mens, die de op zichzelf onschuldige
taal bewust ten kwade aanwendt. De leugen is in dit Deel reeds meermalen
ter sprake gekomen, maar dat was toch niet dezelfde leugen als door Hobbes
in geval III wordt bedoeld. Opvallend is hier de beperking tot het volitionele
(men kan toch ook een gedachte, een gevoel voorwenden?), maar misschien
vindt deze haar verklaring in een zekere systeem-dwang: de vier soorten
van onjuist taal-gebruik moeten nl. met vier soorten van juist taal-gebruik
corresponderen, en als positief pendant van III vinden wij: het meedelen
van wensen, zodat men elkaar kan helpen. In allen gevalle blijkt in verband
met II, dat de mens op twee verschillende wijzen kan liegen, nl. door iets
10) Th. Hobbes: Leviathan, Part I, Chap. 4. Of Speech. (London, 1651; wij citeren
uit een editie van de Everyman's Library (London), aldaar pag. 13). — Op vele
plaatsen geeft Hobbes een critiek op woorden, en evenals na hem Locke vooral op
die der philosophie (metaphysica), ook op die der theologie (zie b.v. Part IV, Chapter
46 (t.a.p., pag. 367, vlg., 375, vlg.)). De formulering van deze critiek lijkt bij Locke
verrassend veel op die bij Hobbes (de laatste spreekt ook van 'jargon', `insignificant
Traines of strange and barbarous words', etc.). Trouwens veel van wat wij naar
aanleiding van Locke behandelen, hadden wij naar aanleiding van Hobbes kunnen
behandelen. Wij wijzen nog op wat hij (Part III) zegt over het eigenlijk en metaphorisch interpreteren van God's Woord. Soms etymologiseert hij ("the name of Fate,
which signifieth properly The word spoken" (t.a.p., pag. 226)), maar hij spitst dit niet
zo taal-critisch toe als Locke en vooral als Home Tooke.
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tot werkelijkheid te verklaren, wat het niet is (III), en door woorden in een
andere dan de geijkte betekenis te gebruiken (II). De metaphoor is hier
als bewuste fictie de metaphoor van Werner, d.i. een woord, waarvan
alleen de spreker het metaphorisch karakter kent, maar dat door den
hoorder als kurion wordt begrepen. Zowel „metaphoor" als „leugen"
worden hier psychologisch geïnterpreteerd, dit in tegenstelling met de in
Hoofdstuk I besproken mening der intellectualistische aesthetica, die,
althans wat de leugen betreft, tot een logische interpretatie overhelt.
Immers zij stelt niet de bewuste wil om iemand te bedriegen constituerend,
noemt ook de poëtische metaphoor een leugen, terwijl volgens Hobbes
„to please and delight ourselves and others, by playing with our words,
for pleasure and ornament, innocently" tot het juiste gebruik van de taal
behoort. Hiermee is de metaphoor dan weer tot een onschuldig ornament
geworden, dat als zodanig positief wordt gewaardeerd. Zo blijft de critiek
op de metaphoor incidenteel; het gebruik dat de mensen van haar maken,
is soms ethisch verwerpelijk, soms niet.
Ogden en Richards spreken van Hobbes"curious attitude to metaphor'.
Wat is aan deze houding nu merkwaardig? De metaphoor verschijnt bij
hem blijkens de definitie als troop in het algemeen (semantisch xenikon),
voorts als leugen en als ornament. Merkwaardig is, dunkt ons, niet zozeer
elk dezer verschijningsvormen afzonderlijk als wel hun verbinding. Merkwaardig is ook, dat de metaphoor niet wordt aangevallen, omdat zij het
mededelen moeilijk of onmogelijk zou maken.
En nu het eerste geval van taal-misbruik. Slechts hier is een samenhang
tussen taal en denken aan de orde, slechts hier is de critiek rationeel en
niet ethisch. Incidenteel is zij echter ook, logisch denken in taal is mogelijk,
in het individuele denken behoeven de woorden niet van betekenis te veranderen. Vergelijken wij I met II, dan valt ons de tegenstelling op tussen
„onstandvastigheid in de betekenis van hun woorden" en „het gebruiken
van woorden in een andere dan de vastgestelde zin". Eerst wanneer in II
een critiek wordt gezien op elke afwijking van het taal-gebruik, treedt hier
een incorrelatie op. Interpreteert men II als een incidentele critiek (zoals
wij hierboven hebben gedaan), dan stelt Hobbes de kwestie dus zo: ieder
mag wel zijn eigen woorden gebruiken, maar hij moet deze niet opzettelijk
gebruiken om er anderen mee te bedriegen.
Samenvattend kunnen wij dus zeggen, dat Hobbes in de geciteerde
passus minder critiek op de taal en ook op de metaphoor geeft, dan zo op
het eerste gezicht schijnt en dan Ogden en Richards, die een en ander
niet nader hebben geanalyseerd, menen. Wel essentiële critiek geeft hij op
andere plaatsen, waar hij de waarheid van het rekenen met woord-tekens
als iets volkomen heterogeens tegenover de werkelijkheid plaatst, waar
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hij het denken-in-taal niet tot een kennen van de (tweede) werkelijkheid
laat voeren. Maar anders dan de taal-criticus verwerpt hij daarom het
denken niet en blijft hij niet van de taal verlangen, wat hij haar zelf ontzegt. —
Meer nog dan Hobbes en Bacon geeft Locke een critiek op de taal en
daarmee op ons kennen en denken. Bij hem begint de strijd tegen de substantia eerst goed; tevens maakt hij doelbewust gebruik van de etymologie
als middel om er de leegte der woorden mee te demonstreren.
Het verwijt door Hamann aan Kant gericht, dat deze nl. het denken
zou hebben onderzocht geheel zonder de taal te onderzoeken, waarop toch
dat denken berust, geldt voor Locke zeker niet. Locke immers zegt: "I
must confess, then, that when I first began this Discourse of the Understanding, and a good while after, I had not the least thought that any
consideration of words was at all necessary to it. But when having passed
over the original and composition of our ideas, I began to examine the
extent and certainty of our knowledge, I found it had so near a connexion
with words, that unless their force and manner of signification veere first
well observed, there could be very little said clearly and pertinently concerning knowledge" 11 ). In zijn `Epistle to the Reader', voorafgaande aan
het beroemde Essay, beschrijft hij praegnant het doel van dit gehele werk.
Hij wil voor het weten der mensheid nuttig zijn "in clearing the ground
a little, and removing some of the rubbish that lies in the way to knowledge" 12). Deze `rubbish' nu zijn de `vague and insignificant forms of
speech, and abuse of language', de 'hard or misapplied words, with little
or no meaning', die doorgaan voor diepe wijsheid, voor hoge speculaties,
maar die niets anders zijn dan de sluiers, waarmee onverstand en ijdelheid
worden bedekt. Ook hier dus weer, als bij Montaigne, een aanval in logische
èn ethische zin op de „grote" woorden.
Niet alleen in Book III, dat speciaal over de taal en de woorden handelt,

doch ook in Book II vinden wij voor ons doel waardevolle gegevens. In
Chapter XXIII spreekt hij daar over `our complex ideas of substances'
en zegt dan: "not imagining how these simple ideas can subsist by themselves, we accustom ourselves to suppose some substratum, wherein they
do subsist, and from which they do result; which therefore, we call substance". En: "The idea then we have, to which we give the general name
substance, being nothing but the supposed, but unknown, support of those
11) J. Locke: An Essay concerning Human Understanding (London, 1828), pag. 342
(Book III, Ch. IX, § 21). Dit is een herdruk van de laatste door Locke zelf verzorgde
druk (de 6e).
12) T.a.p., pag. VII, VIII.
25
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qualities we find existing, which we imagine, cannot subsist sine resubstante, without something to support them, we call that support substantial; which, according to the true import of the word, is, in plain English,
standing under, or upholding" 13).
Zie hier de etymologie als taal-critisch wapen: „substantie" is eigenlijk
het eronder staande; laten wij het maar ronduit zeggen (`in plain English'),
niet pronken met een of ander latijns woord, niet onze onwetendheid terugtrekken achter een of ander euphemisme: een zinvol woord kan niets anders
zijn dan een kurion, en het kurion is het etymon. Opvallend is, dat hij deze
redenering slechts toepast op „substantie", dat hij het wapen der etymologie niet hanteert tegen `suppose, subsist, substratum, support'. Op
de consequenties van het feit, dat hij zijn critiek op de taal niet in een
meta-taal geeft, zullen wij echter niet ingaan,
Op dit moment van de evolutie der negatieve philosophie bereikt de
critiek in de structuur der abstracties een nieuw niveau. Wij kunnen ook
zeggen, dat het „concretum" een niveau naar omlaag verschuift 14). Niet
alleen het universale, ook het individuum wordt aangevallen, niet alleen
het begrip „de mens", ook het begrip „een mens". En Antisthenes' these:
„Ik zie een paard, geen paardheid" wordt hier door een intenser nominalisme en agnosticisme tot een algeheler negatie omgevormd: „Ik zie geen
paardheid, zelfs geen paard".
Bij nader inzien blijkt, dat bij Locke eigenlijk twee meningen onduidelijk
door elkaar lopen. Aan de ene kant meent hij, dat de mens van de substantie eigenlijk niets weet, tenzij dan dat het „iets" is (dat eronder staat), —
aan de andere kant echter meent hij, dat de substantie „niets" is, niet bestaat. Dit blijkt vooral, waar hij zijn visie tegen de aanvallen van den bisschop van Worcester verdedigt. Deze verwijt hem nl., dat hij tracht "to,
discard substance out of the reasonable part of the world" 15). Hij zegt dan:
"So that as long as there is any such things as body or spirit in the world,
I have done nothing towards the discarding substance out of the reasonable
part of the world. Nay, as long as there is any simple idea or sensible quality
left according to my way of arguing, substance cannot be discarded".
In de eerste zin aanvaardt hij de stoffelijke en geestelijke substantiae als
een werkelijkheid — een metaphysische werkelijkheid dan, waarvan de
mens niets weet, hetgeen nog duidelijker blijkt, als hij per analogiam vraagt,
of wij God ecarteren door te zeggen, dat wij van Hem een zeer inadaequate
kennis bezitten. In de tweede zin stelt hij het bestaan van de substantie
13) Locke, t.a.p., § 1, resp. § 2 (pag. 189, resp. pag. 191).
14) Vgl. Deel III, Hoofdstuk III, § 5.
15) Locke, t.a.p., pag. 191, vlg.
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— het bestaan dus als noodzakelijke fictie — afhankelijk van een `simple
idea or sensible quality', m.a.w. in werkelijkheid bestaat het niet. Reeds
meermalen wezen wij erop, dat deze meningen in de critiek op taal en/of
kennis worden verward. Wij willen niet verder nagaan, hoe Locke op vele
plaatsen met de substantiae opereert als met vaste werkelijkheden.
Uitvoerig spreekt hij natuurlijk over het confonderen van namen (en
begrippen), .die gescheiden moesten worden. Hij vraagt zich hierbij niet af,
wie of wat nu eigenlijk uitmaakt, dat er werkelijk verschil is. Op zijn best
is het „de taal". Hij gaat dus niet zo ver om te zeggen, dat de taal zelf
reeds begrippen confondeert, die gescheiden moesten worden. Kent de taal
twee verschillende namen, dan is er verschil in de geïntendeerde objecten.
Hij geeft het middel aan om verwarring te vermijden, nl. "to collect and
unite into one complex idea, as precisely as is possible, all those ingredients
whereby it is deferenced from others; and to them so united in a determinate number and order, apply steadily the same name" 16 ). Er behoeft
dus geen verwarring te zijn: de taal is helder genoeg, maar de mens, door
gemakzucht en ijdelheid verleid, vertroebelt haar in zijn spraak.
In Book III echter heeft hij meer oog voor de gecompliceerdheid der
feiten en tracht hij niet meer alle fouten in het woordgebruik uit gemakzucht
en ijdelheid te verklaren, wordt dus de critiek meer essentieel. Hij beschouwt de woorden als zintuiglijk waar te nemen tekens, noodzakelijk
voor communicatie. Maar daar volgens hem elk individu een door alle
leden van zijn taal-gemeenschap gebruikt woord slechts kan gebruiken
als teken voor zijn individuele gedachte en voor niets anders, en daar alle
individuen verschillen, komt hij tot de critiek op de taal als mededeling,
welke wij reeds meermalen hebben genoemd: uit gelijkheid van woord
(d.i. van voortgebracht geluid) wordt ten onrechte gelijkheid van het
daarmee in verschillende taal-organismen betekende gededuceerd. De

betekenis der woorden is 'perfect arbitrary': ieder heeft volledige vrijheid
de woorden te laten fungeren als tekens voor welke begrippen hij maar
wil. "It is true, common use, by a tacit consent, appropriates certain sounds
to certain ideas in all languages, which so far limits the signification of
that sound, that unless a man applies it to the same idea, he does not
speak properly; and let me add, that unless a man's words excite the same
ideas in the hearer which he makes them stand for in speaking, he does
not speak intelligibly" 17 ).
Hier is het duidelijk, dat Locke in zijn eigen theorieën verward raakt.
Het aanvankelijke nominalisme wordt weer verlaten en aan de taal en aan
16) Ibidem, pag. 255 (Chapter XXIX, § 12).
17) Pag. 283 (Chapter II, § 8).
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„hetzelfde" in de „verschillende" ideas wordt ongetwijfeld realiteit toegekend. Als elk lid van een taal-gemeenschap een bepaald woord gebruikt
als teken voor zijn eigen individuele en nooit als teken voor een gemeenschappelijke idea, is niet in te zien, hoe dat woord toch een teken voor een
gemeenschappelijke idea is. Er is niet in te zien, hoe de mensen zwijgend
tot dezelfde betekenissen, doch sprekend tot verschillende betekenissen
komen. In soortgelijke moeilijkheden raakt Locke, als hij spreekt over de
definitie. Maar wij moeten ons beperken, kunnen onmogelijk een volledige
analyse geven van Locke's critiek op de taal; dat zou een studie op zichzelf
eisen. Dat er van de „definitie" niet veel over blijft, behoeft ons niet te
verwonderen (vgl. Montaigne).
Het meest valt hij de communicerende functie aan en wel speciaal die
van de taal der philosophie. "For though it be generally believed, that there
is great diversity of opinions in the volumes and variety of controversies
the world is distracted with, yet the most I can find that the contending
learned men of different parties do, in their arguings one with another, is,
that they speak different languages" 18 ). Het simpele remedie is hier: de
woorden verlaten en over de dingen denken; dan zou blijken, dat allen hetzelfde dachten (!) Elk philosopheem heeft een hoeveelheid termen, die
door de andere niet worden begrepen, en — hier valt de critiek tegelijkertijd
de derde functie aan — waarvan het ten onrechte aanneemt, dat zij realiteiten intenderen: de tien Aristotelische categorieën, de substantiële vormen, de planten-ziel, het horror vacui, Plato's wereld-ziel, de atomen der
Epicuristen, enz., enz. Het is `gibberish', waaronder de onwetendheid
wordt verborgen. Vooral zij, die een of ander philosophisch systeem opbouwen, maken op deze wijze misbruik van woorden 19 ). Op een andere
plaats spreekt hij van een `abundante of empty unintelligible noise and
j argon' 20 ).
Zo ranselt Locke los op de philosophie. Wij zullen zien, hoe Biese Locke's
bewegingen herhaalt. Maar tussen beider critiek bestaat een in verband
met ons onderwerp zeer belangrijk verschil: Locke gebruikt de term „metaphoor" nergens, Biese gebruikt hem overal. Wel ziet hij ook in het figuurlijk spreken een misbruik maken van de taal, maar hij behandelt
een en ander maar even en noemt geen enkele troop afzonderlijk (Chapter X,
§ 34). De beeldspraak critiseert hij essentieel negatief, en als hij de rhetorica
aanvalt, zijn geen woorden hem te fel: ". only I cannot but observe
18) De gewone sceptische critiek op de tweede functie der taal, hier dan speciaal
op de taal der philosophen.
19) Pag. 349 (Chapter X (Of the abuse of words), § 14).
20) Vgl. de formuleringen van Hobbes (noot 10).
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how little the preservation and improvement of truth and knowledge is
the care and concern of mankind: since the arts of fallacy are endowed
and preferred. It is evident how much men love to deceive and be decieved,
since rhetorick, that powerful instrument of error and ,deceit, has its
established professors, is publickly taught, and has always been had in
great reputation". En hij eindigt met de opmerking: ". it is in vain
to find fault with those arts of deceiving, wherein men find pleasure to
be deceived". Het is duidelijk, dat hij in elke beeldspraak niets ziet dan
een rhetorische „troop". Ook hierin wijkt hij volkomen van Biese af.
Het typische heen en weer schommelen tussen aanvaarding en verwerping van (een kennen van) het transcendente kennen zij beiden. Behalve in de hierboven geanalyseerde passus vinden wij dat bij Locke ook,
als hij spreekt over de universalia, over het generaliseren, over de begrippen
„genus — species". De universalia, de genera en species zijn geen reële
entiteiten, maar de overeenkomsten, waarop de generalisering berust,
zijn objectieve gegevens (voor deze mening zie ook de vorige paragrafen).
Zijn critiek treft niet het woord „God" (men vergelijke het zaakregister
achter de Essay onder deze vox) en heeft haar vaste grenzen. Het kost
hem blijkbaar geen zelfoverwinning, zinnen te schrijven als: "It is necessary for me to be as I am; God and nature has made me so" 21 ). Wel geeft
hij critiek op de taal van de bijbel. En het komt ons voor: in andere zin
dan de Middeleeuwers, b.v. Augustinus. Ook dezen onderkenden in God's
Woord obscura et ambigua signa, maar de woorden waren dan slechts
duister en polysemisch voor de zwakke menselijke rede; de mens weerkaatste in God's Woord zijn eigen verwarring en duisterheid. Locke echter
zegt: "(It is not) to be wondered, that the will of God, when clothed in
words, should be liable to that doubt and uncertainty, which unavoidably
attends that sort of conveyance" 22 ). In de laatste zin is de critiek weer
essentieel. Er zijn voor bepaalde onvolmaaktheden geen geneesmiddelen;
de taal is altijd en noodzakelijkerwijze onvolmaakt.
En hiermee hebben wij enige voorname momenten van Locke's critiek

op taal en kennen gereleveerd. Wij menen ook te hebben aangegeven,
hoe het mogelijk is, dat hij door den een wordt voorgesteld als iemand
die de populaire metaphysica van het naïeve realisme nog niet overwonnen
heeft, door den ander echter als een der eerste taal-critici. Voorzover hij
negatief philosoof was, heeft hij grote invloed gehad op de latere Engelse
;

21) Ibidem, pag. 309 (Chapter VI, § 4). — Zie over de incorrelaties tussen de taalcritische ideeën in de Essay en de zogenaamd deïstische in The Reasonableness of
Christianity, Mauthner: Geschichte des Atheismus, II, pag. 544.
22) Ibidem, Chapter IX, § 23.
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en Franse positivisten, sensualisten, sceptici en ook op de taal-critiek van
Mauthner; eindelijk ook op vele philologen, die via de taal kwamen tot
de wijsbegeerte, en die door zuiver taal-wetenschappelijk detail-onderzoek
het door hem gesmede wapen zorgvuldig perfectionneerden en daarna zelf
meedogenloos hanteerden tegen abtracties en abstracta. Voor wij echter
voortgaan met een bespreking van die negatieve philosophie, welke historisch of systematisch met die van Locke samenhangt, moeten wij onze
aandacht wijden aan de tweede grote stroming na de Renaissance: het
rationalisme.
Stellen wij voorop, dat, hoe juist het ook moge zijn empirisme en rationalisme tegenover elkaar te plaatsen (inductie en deductie), deze contrastering veel minder zin heeft, wanneer wij beide beschouwen in verband met
ons onderwerp. Bacon, Hobbes, Locke worden empiristen genoemd; maar
met hun terminisme, hun semeiotiek, hun verheerlijking van de taal der
wiskunde boven de empirische talen, wijken zij niet af van de rationalisten
als Descartes en Leibnitz. Wel komen zij gemakkelijker tot een critiek op
de substantia.
Wat Descartes betreft: zijn twijfel is een methodische twijfel; noodzakelijk middel om tot kennis te komen, „weg naar een doel" en niet „doel
in zichzelf" als voor den principiëler scepticus. Zijn „substantia" is een
metaphysische realiteit. Wel valt hij „gewicht" aan als iets dat men in
de lichamen veronderstelt, als een suppositie, een hypothese — men benoemt iets, zonder dat men weet wat het is —, maar „lichaam" zelf laat
hij onaangetast. Niets is hier ook te vinden van de etymologie als wapen
der critiek. Terwijl volgens Locke onder de reële en gekende eigenschappen

een fictieve substantia geplaatst wordt, worden volgens Descartes aan
een reële substantia fictieve of althans ongekende eigenschappen toegekend
(behalve dan die van „het uitgebreid-zijn").
Met zijn begrip der „substantia" als metaphysische realiteit schijnt
Descartes wel zeer ver van de taal-critiek verwijderd te zijn. Toch is ook
zijn visie op de substantia van belang voor het begrip „metaphoor", zij
het ook op een geheel andere wijze dan die der nominalisten. Zoals bekend
is, onderscheidt hij twee substantiae: res cogitans en res extensa, d.i. ziel
en lichaam, of liever . . . . dat is het niet. Meermalen wordt gezegd, dat
volgens Descartes ziel en lichaam wezensverschillend zijn. Dit is onjuist,
of kan althans onjuist worden opgevat. Wel degelijk hebben zij iets wezenlijks gemeen, hetgeen juist maakt, dat zij met dezelfde naam, nl. „substantia", benoemd kunnen worden. En dit „substantia" betekent meer
dan „ding, iets", het is meer dan een woord, waarmee wij maar genoegen
moeten nemen (of waarvan wij niet eens bemerken, dat wij er maar genoegen
mee moeten nemen), omdat de taal ons nu eenmaal dwingt substantieven
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te gebruiken. Het intendeert niets minder dan de tweede (de werkelijke,
de eigenlijke) realiteit. Ziel en lichaam zijn beide metaphysische realia;
dit is hun essentiële overeenkomst. Maar dit is ook de enige; verder zijn zij
volkomen „anders", en niet schijnbaar, doch metaphysisch-werkelijk anders.
Het is te begrijpen, dat achter het grote grijpbare verschil de ongrijpbare
overeenkomst verloren ging. In „ziel en lichaam" wordt geheel aan elkaar
gecontrasteerd, wat als „yes cogitans en res extensa" nog als hetzelfde
wordt begrepen.
De classieken hebben den mens niet gezien als een raadselachtige psychophysische eenheid, omdat zij „ziel" met „leven" vrijwel identificeerden.
Het gehele menselijke lichaam en al zijn delen was een ïi.tyvxov 23 ). Vandaar dat zij hun bekende vier-deling van de metaphoor wel baseerden op
het contrast „levend (bezield) — levenloos (onbezield)", maar niet op het
contrast „ziel — lichaam". Na Descartes wordt de scherpe scheiding tussen
het ruimtelijke en het geestelijke — een scheiding, welke reeds van het begin af aan in het Christendom gegeven was (vgl. ook in de M. E. de contrastering van physica corporis en physica animae, geheel gebaseerd op
het dualisme van lichaam en ziel, wier unio een mystiek raadsel blijft) —
relevant voor een niet meer rhetorische doch philosophische twee-deling
van de metaphoor. De dualiteit van zijn wezen ondergaat de mens als een
mysterie, dat hem dwingt het corporele te bezielen en het psychische te
belichamen in de beeldspraak van zijn taal. En juist in die beeldspraak,
in dat confonderen van het essentieel verschillende, blijkt zijn onmacht
om elke substantia op zichzelf adaequaat te begrijpen.
Dit alles vinden wij in de volgende passus van Pascal: „. . si nous
sommes composés d'esprit et de matière, nous ne pouvons connoitre parfaitement les choses simples, spirituelles et corporelles. De là vient que
presque tous les philosophes confondent les idées des choses et parlent des
choses corporelles spirituellement et des spirituelles corporellement. Car
ils disent hardiment que les corps tendent en bas, qu'ils aspirent á. leur
tentre, qu'ils fuient leur destruction, qu'ils craignent le vide, qu'ils ont
des inclinations, des sympathies, des antipathies, qui sont toutes choses
qui n'appartiennent qu'aux esprits. Et en parlant des esprits, ils les considèrent comme en un lieu, et leur attribuent le mouvement d'une place
une autre, qui sont choses qui n'appartiennent qu'aux corps" 24 ).
Ziedaar — al gebruikt Pascal de term niet — het begrip „metaphoor"
van Jean Paul en Biese: de metaphoor (als bezieling en belichaming) uit23) Vgl. Hoofdstuk I, § 3.
24) B. Pascal: Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets (Paris), pag. 221
(Article CXII. Connoissance générale de l'homme).
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drukking van 's mensen eigen polaire structuur, van het mysterie, dat
hij zelf is. Maar terwijl vooral bij Paul de appreciatie van het verschijnsel
althans met betrekking tot dit moment positief is („Blume der Sprache"),
wordt het hier aan critiek onderworpen; het is tevens uitdrukking van
's mensen rationele onmacht. Mystisch beschouwt hier Jean Paul ons
denken-in-taal, sceptisch Pascal. De mystiek van Pascal begint eerst
daar, waar de mens niet meer denkend spreekt, doch gelovend zwijgt.
Wel heeft één taal, nl. die der wiskunde, een volkomen zuiverheid en
evidentie, maar deze intendeert niet die diepe werkelijkheid, waarnaar
zijn ziel zoekt.
Hiermee is Pascal's houding tegenover denken, taal en beeldspraak
zeker niet volledig getypeerd. Pascal is een complexe natuur, die op onderscheiden wijze over heterogene zaken schrijft. Hij is dichter en wiskundige,
gevoelsmens en denker, mysticus, confessioneel gelovige en scepticus.
Hij verheerlijkt de rede, niet alleen omdat deze de mens ver boven het
geheel dode universum verheft (zie het trotse: „L'homme n'est qu'un
roseau, le plus foible de la nature, mais c'est un roseau pensant", enz. 25)),
maar ook als hoogste levensplicht („L'homme est visiblement fait pour
penser; c'est toute sa dignité et tout son mérite, et tout son devoir est de
penser comme il faut"). Maar daartegenover zegt hij: „Nous connoissons
la vérité, non-seulement par la raison, mais encore par le coeur; c'est de
cette dernière sorte que nous connoissons les premiers principes, et c'est
en vain que le raisonnement, qui n'y a point de part, essaye de les combattre" 27 ). En onmiddellijk hieraan voorafgaande: „nous sentons une
image de la vérité, et ne possédons que le mensonge". Zo zijn de Pensées
niet in het door ons bedoelde systeem (Deel III) te vangen, daar zij zelf
zich niet in een systeem ontwikkelen, doch uiting zijn van een diep mens,
die nog de chaos in zich heeft, waaruit de dansende sterren worden geboren (om met Nietzsche te spreken). Daarom houden hier de contrasten
op, illogiciteiten te zijn. In rationele taal spreekt hij over de gevoelsmetaphoren van het geloof, en in gevoelsmetaphoren klaagt hij over de onmacht
der ratio.
Hoe staat Pascal tegenover de poëzie, meer bijzonder tegenover de beeldspraak der poëzie? Hij zegt: „. . . . on a inventé de certains termes bizarres,
siècle d'or, merveille de nos jours fata, etc.; et on appelle ce jargon beauté
poétique" 28 Wel terecht meent Faugère, dat Pascal hier niet de waar) .

25) Article XVIII. Grandeur de l'homme, XI (t.a.p., pag. 229).
26) Ibidem, XII.
27) Article XXII. Contrariétés étonnantes qui se trouvent dans la nature de l'homme,
etc., I (t.a.p., pag. 265).
28) Pensées sur l'éloquence et le style, XXIX (t.a.p., pag. 412, vlg.).
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achtige poëzie aanvalt 29), en wij mogen aannemen, dat ook de critiek
op de beeldspraak hier incidenteel is, dat hij zich slechts verzet tegen zielloze cliché's. Overigens treft deze critiek de schoonheid, niet de waarheid
van de metaphoor. Leugen is de metaphoor volgens hem niet; hij wil het
Oude Testament allegorisch interpreteren 3 °). Alleen als hij spreekt over
het confonderen van geest en materie in de taal der philosophie wordt zij
met het denigrerende „slechts" gebrandmerkt. —
Poiret, Huet en Gassend richten zich als sceptici en mystici tegen de
aanwending van de rationalistische methode om te komen tot het kennen
van de tweede werkelijkheid, van God; zij staan allen onder invloed van
Pascal. Maar met Gassend hebben wij weer het empirisme bereikt, dat
vanuit de werkelijkheid der zintuiglijke gewaarwordingen de rationalistische metaphysica aanvalt, doch zelf weer in het „atoom" zijn metaphysisch steunpunt vindt. Eerst moeten wij nog onderzoeken, wat er aan
critiek op taal en kennen steekt in het rationalisme, met name in de idee
van een „Mathesis Universalis" en wat daarmee in verband staat 31 ).
Een bij het behandelen van deze kwestie maar al te vaak vergeten onderscheiding van de tweede, de derde en de vierde ,,functie" der taal (zie
Deel III, Hoofdstuk III) is hier noodzakelijk. Even noodzakelijk is een
andere onderscheiding, nl. of men (het denken in) een empirische taal naar
het logische ideaal van de wiskunde wil omvormen, dan wel naar het voorbeeld van de algebra een nieuw teken-systeem ontwikkelt voor nietmathematische begrippen, om daarmee dan weer mathematisch-logisch
te opereren.
Een typisch voorbeeld van het eerste geval geeft ons Spinoza, die in zijn
werk over de philosophie van Descartes en in zijn „Ethica" (beide „more
geometrico demonstrata") de Euclidische bewijsvoering toepast op metaphysische begrippen, die door woorden van een empirische taal (i.c. het
Latijn) worden benoemd. „Mathematicorum in Scientiis investigandis ac
tradendis Methodum, qua nempe ex Definitionibus, Postulatis, atque
Axiomatis Conclusiones demonstrantur, optimam esse tutissimamque

veritatis indagandae atque docendae viam, omnium, qui supra vulgus
29) T.a.p., pag. 413, noot 1. — Op een andere plaats echter (zie hierboven, noot 26))
stelt hij het maken van verzen als tijdverdrijf naast het ringsteken.
30) Article VIII. Des figures; que l'ancienne loi était figurative (t.a.p., pag. 112, vlg.).
31) Vgl. E. W. Beth: Descartes' Idee ener „Mathesis Universalis" en haar Betekenis
voor de Natuurphilosophie (Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en
Psychologie, XXXI (October 1937)), pag. 41, vlgg. Hierin wordt aangetoond, dat de
bepaling „universalis" een hyperbool is, daar slechts de algebra is bedoeld, die slechts
kwantitatieve betrekkingen beschouwt.
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sapere volunt, unanimis est sententia" 32 ). Deze woorden zijn wel niet van
Spinoza zelf, maar zij geven ongetwijfeld zijn mening weer. Zonder de genoemde methode ontstaat een „farrigo" van meningen, waarvan niet een
stabiel en zeker is. Hier dus een incidentele critiek op de vierde functie
der taal: ons denken-in-taal behoeft niet onlogisch te zijn, als wij maar
uitgaan van scherp gedefinieerde begrippen, van scherp geformuleerde
axioma's 33 ). Tevens een incidentle critiek op de tweede functie: eerst de
mathematische methode maakt het „docere" volledig mogelijk. Maar
wel het precieze tegendeel van een critiek op de derde 34 ). Want niet alleen
heten de grondbegrippen (substantia, attributum, deus) metaphysische
werkelijkheden te intenderen, maar bovendien wordt de wijze, waarop
met die begrippen wordt geopereerd, in het geheel niet als een leeg formeel
schema aanvaard; integendeel: het logisch „volgen" der proposities uit de
axioma's intendeert het reële „volgen" der dingen uit God. Zo is op dit
moment weer taal- en kennis-critiek mogelijk: in de Ethica verschijnt
niets dan het scholastische realisme, mathematisch gerangschikt en geetiketeerd, zodat het duidelijk is, dat „Spinozas Deus an der Sprache
scheitern musste" 35
Op een volgend niveau staat het terminisme. Ook dit past mathematische
methoden toe op een empirische taal, maar eerst nadat de derde functie
van die taal gecritiseerd is: aan alles wat „abstract" is beantwoordt geen
„werkelijkheid". Het denken is een rekenen met willekeurige woord-tekens
en heeft zijn waarheid in zichzelf (zie boven). Wat het zeggen wil, dat het
denken toch „betrekking heeft" op de werkelijkheid, waarnaast het als
) .

iets volkomen heterogeens staat, willen wij niet onderzoeken

36 ).

In allen

gevalle wijkt deze critiek op de taal belangrijk af van wat wij meer speciaal
„taal-critiek" noemen. Deze laatste immers blijft van de taal datgene eisen,
wat zij aan de taal ontzegt, en kan geen denken aanvaarden, dat niet
nader tot de werkelijkheid voert.
Weer anders wordt het geval, wanneer men voor wetenschappelijke
begrippen nieuwe symbolen gaat invoeren in de geest van de algebraïsche,
om daarmee dan weer volgens de mathematische methode te opereren.
32) Zie de Praefatio van Ludovicus Meyer op B. de Spinoza: Renati Des Cartes
Principorum Philosophiae Pars I. et II. More Geometrico demonstratae (Opera 5 , IV
(Vloten en Land), IV, pag. 103).
33) Vgl. ook Pascal: Pensées, pag. 360 (De L'esprit Géométrique).
34) Zie voor Spinoza's opvatting van de abstracta: Korte verhandeling van God,
de Mensch, en deszelfs Welstand, Deel I, Cap. I, noot 5) (Opera, IV, pag. 5, noot 2)).
35) F. Mauthner: Spinoza, pag. 120. — Zie voor een critiek op de tweede functie
van Spinoza's taal hierbeneden.
36) Zie Windelband, t.a.p., pag. 341.
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Rekent men tot die wetenschappelijke grond-begrippen ook de metaphysische, dan verschuift de critiek op de derde functie van 'een „natuurtaal" eenvoudig op een „kunst-taal". Door de Characteristica universalis,
de Calculus ratiocinator en de Ars Combinatoria worden de tweede en de
vierde functie dan misschien gered, doch de derde niet.
Eindelijk is er ook critiek mogelijk op (de derde functie van) de mathematische taal zelf. Vergeten wij niet, dat Pythagoras' „getal" niet minder
object wordt van taal-critiek dan de substantia, het universale, het onbewuste, deus, e.t.q. Al kunnen wij bij Descartes natuurlijk moeilijk van getallen-„mystiek" spreken als bij Pythagoras, toch kent hij aan de quantitatieve bepalingen ongetwijfeld metaphysische werkelijkheid toe 37 ). De
qualitatieve zijn voor hem slechts anthropomorphisch, subjectief (en daarmee onduidelijk), menselijke gewaarwordingen van kwantitatieve. Wat de
mens van de eerste „weet" is slechts imaginatio t.o.v. de werkelijkheid,
wat hij van de tweede weet echter is intellectio. De empirische, op het
kwalitatieve ingestelde taal verwerpt hij voor een kwantitatieve. Maar op
het moment dat ook deze metaphysisch wordt belast, kan de taal-critiek
toegrijpen. De „ui van Heymans" moge misschien een schil verloren heb37) Een merkwaardige satirische critiek op de mystiek van een getal, en daarmee
op het wetenschappelijke denken, met name op de systematische indelingen, geeft
Swift in zijn A Tale of a Tub, Section I, Introduction (J. Swift: Works (Edingborough,
1761), I, pag. 39). Om boven de andere mensen uit te steken, zegt hij, hebben de
philosophen van alle tijden een der drie volgende middelen gebruikt: de preekstoel,
de ladder en het verplaatsbare toneel. Hij toont aan, dat "the bench and the bar"
hiertoe niet kunnen dienen. Zijn slot-„argument" luidt: "But if no other argument
could occur, to exclude the bench and the bar from the list of oratorial machines,
it were sufficient, that the admission of them would overthrow a number, which I
was resolved to establish, whatever argument it might cost me; in imitation of that
prudent method observed by many other philosophers and great clerks, whose chief
art in division has been to grow fond of some proper mystical number, which their
imaginations have rendered sacred, to a degree, that they force common reason to
find room for it in every part of nature; reducing, including, and adjusting every
"genus" and "species" within that compass, by coupling some against their wills, and
banishing others at any rate. Now, among all the rest, the profound number THREE
is that which hath most employed my sublimest speculations, nor ever without
delight. There is now in the press, and will be published next term, a panegyrical
essay of mine upon this number; wherein I have, by most convincing proofs, not
only reduced the senses and the elements under its banner, but brought over several
deserters from its two great rivals, SEVEN and NINE". — Het zijn dus geen middelen, want dan zouden er meer dan drie zijn en dat is onmogelijk, omdat drie een
heilig getal is. De magische macht van een getal heerst over de wetenschappelijke
indelingen.
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ben, deze intellectio blijft een functie van de grote X, zij het dan met een
lagere exponent 38 ).
Het is niet onze bedoeling, de kunstmatige talen hier te behandelen,
precies na te gaan, wat de verschillen zijn tussen die van Becker, Delgarno, Kircher, Wilkins 39 ). In het algemeen kunnen wij zeggen: zij onderscheiden zich van elkaar 1 e. door aard en aantal der primaire begrippen,
en 2e. door het systeem van symbolen, dat deze begrippen moet aanduiden. Vooral het bestaan van het eerst genoemde onderscheid toont aan,
hetgeen wij reeds op een andere plaats zeiden, dat de lingua adamica een
ideaal is, dat slechts verwezenlijkt zou kunnen worden, wanneer er geen
verschillen tussen de mensen bestonden, wanneer er slechts één adamiet
was. Men kan tot primaire begrippen decreteren wat men wil, het is altijd
maar de vraag, of deze door anderen als zodanig worden aanvaard. Al die
universele talen impliceren een critiek op de vierde functie van de empirische, zij willen, anders dan deze laatste, een vast systeem van monosemische symbolen zijn. Daardoor zouden zij dus ook „logischer" wezen.
Tevens zou men elkaar nu eindelijk kunnen verstaan, een strijd om woorden
— en "it is vain to argue when you do not understand another's terms" 40 )
zou niet meer mogelijk zijn. Maar de tweede functie werd toch niet gered.
Die zg. universele talen bleven veel individueler dan de empirische en konden zelfs niet de illusie van een begrijpen scheppen. Want elk individu heeft
een of andere empirische taal aanvaard en moeten aanvaarden. Maar hij
laat zich van niemand een taal opdringen om zijn wereldbeschouwing in
uit te drukken 41 ).
38) Vgl. Deel III, Hoofdstuk III, § 5.
39) Zie hierover, behalve de genoemde werken van Windelband, Cassirer, Ogden
en Richards, ook R. M. Meyer: Knstliche Sprachen, II (Indogermanische Forschungen, XII (1901), pag. 242, vlgg.).
40) W. Freke: Universal Reformation in Matters of True Learning (1693); vgl. Ogden
en Richards, pag. 115, vlg.
41) Dit geldt natuurlijk vooral voor het semantisch moment, het formele is van
veel minder belang. Een typisch voorbeeld van wat wij bedoelen levert ons de critiek
van Bayle op Spinoza. Bayle zegt: „Si l'on dentend pas ce qu'il veut dire par là
(nl. dat God de enige substantia is en alle andere wezens Zijn modificaties zijn) c'est
sans doute parcequ'il a joint aux mots une signification toute nouvelle sans en avertir
ses lecteurs". En dat zegt Bayle van iemand, die toch zelf scherpe definities eist,
en die toch „Deus", „substantia" enz. scherp definieert. Maar dat Bayle e.a. hem
niet begrijpen, ligt niet zozeer aan het feit, dat hij zonder waarschuwing aan bestaande
taal-klanken nieuwe betekenissen geeft. Maar zij willen deze betekenissen niet aanvaarden. Zij begrijpen niet, hoe „substantia" enz. ooit de door Spinoza bedoelde
betekenissen kunnen hebben. Klank en betekenis willen in hun inwendig taal-orga-
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Toen wij het empirisme en het rationalisme met elkaar vergeleken, wezen
wij op die momenten, waarin zij wat betreft hun critiek op de taal overeenstemmen: hun critiek op de vierde (en in mindere mate ook op de tweede)
functie. Hun verschil ligt in de houding t.o.v. de derde, zoals reeds bij
onze beschrijving en analyse bleek. Verreweg de meeste rationalisten waren,
als zij zich niet slechts bezighielden met de technische zijde van een lingua
universalis maar dieper doordachten, realisten, gelovend in de realiteit
der Platonische ideeën. Zo de vruchtbaarste en voor de toekomst belangrijkste van allen: Leibnitz. Hij gaf immers ook een metaphysisch systeem,
zodat hij van de Characteristica universalis wel eisen moest, dat zij tevens
een Characteristica realis was 4 9. Hoezeer trouwens het geloof in de mathematica, in de ratio in het algemeen, geen rust kan vinden bij een willekeurig, d.w.z. aan geen enkele (existentiële of niet-existentiële) „werkelijkheid" beantwoordend teken-systeem, hoezeer ook de niet-empirische
talen metaphysisch worden belast, bewijzen enige aanhangers van de moderne logistiek, die zich bewust tot de platonische ideeën bekeren 43 ).
De historische lijn naar de taal-critiek gaat ongetwijfeld meer van het
empirisme uit. De taal-critiek centreert in de verwerping van de derde
functie, welke verwerping wordt aangeduid met „nominalisme". Dit
nominalisme nu vinden wij bij Berkeley tamelijk consequent volgehouden.
Natuurlijk valt hij de universalia aan als substantiveringen van het algemene en abstracte tot (metaphysische) realia. De „substantie" is niets
dan een som van waarnemingen, en dit waarnemingsgeheel bestaat niet
langer dan het zich in het bewustzijn bevindt. Daar er geen „dingen" bestaan, kunnen deze natuurlijk ook geen „eigenschappen" hebben; zo beantwoordt er dus aan de gewaarwordingen „niets". Ook Locke's en Descartes' primaire kwaliteiten bestaan niet, zijn slechts ideeën in ons („uitgebreidheid"). Werkelijk zijn slechts de (individuele) res cogitantes.
Wij zullen niet verder Berkeley's metaphysica onderzoeken, die toch
weer met behulp van krachtens zijn eigen theorie onhoudbare woorden
boven dit psychologisch fundament in verschillende niveau's tot „God"
wordt uitgebouwd, noch ons afvragen, hoe „esse est percipi" en „esse est
percipere (cogitare)" tegelijkertijd waar kunnen zijn. Liever vermelden
wij, op welke wijze zijn kennis-critiek nog meer speciaal een critiek op de
taal wordt. Hij zegt dan, dat het begrip der substantia een fictie is, die
nisme niet tot „woord" worden, omdat zij Spinoza's wereldbeschouwing niet bezitten. Vgl. voor Bayle en Spinoza, Mauthner: Spinoza, pag. 116 (het citaat pag. 121).
Vgl. ook Schopenhauer: Parerga, I, 25.
42) Vgl. E. Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen, I, pag. 69.
43) B. v. Scholz en Frege. Zie § 7.
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door het woord-gebruik wordt bepaald, en dat woorden het juiste weten
in de weg staan. Zijn "we need only draw the curtain of words to behold
the fairest tree of knowledge whose fruit is excellent and within the reach
of our hand" 44 ), dat in beschouwingen over deze materie vaak wordt
geciteerd, bewijst, dat hij althans in de practijk niets tegen de metaphoor
heeft. Tevens, dat hij in het geheel geen pessimistische agnosticus is: om
te weten, hebben wij „slechts" de woorden te verwijderen. Hier is de nachtzijde der philosophie weer verlaten en laat hij ver in de schaduw achter,
hen, wier sombere leer het is, dat woorden niet als gordijnen weggetrokken
kunnen worden — dat ook de vruchten, waarnaar Berkeley's handen grijpen
willen, nog woorden zijn.
Maar wij doen goed, Berkeley hier niet volgens de letter te interpreteren.
Niet alle woorden hangen ondoorzichtig voor het weten, doch slechts de
universalia, de abstracta, waarin niet-bestaande ideeën 45 tot een nietpsychische buitenwereld worden gehypostaseerd, — uitgezonderd natuurlijk die universalia enz., welke voor de beschrijving van zijn eigen
metaphysica nodig zijn.
Wat Hume betreft: voor zijn mening, dat de mathematica de enige
demonstratieve wetenschap is, mogen wij verwijzen naar wat wij hierboven
over Hobbes e.a. zeiden. Zijn nominalisme gaat precies twee maal zo ver
als dat van Berkeley, doordat hij de critiek nog over de res cogitantes
uitbreidt. Zo is dan met dit metaphysisch negativisme het zg. positivisme
bereikt, dat vooral door de Franse sceptici wordt aanvaard en uitgewerkt. De
encyclopedisten (d'Alembert) e.a. bestrijden met de metaphysica het
„systeem". De bestrijding van het „systeem" is typisch voor de taalcritiek.
Condillac ontwikkelt weer een terminisme. Het denken is een rekenen
met taal- (of andere) tekens, die inadaequaat zijn aan de realiteit, ja zelfs
daarmee in geen enkele relatie staan. (Zoals bij zo velen wordt het ook bij
hem niet altijd duidelijk, of hij nu het bestaan dan wel de kenbaarheid
van een tweede werkelijkheid loochent 46)). De metaphysici strijden slechts
om woorden; als zij zich in duidelijke en ondubbelzinnige taal uitdrukten,
zou de gehele chaos der metaphysica verdwijnen (dezelfde incidentele
)

44) G. Berkeley: Treatise on the principles of human knowledge (Works ed. Fraser
(London, 1871), I, pag. 154).
45) Met „niet-bestaand" wordt hier bedoeld, dat zij niet in de geest bestaan, dat zij
niet eens gedacht kunnen worden (dit ter onderscheiding van hun bestaan in natura
rerum). — Berkeley waarschuwt er ook nog voor (t.a.p., pag. 115), dat "emotion
at once attends certain words without any attendant ideas".
46) Dit probleem zal met Kant acuut worden.
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critiek als bij Locke) 47 ). De enige manier om ons logisch denken te onderzoeken, is: onze taal te onderzoeken 48 ).
Deze gedachte impliceert de identiteit van taal en rede. In verband hiermee is het merkwaardig, dat de term „critiek der taal" eerst kon ontstaan
als contrast van de term „critiek der rede". Genoemde gedachte zal, maar
dan met een emphatisch gevoelsaccent, door de Duitse romantici worden
uitgesproken tegen hem, die meer dan iemand de rede wetenschappelijk
aan critiek heeft onderworpen. En deze „meta-critiek" zal de term „metaphoor" tot een belangrijke philosophische term maken, zoals de volgende
paragraaf zal leren.
§ 4 — KANT EN DE „KRITIK DER SPRACHE"
In Duitsland ontstaat de strijd tegen de metaphysica voornamelijk als
reactie op de katheder-philosophie, met name die van Wolff. In dit verband
zouden Crousaz, Maupertuis, Mendelssohn en ook Wieland genoemd kunnen worden, maar de betekenis van deze allen treedt verre terug achter
die van Immanuel Kant. In de periode, dat Kant zijn „Trume eines
Geistersehers, erautert durch Trume der Metaphysik" schreef, was hij,
zoals uit zijn correspondentie blijkt, zeker niet overtuigd van de waardeloosheid van elke metaphysica 1 ). Het zou nog veertien jaar duren, vóór
hij de kwestie geheel had doordacht, vóór hij zijn „Kritik der reinen Vernunft" had voltooid.
Om verschillende redenen is Kant voor wat wij in dit Hoofdstuk trachten
te geven (de geschiedenis van de critiek op het kennen in verband met de
critiek op de taal, meer speciaal met (een critiek op) de metaphoor) van
belang. Het „Ding an sich" (de substantia, het substratum) is onkenbaar 2 ). Kant wordt niet moede, dit te betogen. Maar zijn gehele betoog
47) E. B. de Condillac: Traité des systèmes (1749); vgl. Ogden & Richards, pag. 115.
48) Vgl. Ogden & Richards, ibidem. — Het is in verband met zijn gehele kennistheorie opvallend, dat Condillac geen critiek op de derde functie van de metaphoor
geeft. Integendeel, hij zegt in tegenstelling met le père Bouhours: „Les bonnes métaphores ne voilent ni ne masquent, elles présentent au contraire les choses par les
cótés qui les caractérisent, et elles les mettent dans leur vrai jour" (Traité de l'art
d'écrire correctement la Langue franÇaise (Paris, 1824), pag. 147; vgl. Konrad, pag. 37).
Hier vinden wij de positieve waardering, zoals ook de moderne stilistiek die kent,
praegnant geformuleerd. Zij verdraagt zich alleen met de bedoelde kennistheorie,
indien de „choses" die zijn van het naïeve realisme en het begrip „metaphoor" niet
philosophisch is belast.
1) Vgl. A. Messer in de inleiding op zijn uitgave van de Kritik (Berlin und Leipzig),
pag. XX, vlg.
2) Wij willen niet beweren, dat voor Kant „Ding an sich" en „Substantia" identiek
zijn — hij immers zegt, dat het transcendentale object „weder als Grtisze, noch als
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is één worsteling met het probleem, dat volledige onkenbaarheid noodzakelijk onbestaanbaarheid involveert, terwijl even noodzakelijk „Erscheinung" involveert, dat er „iets" „is", dat verschijnt, en het geen zin
heeft te spreken over de onkenbaarheid van „iets", dat „niet is". Hoe het
noumenon zuiver negatief „nur unter dem Namen eines unbekannten
Etwas" gedacht kan worden, blijft geheel onduidelijk 3 ). Voornamelijk
om dit probleem beweegt zich de critiek van Jacobi, Maimon e.a. op Kant's
„Ding an sich". Jacobi zegt, dat de transcententale idealist het absolute
idealisme moet aanvaarden en moet verklaren, dat slechts de verschijningen zijn 4 ). En het ontgaat hem, dat „verschijning" zonder het aannemen van een (reële) zaak, die verschijnen kan, een minstens even onmogelijk begrip is als het gewraakte trancendentale object. En deze onmogelijkheid nu — en hier openbaart zich de samenhang met het begrip
,,metaphoor" — heeft „beeld" met „verschijning" gemeen, zodra het Zijn
aan de tweede werkelijkheid wordt ontzegd, en onze kennis van die werkelijkheid „slechts een beeld" wordt genoemd.
Een negatief noumenon is ook „Gott an sich", wiens „bestaan" onbewijsbaar en onmogelijk is. Naar aanleiding van dit noumenon, dat hij niet
vermijden kan het „Mchste Wesen" te noemen, spreekt Kant in zijn
Prolegomena over de voor het begrip „metaphoor" zo belangrijke analogie.
Hij wil niet over God zelf oordelen, doch zijn oordeel „auf das Verh2tnis
einschr.nken, welches die Welt zu einem Wesen haben mag, dessen Begriff
selbst auszer aller Erkenntnis liegt, deren wir innerhalb der Welt ffihig
sind. Denn alsdann eignen wir dem bkhsten Wesen keine von den Eigenschaften an sich selbst zu, durch die wir uns die Gegenstnde der Erfahrung
denken, und vermeiden dadurch den dogmatischen Anthropomorphismus,
wir legen sie aber dennoch dem VerMltnisse desselben zur Welt bei und
erlauben uns eiven symbolischen Anthropomorphismus, der in der Tat
nur die Sprache und nicht das Objekt selbst angeht" 5 ).
Met dit „nur die Sprache" (vgl. „slechts een naam") naderen wij de
critiek op de taal en met het „symbolisch anthropomorphisme" de • metaphoor. Op grond van dergelijke passages noemt Vaihinger Kant een
metaphoricus 6 ). Deze term is niet bijzonder gelukkig. Wat immers is het
RealitM, noch als Substanz u.s.w. gedacht werden kann" (t.a.p., pag. 229) —, maar
wel, dat de strijd tegen de substantia in de strijd tegen het Ding an sich een voortzetting vindt.
3) Kant, t.a.p., pag. 211. — Typisch is dat „denken onder een naam".
4) Vgl. Windelband, t.a.p., pag. 484.
5) I. Kant: Prolegomena zu einer jeden knftigen Metaphysik die als Wissenschaft
wird auftreten kiinnen, § 57 (in de uitgave van R. Schmidt (Leipzig), pag. 148, vlg.).
6) Vgl. Deel III, Hoofdstuk II, § 1, noot 49).
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geval? Vaihinger wijst op de tegenspraken in Kant's philosophie (het zijn
volgens hem de eeuwige tegenspraken, waarin de menselijke geest zelf
geraakt) en zegt, dat men tegenover de leuze „Kant ein Metaphysiker"
met evenveel recht de leuze kan stellen „Kant ein Metaphoriker". De
eerste leuze vat praegnant de gedachte samen: „Ondanks al zijn strijd
tegen de metaphysica, geeft Kant (onbewust) een metaphysisch systeem".
Maar de tweede wil niet zeggen, dat Kant onbewust gebruik maakt van
(metaphysisch belaste) metaphoren (hoewel de term op zichzelf, buiten
de samenhang dus waarin hij hier verschijnt, dit sterk suggereert), daar
beide dan onmogelijk tegenover elkaar gesteld zouden kunnen worden,
integendeel ongeveer dezelfde betekenis zouden hebben. Het is duidelijk,
dat van „metaphoricus" de bewustheid van het subject hier een essentieel
moment is, dat het dus, evenals „metaphoor", psychologisch geïnterpreteerd
kan worden. Vaihinger's gebruik van de bedoelde term is merkwaardig,
omdat de philosophie de psychologische interpretatie niet kent, ja zelfs
eerder geneigd is, de subjectieve onbewustheid constituerend te stellen 7 ).
Dit blijkt b.v. uit Kant's begrip „anthropomorphisme". Terwijl hij in de
geciteerde passus het symbolische en het dogmatische anthropomorphisme
(d.i. het bewuste en het onbewuste) onderscheidt, noemt hij op een andere
plaats het dogmatische (onbewuste) eenvoudig anthropomorphisme 8 ).
Kant zegt dan verder: „Wenn ich sage, wir sind gen.:itigt, die Welt so
anzusehen, als ob sie das Werk eines hkhsten Verstandes und Willens sei,
so sage ich wirklich nichts mehr, als: wie sich verMlt eine Uhr . . . . zum
Knstler . . . so die Sinneswelt (oder alles das, was die Grundlage dieses
Inbegriff von Erscheinungen ausmacht) zu dem Unbekannten, das ich
also hierdurch zwar nicht nach dem, was es an sich selbst ist, aber doch
nach dem, was es fr mich ist, lA,mlich in Ansehung der Welt, davon ich
ein Teil bin, erkenne" 9 ). „Eine solche Erkenntnis ist die nach der Analogie,
welche nicht etwa, wie man das Wort gemeinlich nimmt, eine unvollkommene Ahnlichkeit zweier Dinge, sondern eine vollkommene Ahnlichkeit zweier VerMltnisse zwischen ganz unMinlichen Dingen bedeutet".
En hierbij staat dan de volgende noot: „Vermittelst einer solchen Analogie
kann ich daher einen VerhMtnisbegriff von Dingen, die mir absolut unbekannt sind, geben. Z.B. wie sich verMlt die BeRirderung des Gliicks der
Kinder = a. zu der Liebe der Eltern = b. so die Wohlfahrt des mensch7) Dit is natuurlijk niet hetzelfde als een logische interpretatie. Vgl. voorts t.a.p.,
noot 33) en § 7 van dit Hoofdstuk.
8) Kant, t.a.p., pag. 151: „und also (wird) der Anthropomorphismus gnzlich vermieden".
9) Hier begint § 58.
26
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lichen Geschlechts = c. zu dem Unbekannten in Gott = x, welches wir
Liebe nennen; nicht als wenn es die mindeste Ahnlichkeit mit irgend einer
menschlichen Neigung hate, sondern, weil wir das Veraltnis derselben
zur Welt demjenigen ihnlich setzen ksfinnen, was Dinge der Welt untereinander haben. Der Verh2tnisbegriff aber ist hier eine blosze Kategorie,
nknlich der Begriff der Ursache, der nichts mit Sinnlichkeit zu tun hat" ").
Ziehier — zo niet als term, dan toch als begrip — de Aristotelische proportio-metaphoor, de overdracht op iets onbenoemds, ja (voegt men zo
gaarne toe) onbekends, xa-rá Tó ává koyov, alleen met dit verschil, dat
zij hier niet in een poëtica, doch in een philosophie fungeert. Kant tracht
hier de aloude metaphoren van het Christendom voor zijn eigen critiek
te redden, d.w.z. zo te interpreteren, dat zij met die critiek in overeenstemming zijn 11 ). Dat hij hierbij in moeilijkheden geraakt, is niet te verwonderen. Een hoogste intelligentie als oorzaak „aller Verknpfungen in
der Welt" moge als pragmatische fictie, als noodzakelijke hypothese, als
regulatief principe om „den Gebrauch der Vernunft, in Ansehung aller
mo5glichen Erfahrung, in der Sinnenwelt durchOngig mit sich einstimmig
auf den Mchsten Grad zu treiben" aanvaardbaar zijn, het is zeer de vraag,
of het verstand voor zijn logische interpretatie wel de aanname nodig heeft,
dat de welvaart van de mensheid bevorderd wordt, of deze fictie niet meer
tot het ressort van het gemoed behoort. Voorts valt op: de onprecieze
formulering der proportio. Wanneer hij met „bevordering van het geluk
der kinderen" niet „welvaart der mensheid" maar „bevordering van het
geluk der mensheid" had laten corresponderen, zou hij bemerkt hebben,
dat de zaken, waartussen de relatie bestaat, nog niet zo geheel verschillend
zijn, ja zelfs zeer veel op elkaar gelijken. Als nu de oneven leden der proportio zo dicht bij elkaar liggen, is het logisch onmogelijk, dat de even
leden eindeloos van elkaar gescheiden zijn. M.a.w. als b (de eigenschap
der ouders) en x (het onbekende in God, d.i. de onbekende eigenschap van
God) slechts de naam („liefde") gemeen hebben, dan moeten — wil deze
„overdracht" van een mathematische formule niet geheel zinloos worden
— ook a en c slechts de naam gemeen hebben. Of nog anders gezegd: het
is logisch onmogelijk, de relatie tussen twee niet transcendentale zaken
gelijk te stellen aan de relatie tussen een niet transcendentale en een transcendentale zaak; de proportio had niet moeten luiden: a : b = c : x, maar
a : b = x : y. Instructief in dit verband zijn Kant's eigen woorden: „wie
sich verMlt eine Uhr . . . . zum Kiinstler . . . so die Sinneswelt (oder
10) Kant, t.a.p., pag. 151. - Thomas zag hier veel scherper; vgl. § 2.
11) Hier openbaart zich weer, als op zovele momenten van onze descriptie, de merkw aardige samenhang van begrip en object.
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alles das, was die Grundlage dieses Inbegriff von Erscheinungen ausmacht)
zu dem Unbekannten". De parenthetische toevoeging behelst niets meer

of minder dan het substratum, de wereld an sich, het transcendentale
object, dat hier door middel van „oder" en passant geïdentificeerd wordt
met het phaenomenon, terwijl hij anders op het essentiële verschil tussen
beide niet genoeg de nadruk kan leggen.
Het formele schema a : b = c : x kan niet op de door Kant bedoelde
wijze met kwalitatieve inhouden worden gevuld. Is dit dan wel mogelijk
voor a : b = x : y? M.a.w. kan de relatie tussen twee niet-transcendentale
zaken gelijk zijn aan die tussen twee transcendentale, dat is in dit speciale
geval: bewaart „oorzaak" hier wel zijn identiteit ? Wij behoeven slechts
te lezen, wat Kant zelf over oorzaak en werking zegt („wovon die erstere
die letztere in der Zeit als die Folge . . . . bestimmt" 12 )), om in te zien,
dat „oorzaak" buiten de aanschouwingsvorm van de tijd, dus ook getranscendeerd zal moeten worden, en dat Kant „liefde" slechts van het dogmatisch anthropomorphisme kan redden, door „oorzaak" aan datzelfde
anthropomorphisme op te offeren.
Als de proportio op niets anders berust dan op de identiteit van het
verhoudingsbegrip, van een „blosze Kategorie", kunnen a en b met willekeurige andere inhouden gevuld worden, mits maar de verhouding (gevolg
— oorzaak) hetzelfde blijft, b.v. „zoals de pijn in het slachtoffer zich verhoudt tot de wreedheid van diens beul, enz.". Neen, de keuze van a en b
berust niet alleen op de zuivere verhouding tussen beide, maar ook (en
nu blijven wij in het schema van Kant) op de overeenkomst tussen a en c.
Maar deze sluit de overeenkomst van b en x onherroepelijk in en dus gelijkt de transcendentale eigenschap van God wèl op een menselijke neiging.
Wij trachten hier de betekenis te grijpen van de uitspraak: „God's liefde
(verstand, enz.) heeft met de menselijke liefde (enz.) slechts de naam gemeen". Het vreemde is, dat die onbekende eigenschap toch zo'n bekende
naam heeft. Hoe is zij daaraan gekomen? Bestaat er dan zo iets als naamsoverdracht wegens absoluut verschil? Neen, maar met de naam wordt
impliciet een overeenkomst en daarmee een „kennen" aangenomen, dat
men daarna weer expliciet door middel van „slechts" tracht te ont-kennen.
Dat elke poging om ten opzichte hiervan „den Gebrauch der Vernunft
mit sich einstimmig auf den Mchsten Grad zu treiben" mislukt, spreekt
vanzelf. Kant's op een mathematisch proportio-schema gebaseerd symbolisch anthropomorphisme is zo'n mislukte poging. Tevergeefs tracht hij
te betogen, dat de transcendentale metaphoor niet op een overeenkomst,
doch op de identiteit van een zuiver verhoudingsbegrip berust, dat een
12) Kant: Kritik, pag. 166. Wij cursiveren.

404
metaphorisch benoemen niet (het geloof aan) een kennen in zich sluit,
dat van het woord „liefde" niets is overgebleven dan het phonetisch moment, dat dan als „naam" voor een als bestaand gedachte transcendentale
zaak wordt aanvaard. —
Kant's stelling, dat het verstand omtrent God nooit verder dan een
analogistisch (dat is geen . . . . „eigenlijk") kennen komt, zal na hem nog
ontelbare malen worden herhaald. Alleen de formuleringen verschillen
onderling dan zeer. Denkers en dichters, gelovigen en ongelovigen, dogmatische theologen en individualistische gevoelsmystici, utilitaristen en
desperado's, zij allen openbaren hier in „hetzelfde" hun verschillend menszijn, en wat bij Kant een vrij affectloos betoog is, wordt soms bij Mauthner
tot een smartelijk gedicht 13 ).
Maar nog een geheel ander verschil dan dit expressieve is voor onze
descriptie van betekenis. Vaak wordt de term „analogistisch" vervangen
door de term „metaphorisch". Dit wil echter niet zeggen, dat de metaphoor
in de critiek op kennen en taal juist als analogie- (proportio-) metaphoor
voor het eerst haar intrede doet. Maar ook dit begrip staat historisch met
de „Kritik der reinen Vernunft" in direct verband. Op welke wijze, hebben wij nu te onderzoeken.
Wij baseren ons hiervoor op een beschouwing van Streitberg over Kant
en de taalwetenschap 14). Het is de vraag, of het wel juist is, de critiek van
Hamann, Herder e.a. tot de taalwetenschap te rekenen. Dezen immers
meenden niet een detail-wetenschap te beoefenen, maar kenniscritiek,
kennistheorie, wijsbegeerte, en dit dan nog op de enig juiste wijze. „Taalwetenschap" omvat zoveel meer, niet alleen dan wat zij hebben gegeven,
maar ook dan wat zij hebben willen geven. Het beste is misschien, hier
te spreken van taal-philosophie, met een subjectief accent op philosophie
en een objectief accent op „taal" 15 ).
De grote desillusie, die Kant Hamann bereidde, was, dat ook hij een
metaphysica gaf, opereerde met uitgeloogde abstracta, scholastisch woordbijgeloof bedreef. Voorts leefde in den pathologisch hartstochtelijken en
zenuwzieken romanticus, diep onder een oppervlakkige bewondering voor
13) Hier en daar vermeit Kant zich in een rhetorische, verstandelijk ver uitgewerkte
beeldspraak (b.v. in het begin van het derde Hoofdstuk der transcendent. Doctrin
der Urtheilskraft).
14) W. Streitberg: Kant und die Sprachwissenschaft. Eine historische Skizze (Indogermanische Forschungen, XXVI (1909), Festschrift fiir Karl Bruggmann, Zweiter
Teil, pag. 382, vlgg.). Voorts verwijzen wij naar Mauthner.
15) Hamann zelf zou zich tegen de kwalificatie van zijn werk als taalwetenschap
wel even sterk verzet hebben, als Mauthner dit doet met betrekking tot zijn Beitrge
(Beitrge, I, Vorwort, pag. VIII).
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Kant's „Kopf" 16 , een hevig verzet tegen de classieke rust van diens
wetenschappelijk betoog; als gevoelsmens wil hij ook het agnosticisme niet
systematisch verklaard zien, maar het als levensstemming ondergaan 17 ).
En dan begreep hij niet, hoe iemand de ratio aan een critiek kon gaan
onderwerpen, zonder eerst de taal, die niet alleen de ratio maar ook de
critiek mogelijk maakt, te onderzoeken. „Wenn ich auch so beredt \ , ,r
wie Demosthenes, so wrde ich doch nicht mehr als ein einziges Wort
dreimal wiederholen mussen: Vernunft ist Sprache — Myos. An diesem
Markknochen nage ich und werde mich zu Tode darber nagen" 18 ). Hamann
is vaak moeilijk te begrijpen, hij dwingt ons tot het interpreteren van gedachte-hiëroglyphen. Zo hier het woord 7n6yos. Oppervlakkig gezien doet
het hier dienst als appositie bij „Sprache", als een tweede praedicaatsnomen.
Maar wat heeft het voor zin, hetzelfde woord nog eens in het Grieks te
herhalen? Neen, Xóyocy betekent zowel „rede" als „taal" en bij Hamann
herhaalt het niet een woord, doch de gehele gedachte; met deze tweede,
mono-verbale, formulering wil hij te kennen geven: wat voor elke gedachte
geldt, geldt voor deze wel bijzonder: zij is niets dan taal, niets dan de
duosemie van een woord.
De identificering van taal en rede behoeft op zichzelf nog in het geheel
niet een critiek op de rede en/of op de taal te involveren. Het kan ook de
praegnante formulering zijn van: alles wat de mens weet (en dat is zeer
veel) heeft hij aan de taal te danken, zonder deze had hij niets bereikt.
Dit staat dan tegenover: zonder de taal kan de mens niets weten, en met
de taal . . . . ook niets. Hoe is de identificering nu door Hamann bedoeld:
positief of negatief, of misschien beide tegelijkertijd?
In zijn „Metakritik" zegt hij: „Schon dem Namen Metaphysik Ungt
dieser Erbschade und Aussatz der Zweideutigkeit an, der dadurch nicht
gehoben, noch weniger verkart werden mag, dass man bis zu seinem
)

Geburtsort, der in der zuffiligen Synthese eines griechischen Vorwortes
liegt, zurckgeht" 19 ). In verband met deze uitspraak schijnt zijn these
wel een negatieve waardering te impliceren. En ook al plaatst zijn hiëroglyphische logica 20 ) wel eens een positief teken (zo b.v. als hij zegt,
16) In een brief aan Herder (1783) (Hauptschriften, pag. 103).
17) Zie Mauthner: Beitr.,ge, I, pag. 698, vlg.
18) In een brief aan Herder (1784).
19) Hamann: Metakritik Liber den Purismum der reinen Vernunft (Hauptschriften,
herausgegeben von Otto Mann (Leipzig), pag. 127). — Vaihinger spreekt van Nietzsche's „Vorliebe fr outrierte Ausdrcke". Deze voorliefde heeft Hamann met
Nietzsche en andere taal-critici gemeen. Nietzsche c.s. echter zullen zeggen, dat zij
niet hyperboliseren, doch een realiteit adaequaat beschrijven.
20) Zo noemt hij zelf zijn „Bildersprache" (Hauptschriften, pag. 112).
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dat „die GelArmutter der Sprache . . . . die deipara unserer Vernunft" is 21),
en als hij spreekt van de schat der menselijke kennis 22 )), het negatieve
overweegt ongetwijfeld. Wij citeren nog enige kenmerkende passages.
„Das Leben ist so kurz und k5stlich, dass es schade ist, es mit Katzbalgereien, mit gelehrten Wortkriegen zu versudeln . . . . Die Eitelkeit, gleich
Systeme zu machen System ist schon an sich ein Hindernis der
Wahrheit, wie Gewohnheit der Natur widerspricht. Entwe,lint vom
System m ussen wir werden. . . . . Unser Wissen ist Stckwerk. . . . . aus
W&tern und Erkarungen Msst sich weder mehr noch weniger herausbringen, als jeder dareinlegen will oder gelegt hat. Die ganze Gewissheit
der Mathematik Mngt von der Natur der Sprache ab, die Notwendigkeit
aller Beweise von der poetischen Lizenz, metaphysische Punkte, Linien,
Fhichen zu denken, die physisch unm(iglich sind. Was Demosthenes actio,
Engel Mimik, Batteux Nachahmung der schonen Natur nennt, ist fr mich
Sprache, das Organon und Kriterion der Vernunft, wie Young sagt. Hier
liegt die reine Vernunft und zugleich ihre Kritik — und die ewigen Grenzstreitigkeiten werden so lange w2ren, bis die Sprache aufMrt mit Weissagungen und Erkenntnis Die Metaphysik hat ihre Schul- und Hofsprache; beide sind mir vercikhtig, und ich bin weder imstande sie zu
verstehen, noch mich selbst ihrer zu bedienen. Daher ich beinahe vermute,
dass unsere ganze Philosophie mehr aus Sprache als Vernunft besteht,
und die Missverst.ndnisse unzailiger W5rter, die Prosopien der willkiirlichsten Abstraktionen . . . . ja selbst die gemeinsten Redefiguren des
sensus communis haben eine ganze Welt von Fragen hervorgebracht, die
mit ebensowenig Grund aufgeworfen als beantwortet werden. Es fehlt
uns also immer an einer Grammatik der Vernunft. Bei mir ist nicht
sowohl die Frage: Was ist Vernunft ? sondern vielmehr: Was ist Sprache?
Und hier vermute ich den Grund aller Paralogismen und Antinomien,
die man jener zur Last legt; daher kommt es, dass man Wrter fr Begriffe
und Begriffe fr die Dinge selbst h2t". Enz., enz. 23 ).
Hier dus een strijd tegen de metaphysica, tegen het systeem (de verwerping kent ook ethische redenen), tegen de pseudo-problemen, tegen de
abstracta en de hypostaseringen, voorts de negatief geladen identificatie
21) Vgl. Streitberg, t.a.p., pag. 383, noot 2). — Misschien gaan wij wel te ver, als wij
in het eerste lid van het compositum „deipara" het bewijs zien, dat Hamann hier
positief apprecieert. Hij spreekt immers op een andere plaats van „die deipara der
reinen scholastischen Vernunft"; het depreciërende „scholastisch" maakt van „deipara" een catachrese.
22) Zie Hoofdstuk I, § 7, noot 27).
„Prosoptiien" = hypostaseringen.
23) Hauptschriften, pag. 110, vlgg.
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van taal en ratio; en dit tegen een positieve achtergrond: aanvaarding, ja
verheerlijking van het leven, en openbaringsgeloof 24 ). Niet roert hij hier
de kwestie der beeldspraak aan. In Hoofdstuk I zagen wij reeds, dat zijn
visie op deze grote overeenkomst heeft met die van Vico. In zijn t.a.p.
geciteerde uitspraak: „Sinne und Leidenschaften reden und verstehen
nichts als Bilder. In Bildern besteht der ganze Schatz menschlicher Erkenntnis und Glckseligkeit", worden niet slechts taal en kennen, maar
ook nog taal en beeldspraak geïdentificeerd 25 ); maar hier is toch eerder
een positieve waardering van de beeldspraak (dat wil dan zeggen: van
haar derde functie) dan een negatieve critiek op het kennen. —
Hamann's voornamelijk op Locke en Berkeley gebaseerde ideeën, die
meer inhouden dan een critiek op Kant alleen, nl. een critiek op de gehele
philosophie, op de aanmatiging der ratio, vonden weerklank bij Herder.
Reeds in zijn „Fragmente -liber die neuere Deutsche Litteratur" wijst hij
op de onverbrekelijke samenhang van woord en gedachte en spreekt hij
als zijn mening uit, dat de algemene beschouwing der menselijke kennis
door middel van de taal tot een negatieve philosophie moet leiden. In zijn
„Metakritik" strijdt hij dan in Hamann's geest tegen Kant en diens „Wortlarven". Naar aanleiding van de taal en de ratio zegt hij daar: „Ein Brosser
Teil der Missverstkidnisse, Widersprche und Ungereimtheiten . . . ., die
man der Vernunft zuschreibt, wird wahrscheinlich nicht an ihr, sondern
an dem mangelhaften oder von ihr schlecht gebrauchten Werkzeuge der
Sprache liegen, wie das Wort W i d e r s p r ii c h e selbst sagt" 26 Van
de bedoelde identificatie is hier weinig meer over. Duidelijk is de uitspraak
overigens niet, want er staat, dat het niet de schuld is van het verstand,
) .

24) Dit laatste blijkt nog sterker in zijn „Golgotha und Scheblimini von einem Prediger in der Wsten" (Hauptschriften, pag. 248, vlgg.), waar hij het Christendom als
openbaringsgeloof stelt tegenover de philosophie, die niets is dan „eine alphabetische
Schreiberei menschlicher Spekulation und dem wandelbaren Mond- und Modewechsel unterworfen". Zelfs het getheoretiseer over weten en geloven vindt hij
„Wortklauberei".
25) Natuurlijk is hier ook een identificatie met „poëzie". Poëzie immers is volgens
Hamann niets dan beeldspraak, en beeldspraak is de taal van het affect. Er is hier
een zo innige samenhang tussen poëtica, taaltheorie en kennistheorie, dat de grenzen
vervloeien. Het is bekend, dat het piëtisme (Shaftesbury) grote invloed heeft uitgeoefend op de Duitse denkers en dichters van deze periode. R. Unger toont aan,
dat Hamann's visie op de tropen teruggaat op de piëtistische bijbel-hermeneutiek.
Hij wijst in dit verband op J. J. Rambach: Institutiones Hermeneuticae Sacrae,
die zegt: „Tropi et figurae ex adfectibus oriuntur". Vgl. over een en ander 0. Walzel:
Grenzen von Poesie und Unpoesie (Frankfurt a. M., 1937), pag. 39, vlgg.
26) J. G. von Herder: Metakritik, I. Verstand und Erfahrung (SMntliche Werke,

Supan und Redlich (Berlin, 1877/1899), Band XXI, pag. 19).
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wanneer dit de taal verkeerd gebruikt. De metacriticus, die hier als rechter
zijn oordeel formuleert over de schuld-vraag, komt tot een orakelspreuk,
omdat hij de verdachten soms wel en soms niet met elkaar verwart, en
omdat hij aarzelt tussen een incidentele en een essentiële critiek. Zijn
etymologisch bewijsstuk is niet bijzonder overtuigend; waarom deduceert
hij uit „tegen spraak" niet, dat denken en spreken identiek zijn, of dat er
alleen maar spreken is ? 27)
Herder's strijd tegen de psychologische hypostaseringen noemden wij
reeds. Zijn visie op de beeldspraak heeft grote overeenkomst met die van
Hamann. Eveneens onder invloed van Hamann staat Jacobi, die voor het
eerst de term „Kritik der Sprache" gebruikt. Hij zegt: „Werde ich es sagen,
endlich laut sagen drfen: dass sich mir die Geschichte der Philosophie je
anger je mehr als ein Drama entwickele, worin Vernunft und Sprache
die Menkhmen spielen. Dieses sonderbare Drama, hat es eine Katastrophe,
einen Ausgang? oder reiken sich nur immer neue Episoden an? Ein Mann,
den nun alles was Augen hat gross nennt (Kant) . . . . schien den Gang
der Verwickelungen dieses Stiickes erforscht zu haben und ihm ein Ende
abzusehn. Meherere behaupten, es sei nun dies Ende schon gefunden und
bekannt. Vielleicht mit Recht . . . . Und es fehlte nur noch an einer Kritik
der Sprache, die eine Metakritik der Vernunft sein wrde, um uns alle
liber Metaphysik eines Sinnes werden zu lassen" 28 Hoe dat eensgezinde
oordeel zou luiden, is duidelijk; het drama eindigt catastrophaal met de
algehele ondergang der metaphysica.
Bij Jacobi sluit aan de door Mauthner merkwaardigerwijze vrijwel niet
genoemde Reinhold. Deze zet echter ook de bovenbesproken pogingen
voort om te geraken tot een universele taal. En dit wil zeggen, dat naast
de critiek op de derde functie, die in deze paragraaf tot nu toe uitsluitend
aan de orde kwam, een critiek op de tweede en de vierde functie wordt
geplaatst; ja, de laatste wordt zelfs hoofdzaak. Reinhold strijdt tegen de
veranderlijkheid en de polysemie der woorden, die maken, dat het denken
niet meer de taal, doch de taal het denken beheerst 29 ). Maar het feit, dat
-

) .

27) Wat Mauthner (Beitrge, II, pag. 48) naar aanleiding van deze passus over de
tegenspraak zegt, gaat aan het door Herder gestelde probleem voorbij.
28) F. H. Jacobi: Eduard Allwills Briefsammlung (Zugabe an Erhard 0. zu (Këeigsberg, 1792), pag. 316. Vgl. Streitberg, t.a.p., pag. 390 en Mauthner: Beitrge,
I, pag. 335, vlg., het citaat bij Streitberg wijkt op ondergeschikte punten af van dat
bij Mauthner.
29) C. L. Reinhold: Grundlegung einer Synonymik fr den allgemeinen Sprachgebrauch in den philosophischen Wissenschaften (Kiel, 1812), pag. VIII. In aanmerking komt ook het door Streitberg niet genoemde: Beitige zur Berichtigung
bisheriger Missverstdnisse der Philosophie (Jena, 1790/1794) en: Riige einer merkwrdigen Sprachverwirrung unter den Weltweisen (Kiel, 1809).
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hij door middel van een scherpe analyse der homoniemen en synoniemen
tot een algemeen philosophisch spraakgebruik wil komen, tot een positieve
kennistheorie, wil ook zeggen, dat zijn critiek op de drie genoemde functies
niet slechts negatief is, m.a.w. dat zij incidenteel blijft 3 °).
Hebbel, Haym en Levy wijzen in de geest van Locke en Hamann op de
noodzakelijkheid van een critiek op de taal, de eerste echter noemt de term
niet 31 ). Mauthner zegt: „Bei Busse und Levy wird niemand einen Schimmer
finden von dem, was meine Leser mit mir unter „Kritik der Sprache"
verstehen" 3 9. Wat Busse betreft, hebben wij deze uitspraak niet kunnen
controleren. Maar wat Levy betreft, lijkt het ons, dat Mauthner overdrijft.
Levy immers zegt: „unser ,ich weiss' ist bekanntlich ein verschobenes
PrMeritum, entspricht also ganz dem griechischen 6f8a, welches gleich
cognovi gesehen haben bedeutet" 33 ), en dit heeft grote overeenkomst met
Mauthner's eigen opmerking naar aanleiding van de agnostische leuze
ignorabimus 34
Maar belangrijker voor ons dan al dezen, is Jean Paul, daar zijn critiek
op de taal in de „metaphoor" centreert. Het is verwonderlijk, dat de zo
belezen Mauthner den man, die in zijn ideeën en in de formulering daarvan
het meest op hem lijkt, slechts zeer gedeeltelijk kent 35 Paul legt in zijn
belletristische werken zijn personen meermalen anti-metaphysische uitspraken in de mond 36 ), maar wij doen het beste uit te gaan van hetgeen
).

) .

30) Een positieve kennistheorie tracht hij te geven in zijn: Das menschliche Erkenntnisvermtigen aus dem Gesichtspunkte des durch die Wortsprache vermittelten Zusammenhangs zwischen der Sinnlichkeit und dem DenkvermÉigen (Kiel, 1816).
31) F. Hebbel in een bespreking van een werk van Schleicher (Skntliche Werke
(Kuh) (Hamburg, 166/1868), XII, pag. 312, vlg.); R. Haym: het artikel „Philosophie" in Ersch' & Gruber's „Allgemeine EncykloiA,die der Wissenschaften und
Knste" (Leipzig, 1848); S. Levy: Kants Kritik der reinen Vernunft in ihrem VerMltnis zur Kritik der Sprache (Bonn, 1868). Vgl. Mauthner: Beitr,ge. I. Vorwort,
pag. XII. Ook L. Weisgerber: Muttersprache und Geistesbildung (Giittingen, 1929),
pag. 147, vlg. spreekt er zijn verwondering over uit, dat Kant niet tot een analyse
van de taal gekomen is. Zie ook Gerber (I, pag. 279).
32) Mauthner, t.a.p. — Van Busse is bedoeld een opstel: Ober Kritik der Sprache
(Schulprogramm Real-Gymnasium, Berlin, 1844).
33) Levy, t.a.p., pag. 24.
34) De bedoelde critiek op Du Bois-Reymond's „ignorabimus" (voordracht van
14 Augustus 1872 „fiber die Grenzen des Naturerkennens") geeft Mauthner in zijn
Beitrge, I, pag. 293, vlg.
35) Mauthner citeert van Jean Paul niet veel meer dan de in Hoofdstuk I besproken
passus over de metaphoor.
36) Zie b.v. Jean Paul: Titan, Vierter Band, 132. Zykel (Skritliche Werke (herausgegeben von der Preussischen Akademie der Wissenschaften enz.), Erste Abteilung,
-
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hij bij monde van zichzelf zegt. Streitberg heeft (t.a.p., pag. 403) de aandacht gevestigd op de volgende passus.
„Fikte nur irgend ein Mann ein dnnes, aber herrliches Buch darber
geschrieben, wie misslich und leer das metaphysische Differenzieren und
Integrieren blos darum sei, weil es durchaus polnisch oder deutsch oder in
irgend einer Sprache geschehen msse: so w,ren wir Philosophen insgesammt
outs Trockne gebracht und sffilen Land. Denn ich meine so: Unsere Sprache
ist ursprnglich blos eine Zeichenmeisterin der u s s e r n Wahrnehmungen; die spkern i n n e r n empfingen von ihr nur das Zeichen des
friihern Zeichens; daher machen die Q u a n t i t en — diese einzigen
physiognomischen Fragmente der Sinnenwelt — fast den ganzen Sprachschatz aus; die Qualit á t en — mit andern Worten die KrMte, die
Monaden der Erscheinung, uns nur im Bewusstsein, nicht im Begriff gegeben — diese Seelen werden immer nur in jene Leiber der Quantitken,
d.h. in die Kleider der Kleider gehiillt. Ware nur die Sprache z.B. mehr
von der h sjr b ar en als von der sic h t b aren Welt entlehnt: so
likten wir eine ganz andere Philosophie und wahrscheinlich eine mehr
dynamische als atomistische. Endlich muss jedes Bild und Zeichen zugleich auch noch etwas anderes sein als dieses, nknlich selber ein Urbild
und Ding, dass man wieder abbilden und bezeichnen kann u.s.f. Wenn
nur der Philosoph seine Rechenhaut auf spanut und darauf die transzendente
Kettenrechnung trefben will: so weiset ihm die blosse Sprache drei gewisse
Wege an, sich zu — verrechnen.
Der Mteste ist, die Qualitken zu Quantitken zu machen, um diese
Leiber und Substrate der Krffie summieren und differenziieren zu këcnen,
wie die atomistische Schule und die EnzyklopMisten thaten . . . . Z.B. die
einzige optische Metapher Ein-, Vorbilden, Anschauen, Idee, Bild
hat um die geistige Thkigkeit einen atomistischen Nebel und Dunst gezogen, den uns eine a k u s t is c he ersparet hkte.
Der zweite Weg, sich zu verrechnen, ist der, dass der Rechner die Quantitk zur Qualitk, den Kskper zum Geiste zu destillieren und hinaufzutreiben sucht; da er aber dazu nie Belangen, nicht einmal approximieren
kann . . . . so schleicht der Rechner entweder auf den ersten Irrweg zuriick,
oder er weiset bald eine ausgeblasene hole Quantitk hervor, um weiter
zu r e c h n e n, zu schliessen und zu b i n de n, bald eine Qualitk,
um zu se t ze n, eine wahre Bilderschrift wie auf alten Mundtassen, halb
Buchstaben, halb Malereien, eine taschen spielerische Nachahmung der
generatio aequivoca, halb atomistisch, halb dynamisch.
Neunter Band (Weimar, 1933), pag. 396), waar Schoppe zich vrolijk maakt over de
philosophie van Wolff, Fichte en Schelling. Natuurlijk is Schoppe óók Jean Paul,
maar deze formuleert een en ander in zijn „Protektorium" toch wetenschappelijker.
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Das verwandte dritte, aber beste Kunststiick ist, das Gold des Wirklichen diinn und breit zu schlagen, um es dur c h z u s e h e n. Da nicht
in der Sprache, wie in der Mathematik, Identitk des Zeichens und Objektes
statt findet, ja da die Worte nicht einmal Schattenbilder, nicht einmal
denn diese geben doch et was von der
flinf Punkte vom Objekte
sondern
willkrliche,
nichts malende Schnupftuchsknoten der
Sache
Besinnung sind: so ist fr den Philosophen, der immer das Ei frher ausbaset als ausbriitet, die Sprache gerade ein unentbehrliches Werkzeug.
Die Welten des Wirklichen (in und aussen ihm), die er erkart durch Einschmelzung in Eine unerkhirliche, schatten sich in der V or s t ellung
nur als K r e i s e der vorigen Kugeln ab; und diese Kreise oder Vorstellungen werden wieder P u n k t e oder Zentra in der S p r a c h e.
Diese Punktierkunst mit Atomen, diese logische Algeber heisset nun
Philosophie" 37 ). De voorstelling wordt zo lang uitgeloogd, tot zij verschillende objekten kan opnemen (dan wordt smaak als een soort reuk
gedefinieerd, of omgekeerd); dan gaat men verder en maakt begrippen
uit begrippen. „Da wir Jahre lang mit vollen W5rtern uns erinnern
und phantasieren, so merken wir nicht sogleich, wenn wir mit le er en
denken . . . . Jetzt muss jeder sich mit Philosophie versorgen zur Wehre
„In
gegen Philosophie . . . . die Vernunft ein Danaiden-Filtrum" 38
leeren Men Kópf en hat die Vernunft den geraden Gang leichter, so wie
nur leer e Arterien in Kadavern g e r a de laufen" 39 ). Enz., enz.
Deze en dergelijke passages doen ons Jean Paul kennen als de meest
virtuoze en meest fanatieke der metacritici 40 ). Virtuoos is zijn stijl; zij het
ook, dat hij met zijn „Blumen der Sprache" wel eens iets „verbloemt",
)

.

.

.

.

37) Jean Paul: Clavis Fichtiana seu I,eibgeberiana (Anhang zum I. komischen Anhang des Titans) (Erfurt, 1800). Wij citeren (zonder geheel de alineëring te volgen)
uit de noot 36) genoemde editie (pag. 470/472); in de spelling wijkt dit enigszins af
van het citaat bij Streitberg. Een en ander staat niet in de Clavis zelf, maar in het
„Protektorium fr den Herausgeber", het behoort tot de „Exercitationes Liber das
Philosophieren insgemein". In de Clavis zelf troffen wij noch de term „metaphoor",
noch een critiek speciaal op de taal aan.
38) Ibidem, pag. 472.
-

39) Ibidem, pag. 474.
40) Zelf noemt Paul nog als metacriticus Neebs, een „scharf- und tiefsinniger Kopf,

der krMtig a n- und u m fasset und der ein Herz hat" (t.a.p., pag. 475, noot ***),
waar hij tegenover Fichte's „chirographische" philosophie de „hypothekarische"
als enig juiste stelt. Neebs schijnt tegenwoordig geheel vergeten te zijn; hij is de
schrijver van een opstel: „Unmo5glichkeit eines spekulativen Beweises fiirs Dasein
der Dinge", dat onder invloed van Kant staat, en een metacritisch boek: „Vernunft
gegen Vernunft".
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d.w.z. dat zijn beeldspraak niet altijd duidelijk is. Maar niet verbloemt
hij zijn fanatieke afkeer van het dode denken, de lege en blinde sloot, die
veraf ligt van de bedding, waarin de stroom der werkelijkheid rhythmisch
leeft, — zijn fanatieke afkeer ook van de abstracte begripstaal, die geen
enkele werkelijkheid intendeert, omdat zij „zin"-loos is in de etymologische betekenis van dit woord 41 ). Het woord „zinloos" gebruikt Paul
zelf niet, maar het wordt achter het laatste gedeelte van zijn betoog wel
zichtbaar en heeft daar dan, zoals zo vaak in taalcritische beschouwingen,
behalve de genoemde betekenis („geen zintuiglijk waar te nemen werkelijkheid, d.i. in het geheel geen werkelijkheid intenderend") ook nog een
andere. Iemand die in-deze-betekenis-zinloze woorden bezigt, „denkt"
volgens Paul c.s. niet meer, is . . . . „zinneloos". Het samengrijpen van
verschillende zaken als hetzelfde („reuk is een soort smaak", enz.), het
benoemen van twee of meer verschillende zaken met hetzelfde woord,
maakt dat woord zin-loos, maar is tevens een denkfout: het synthetisch
Denken is geen Denken 4 9. In de duosemie van „zinloos" spiegelt zich de
samenhang van een critiek op de derde en een critiek op de vierde functie
der taal 43 ).
Nog meer momenten van de geciteerde passages zijn voor ons doel van
belang. In de eerste plaats de later door Mauthner met zoveel Schwung
verdedigde mening, dat het philosopheren onherroepelijk aan een of andere
speciale taal gebonden is. Maar terwijl Mauthner betoogt, dat de taal
niet bestaat en hij de z.g. objectieve logica tot de grammatica van een
bepaalde taal tracht te reduceren en te degraderen 44 ), is het verschil tussen
de talen voor Paul niet alleen relevant. Voor Paul is óók relevant de „toevalligheid" van alle talen (van de taal): toevallig is hun ontlening aan de
visueel waarneembare wereld, toevallig is het overwicht van het gezichtszintuig over de andere zintuigen 45).
41) De mening, dat „zin" geen andere betekenis kan hebben dan de etymologische,
dat deze de „eigenlijke" betekenis is, vinden wij ook bij Kant (Kritik, t.a.p., pag. 203):
„Daher erfordert man auch, einen abgesonderten Begriff s i n n 1 i c h zu machen,
d.i. das ihm correspondirende Object in der Anschauung darzulegen, weil ohne dieses
der Begriff (wie man sagt) ohne S i n n, d.i. ohne Bedeutung, bleiben wiirde".
42) Een soortgelijke critiek op het synthetisch denken vinden wij o.a. ook bij Goethe.
Zie voor Goethe beneden.
43) Zie hiervoor Deel III, Hoofdstuk III, § 6. — Een zuivere critiek op de vierde
functie is slechts aanwezig, wanneer die critiek immanent blijft dus geheel afziet
van een onderzoek naar de „realiteit" van hetgeen de tekens intenderen.
44) Zie Mauthner: Beitrge, II, pag. 14, vlg.
45) De critiek op taal en kennen gebruikt vaak als wapen het begrip „toeval". Wij
wijzen vooral op Mauthner's mening, dat onze zintuigen „Zufallssinne" zijn (Beitr,ge,
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Deze kwestie roert hij onmiddellijk daarop aan naar aanleiding van de
substitutie van de kwaliteit door de kwantiteit, van het psychische door
het ruimtelijke. Wij zouden hier kunnen verwijzen naar hetgeen wij hierboven over Pascal zeiden. Maar Paul brengt toch iets nieuws. In de eerste
plaats geeft hij aan de taal de schuld van de denk-fouten („die blosse
Sprache"), terwijl bij Pascal de critiek op het denken zeker niet met een
critiek op de taal samenvalt. En in de tweede plaats treedt bij hem de
term „metaphoor" op, terwijl bij Pascal slechts het „begrip" aanwezig is.
Dit is voor onze term een belangrijk moment. Voor het eerst verschijnt
hij hier in verband met een ver gaande critiek op de taal en op het denken
en kennen. Een negatieve waardering van het verschijnsel troffen wij natuurlijk reeds veel eerder aan. Het gaat er maar om, wat van die waardering
de consequenties zijn, dat is in laatste instantie: wat als „metaphoor"
wordt herkend. Alle ethische en rationele critiek op de metaphoor als
leugen (zie de Arabieren en de intellectualistische poëtica) was gebaseerd
op de mening, dat men als zichzelf respecterend en denkend mens geen
metaphoren behoefde te gebruiken; wat een der spelregels scheen te zijn
voor het nutteloze spel der poëzie, gold zeker niet voor de taal der wetenschap. Dan reikt de boven besproken critiek van Augustinus als critiek
op een wetenschappelijke uitspraak verder, ook al is zij incidenteler (immers
slechts tot één geval beperkt) en staat zij geheel los van een kennistheorie.
Maar er is nog een ander verschil tussen beide critieken. De eerste impliceert
de theorie van de dubbele uitdrukking (afbeelding): N *---› A is een (in
wezen onmogelijke) substitutie van M B; aan het bestaan van B",
aan het bestaan van het door M B geïntendeerde, wordt niet getwijfeld.
Geheel anders is het geval, wanneer Augustinus in „het dier is schuldig"
„schuldig" slechts een metaphoor noemt. Dan zoekt hij niet naar een
semantisch kurion, niet naar de „oneigenlijke" betekenis, welke „schuldig"
hier zou hebben. Er is hier geen B en geen B, „schuldig" heeft zijn betekenis
verloren en er geen andere voor in de plaats gekregen; het woord, dat
slechts een metaphoor is, intendeert niets.
En hoe is het nu bij Paul? — Paul wil in het geheel niet beweren, dat
„beeld, idee, enz." niets intenderen, dat er geen psychische acta „bestaan". Maar wel meent hij het volgende.
1 e. De woorden voor de psychische acta of realia zijn metaphoren,
I, passim; III, passim), en op wat hij over „Zufall in der Welterkenntnis" (II, 396),
„Zufallsgeschichte (II, pag. 669) en „Zufallsvernunft" (II, pag. 689) zegt. Het is
opvallend, zij het niet onbegrijpelijk, dat hij in deze passages met het begrip „toeval"
als een positieve grootheid opereert, hoewel zijn analyse van dit begrip hem er op
andere plaatsen (Beitdge, II, pag. 396; W5rterbuch, III, pag. 497, vlgg.) toe brengt,
in „toeval" niets te zien dan een woord-fetisch, een asylum ignorantiae.
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die op geen enkele overeenkomst berusten, daar er geen enkele overeenkomst is tussen een kwaliteit en een kwantiteit. De kwaliteiten zijn ons niet
in het begrip gegeven; B' bestaat wel, maar B is er niet. In wezen is een
(kwantiteits) metaphoor niets meer dan een naam, een klank, die door een
volledige noëtische leegte heen naar een werkelijkheid wijst 46 ). Maar in de
philosophie is zij een woord van de t.o.v. de werkelijkheid onmogelijke
structuur:
( N A )-›-B' (Schema XVI)
Nooit kan N de „betekening" van B, nooit kan B de betekenis van N zijn.
2e. Deze structuur krijgt de metaphoor vooral, wanneer met haar logisch
wordt geopereerd. Logisch opereren, „rekenen", is slechts mogelijk met
quanta, niet met quala. Zodra met de laatste toch gerekend wordt, worden
zij tot kwantiteiten gemaakt. Het uiteindelijk resultaat is t.o.v. de werkelijkheid zinloos. De metaphoren aan het eind van het denk-proces hebben
zelfs de aanwijzende functie niet meer, zijn tot lege woorden, d.i. tot geluiden, geworden. —
In Jean Paul's Aesthetica hebben wij een positieve waardering van de
metaphoor leren kennen. Hoe staat deze nu met de hier besproken negatieve
in verband?
Jean Paul was dichter, romantisch gevoelsmens. En hetzelfde gevoel,
dat hem de abstracte begripstaal van Fichte deed verwerpen, omdat deze
hem niet bezielde (omdat hij deze niet bezielen kon), deed hem andere
abstracta, andere metaphoren, aanvaarden, en niet slechts in hun eerste,
doch ongetwijfeld ook in hun derde functie. En van die metaphoren (d.i.
volgens wat krachtens zijn visie metaphoren zijn) is zijn eigen uit zijn
Aesthetica bekende term „metaphoor" er één 47 ). Zo blijkt zijn psychologisch-essentiële critiek op het (synthetisch) Denken toch weer logischincidenteel te zijn. De taal-critici denken analytisch. Maar ook dit denken
is niet mogelijk zonder een synthese, een schema, een omvattend begrip
— is niet mogelijk, zonder dat ergens het goud der werkelijkheid volgens
hun eigen theorie gewelddadig wordt geplet. Zo'n synthese is hun begrip
„metaphoor" (of „mythe", of „fictie") 48 ).
Behalve naar aanleiding van Reinhold spraken wij in deze paragraaf
uitsluitend over (een critiek op) de derde functie. Voor een critiek op de
eerste en de tweede functie moeten wij niet bij de philosophen, niet in de
geschiedenissen der wijsbegeerte, doch bij de schrijvers en de dichters
46) Vgl. Deel III, Hoofdstuk III, § 5 (samenvatting, II).
47) Steeds weer: spiegeling.
48) Zie hiervoor de volgende §, en voor de tegelijk positieve en negatieve appreciatie
vooral de § over Biese.
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zoeken. Dezelfde romantiek, die ver boven de rede het gevoel, ver boven het
ontzielde abstractum het bezielde woord stelt, en die de expressieve functie
der taal heeft ontdekt en sterk positief waardeert, ondergaat soms de
onmacht der taal tegenover het gevoel en verwerpt de taal óók als uitdrukking geheel voor een Zwijgen, voor een als heilig begrepen Zwijgen.
Justinus Kerner zegt:
„Doch die htkhsten Poesien
Schweigen wie der tiefste Schmerz;
Nur wie Geisterschatten zieken
Stumm sie durchs gebrochne Herz" . . . . 49 )
In dit verband moet ook Novalis genoemd worden. Het zijn vooral de
mystici, die de nutteloosheid der woorden poneren. Naast de reeds meermalen besproken mening: „Er zijn geen woorden om God te noemen"
treedt dan de mening: „Er zijn geen woorden om het Godsgevoel te uiten" 50 ).
Voorts wijzen wij op Wilde's bekende uitspraak: "There are poets greater
than Milton who never wrote a word". Hier is voor het begrip „dichter"
de macht over de taal, ja zelfs het zich-in-taal-uiten, volslagen irrelevant 5°a
Wat de tweede functie betreft: in deze periode heeft wel niemand meer
dan Goethe — die trouwens ook de taal zowel voor het denken als voor het
dichten gering schatte — de onmogelijkheid ingezien, elkaar zijn gedachten
en gevoelens mede te delen 51 ). „Denn dass niemand den andern versteht,
dass keiner bei denselben Worten dasselbe wie der andre denkt, dass ein
Gesprkh, eine Lektre bei verschiedenen Personen verschiedene Gedanken) .

49) Geciteerd bij Mauthner: Beitrkge, I, pag. 117.
50) Vgl. § 1, § 2 en Deel III, Hoofdstuk III, § 3. -- Zie voor het Zwijgen in
verband met een critiek op de tweede functie hierbeneden § 7.
50a) Een (taal-)critiek op de bedoelde opvatting, speciaal dan naar aanleiding van.
S. Butler's "The greatest poets never write poetry — for the highest poetry is inef-

fable", bij L. Abercrombye: The th eory of Poetry 2 (London, 1926), pag. 114. Deze
critiek moet niet verward worden met die op de uitdrukking „onuitsprekelijke ge-

voelens".
51) Vgl. Mauthner: Ws5rterbuch, I, pag. 653, vlgg. (art. „Goethes Weisheit"), waar
een niet duidelijk onderscheiden van de verschillende functies der taal afbreuk doet
aan de duidelijkheid van het exposé, en Mauthner: Beitrge, I, pag. 115, vlg. — Critiek
op de tweede functie vinden wij ook bij von Humboldt (Verschiedenheit des menschl.
Sprachbaues, pag. 66): „Keiner denkt bei dem Worte gerade und genau das, was
der andere, und die noch so kleine Verschiedenheit zittert, wie ein Kreis im Wasser,
durch die ganze Sprache fort". Hij roert ook aan, wat wij de „illusionnistische functie"
noemen, als hij zegt: „So irinerlich auch die Sprache ist, so hat sie dennoch zugleich
ein unabMngiges, áussres, gegen den Menschen selbst Gewalt iibendes Dasein". —
Zijn opmerkingen over de metaphoor (t.a.p., pag. 101) leveren niets nieuws.
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folgen aufregt, hatte ich schon allzu deutlich eingesehen" 5 9. Voor dit
reeds bij de Grieken aangetroffen subjectivisme is elk debat zonder zin.
Een en ander formuleert hij niet uitgesproken als een fout van de taal;
de illusionnistische functie roert hij, voorzover wij althans weten, niet aan.
Het is ondoenlijk hier alles weer te geven en te analyseren, wat Goethe
over dichten en denken, over taal en philosophie heeft gezegd. Het is eveneens ondoenlijk met enige slagzinnen zijn houding tegenover de bedoelde
problemen te typeren. Daarvoor is hij een te veelzijdig mens, daarvoor is
hij te weinig in een systeem vastgelopen, daarvoor keert hij in de evolutie
van zijn lange leven ons teveel facetten van zijn wezen toe. „Goethe war
. . . . eher ein Weiser als ein Philosoph, weil er seine Weltanschauung
schaffend lebte, sie aber nie in ein System brachte, weil er unabMngig
war selbst von dem Worte, das er etwa gestern gesprochen hatte" 53 ).
Voor één slagzin maken wij een uitzondering, omdat wij deze in de latere
literatuur over de metaphoor vaak met instemming geciteerd vinden,
en omdat deze weer het probleem „hetzelfde — niet-hetzelfde" impliceert.
Om dit laatste duidelijk te demonstreren, gaan wij uit van de analyse,
welke Mauthner geeft van de passus, waarin de bedoelde slagzin voorkomt 54 ).
„Er hat . . . . die Schillersche Unterscheidung zwischen der Mteren
naiven und der neueren sentimentalen Poesie im Sinne, wenn er mit milder
Ironie die Gleichberechtigung der neueren Dichtung aufstellt, die doch
immer mehr das Gemiitliche des inneren Lebens als das Allgemeine des
grossen Weltlebens darstellt, die „eine Poesie ohne Tropen ist". Da stellt
er sich den Ausdruck in der Bedeutung vor, die er in der Poetik hat. Aber
bald . . . . fgt er mit Oberwindung der Schulsprache hinzu: „Es gibt eine
Poesie ohne Tropen, die ein einziger Tropus ist" 55
Het is wel duidelijk, dat slechts t.o.v. de tweede term „troop" het schoolgebruik overwonnen is, dat slechts een verschillend gebruik van de term
„troop" deze uitspraak mogelijk maakt. Hier worden twee zaken tegelijkertijd èn als verschillend èn als hetzelfde begrepen. Hier is een gedachtegang, een omgaan met taal, die wij niet willen beoordelen, maar die
Goethe zelf veroordeelt, als hij zegt: „Diese Lehre wusste er mit vielem
Scharfsinn durchzusetzen; wie sich denn alles behaupten hisst, wenn man
sich erlaubt, die Worte ganz unbestimmt, bald in weiterm, bald engerm,
in einem n aher oder ferner verwandten Sinne zu gebrauchen und anzuwenden" 56 ).
) .

52) J. W. v. Goethe: Dichtung und Wahrheit, III, 16es Buch (XIII, pag. 246).
53) Mauthner: WC)rterbuch, I, pag. 659, 660.
54) Mauthner: Beitrge, I, pag. 116.
55) Goethe: Sprche in Prosa, resp. Nummer 178 en 235.
56) Goethe: Dichtung und Wahrheit, II, 9es Buch (Werke, XII, pag. 416). Bij
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Dit laatste is een (incidentele) critiek op het logisch denken in taal.
Zo zijn dan in deze § alle functies aan de orde gekomen. Het belangrijkste
echter is en blijft voorlopig de critiek op de derde functie, vooral nu deze
in de wetenschappelijke etymologie een nieuw wapen vindt. Hoe deze
etymologie met de bedoelde critiek en meer speciaal met het begrip „metaphoor" samenhangt, hebben wij in de volgende § te onderzoeken.
§ 5 — MAX MULLER. ETYMOLOGIE EN METAPHOOR. METAPHOOR EN MYTHE
Nu, vooral sinds Locke, vele philosophen voor een kennistheorie een
onderzoek naar het wezen der taal onmisbaar achten, kan men ook verwachten, dat belangrijke vondsten op het gebied der taal-wetenschap voor
de wijsbegeerte vruchtbaar zullen blijken. Zo'n belangrijke vondst is de
(wetenschappelijke) etymologie. De woord-afleiding, zoals de Grieken die
kenden en zoals die ook nog wel tot in de 19e eeuw door taal-dilettanten
werd beoefend, lijkt in sommige momenten veel op de volksetymologie,
welke naar aanleiding van Max Miiller's visie op de metaphoor hierbeneden
nader zal worden besproken.
Het procédé was alsvolgt. Het klank- (letter-) beeld werd, meestal door
toevoeging van klanken (letters), zodanig veranderd, dat er een compositum, ja zelfs een gehele zin ontstond, waardoor een bepaalde (als essentieel
begrepen) eigenschap werd genoemd van het door het te etymologiseren
woord geïntendeerde object 1 ). Met betrekking tot deze woord-afleiding
is zonder meer de mening duidelijk, die aan het eind van de Kratylos wordt
geponeerd, dat men nl. niet via de etymologieën tot het kennen der dingen
kan komen. Die etymologieën immers werden juist door wat men van de
dingen wist, gedicteerd. Voorts kon het genoemde procédé nooit tot het
inzicht voeren, dat alle woorden een zinnelijke oorsprong hebben, dat de
taal door en door metaphorisch is; het deed de woorden historisch niet
als metaphoren, doch als ellipsen kennen.
Hiertegenover staat schijnbaar de uitspraak van Quintilianus: „Si
antiquum sermonem nostro comparemus, paene iam quidquid loquimur
figura est" 2 ). In Hoofdstuk I wezen wij er reeds op, dat bij Quintilianus
figura zeker niet met translatio samenvalt, en betoogden, dat hij in het geheel
niet bedoelt, dat elk woord (in oorsprong) een metaphoor is. Maar afgezien
Mauthner vinden wij precies dezelfde wrong als bij Goethe. Aan de ene kant noemt
hij de symbolische poëzie „in Wahrheit ein einziger Tropus ohne Tropen", aan de
andere kant noemt hij de gehele taal door en door metaphorisch.
1) Om een enkel voorbeeld te noemen: Thomas van Aquino brengt /apis terug op
laedere pedem (Summa, Quaestio XIII, 2).
2) Quintilianus: Institutio Rhetorica, Lib. IX, 3). Vgl. Hoofdstuk I, § 3.
27

418
daarvan: de bedoelde these, die later o.a. wel door Jean Paul wordt geponeerd, moet toch nog eerst wetenschappelijk bewezen worden.
Dit bewijs nu levert de vergelijkende grammatica. En voor sommigen
harer adepten, die de resultaten, van hun vak-wetenschap in een wijdere
samenhang wilden opnemen en vruchtbaar wilden maken voor de oplossing van glottologische problemen, wordt niet zozeer het feit dat de
woorden onophoudelijk van betekenis veranderen, als wel het feit dat zij
oorspronkelijk alle iets uit de wereld der zinnen intenderen, tot centrum
hunner kennis-theoretische beschouwingen. Van alle betekenis-veranderingen ziet men die van zinnelijk tot onzinnelijk als de belangrijkste. En
deze verandering noemt men „metaphoor" 3 ). Mede onder invloed van
Locke worden oorsprong en wezen van een woord, worden kurion en etymon
geïdentificeerd, wordt etymon zelf etymologisch geïnterpreteerd 4 ). Zo vinden wij de bedoelde identificering tweemaal (implicite en explicite) in de
volgende uitspraak van Curtius: „Denn unabweislich ist trotz alles Zweifels
und Spottes das Streben dem Ursprung der W5rter und ihrer Verwandtschaft unter einander nachzuspren, oder wie es der Name unsrer Wissenschaft so treffend bezeichnet, das hvgov, das seiende, den wahren und
eigentlichen Gehalt derselben, zu ergriinden" 5).
De eerste, die in dit verband genoemd moet worden, is wel Horne Tooke..
Wat Locke gedaan heeft voor enkele woorden, nl. aantonen, dat zij niets
anders betekenen en betekenen kunnen dan wat zij oorspronkelijk betekenen, doet hij voor zeer vele. Hij geeft hiermee een critiek-op-de-taal,
zoals wij die ook in de 20e eeuw zullen aantreffen. Hij zegt b.v.: "These
words, these Participles and Adjectives, not understood as such, have
caused a metaphysical jargon and a false morality, which can only be
dissipated by etymology . . . . Fate, Destiny, Luck . . . . Substance, Saint,
Sprite, True etc. as well as just, right and wrong, are all merely Participles
poetically embodied, and substantiated by those who use them". "(That)
Chance . . . . and his twin-brother Accident, are merely participles of
Escheoir, Cheoir, and Cadere. And (that) to say „It befell me by chance,
or by accident", — is absurdly saying — „It fell by falling"." Dit moeten
wij goed inzien, want wij moeten weten wat wij bedoelen en niet „gabble
like things most brutish". "But the importance rises higher when we
.

3) In dit verband wordt de metaphoor niet als naams- doch als betekenisverandering
begrepen.
4) Voor de aanhangers van deze mening schuilt in het laatste deel van deze zin een
merkwaardige regressus in infinitum.
5) G. Curtius: Grundzge der Griechischen Etymologie (Leipzig, 1866), pag. 3. Hier is een bewuste identificering van „oorspronkelijk", „eigenlijk", „wezenlijk"'
en „waar". Vgl. Deel III, Hoofdstuk I, § 1.

.
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reflect upon the application of words to Metaphysics. And when I say
Metaphysics, you will be pleased to remember, that all general reasoning,
all Politics, Law, Morality and Divinity, are merely Metaphysic" 6 ).
Dit moge voldoende zijn om Tooke's mening te typeren. Deze mening
is: alle abstracte redenering, alle wetenschap is metaphysica, en de metaphysica werkt met woorden, waarvan zij de oorspronkelijke, d.i. de wezenlijke, betekenis vergeten is; denkt men aan deze betekenis niet meer, dan
zijn haar uitspraken zinloos, — denkt men er wel aan, dan zijn zij absurd,
dus óók zinloos. Chance is ook nu nog niets dan een participium praesens;
een woord moge formeel en/of functioneel veranderen, semantisch verandert het nooit.
Met Tooke begint, wat Ogden en Richards de philologische methode
(met betrekking tot glottologische problemen) noemen 7 ). Wanneer wij
van de velen die zich op hem baseren 8 ), slechts Max Miiller uitvoerig bespreken, dan is dit, omdat deze in tegenstelling tot de meeste anderen en
tot Tooke zelf de metaphoor behandelt, en in verband met de metaphoor
een begrip „mythe" poneert, dat in de latere critiek op taal en kennen
het begrip „metaphoor" gedeeltelijk zal verdringen. —
Dat de metaphoor, veel meer dan de andere „tropen en figuren", de aandacht der taalgeleerden trok, wordt o.a. daardoor bewezen, dat F. Max
Miller één van zijn lectures' speciaal aan dit verschijnsel heeft gewijd 9 ).
Miller was niets minder dan een specialist: hij was classicus in de volle
zin van het woord, kenner van de taal, de literatuur en de philosophie der
Ouden, sanscritist en arabicus, kende ook nog andere, niet-nostratische
talen, gaf colleges over literatuur-geschiedenis en vergelijkende grammatica,
colleges ook over de moderne talen en hun letterkunde, schreef over mythologie, religie, theosophie, vertaalde Kant, gaf in zijn 'Science of Thought'
een taal-philosophisch systeem, en vond, getuige zijn veelgelezen „Deutsche
Liebe", naast zijn wetenschappelijke arbeid nog tijd voor artistieke.
Een dergelijk universeel ontwikkeld mens schijnt wel bij uitstek geschikt
om een onderwerp, dat tegelijkertijd voert op taalkundig, kennistheoretisch
6) John Home Tooke: "ErrEa Trrep6evra or the Diversions of Purley (A New Edition,
revised and corrected, with additional notes by Richard Taylor) (London, 1840),
resp. pag. 314, 315 en pag. 388, 389.
7) Ogden & Richards, pag. 117.
8) Ogden & Richards noemen nog. Edw. Johnson: Nuces Philosophiae or the Philosophy of Things as developped from the study of the Philosophy of Words, en
J. Mill: Analysis of the phenomena of the human mind.
9) F. M. Mller: Lectures on the science of language, I—II (London, 1861/1864);
wij citeren uit de vertaling van C. Biittger: Vorlesungen liber die Wissenschaft der
Sprache (Leipzig, 1866).

420

en aesthetisch gebied, te behandelen. Zelf zegt hij (in het voorwoord tot
het tweede Deel), dat het zijn bedoeling is, de relaties tussen de taalwetenschap en enige belangrijke problemen van de philosophie en de godsdienst
te demonstreren.
In zijn beschouwing over de metaphoren gaat hij uit van Locke 10 ).
Wij bevinden ons dus meteen op glottologisch terrein. Hij is het eens met
Locke, als deze wijst op het essentieel belang van de taal voor ons denken,
maar hij verwerpt bepaalde momenten van diens visie. Volgens hem kunnen algemene ideeën en woorden zonder elkaar niet bestaan, en is het niet
waar, dat de mensen reeds een schat van algemene begrippen verzameld
hadden, vóór zij er ten behoeve van het intellectuele verkeer de klanketiketten opplakten. Locke's mening, dat alle woorden voor immateriële
begrippen metaphoren zijn van woorden voor materiële 11 ) — een mening,
die in direct verband staat met diens empirisme — verdedigt hij tegen
Cousin 12 ), door ook van fra. je en être de zinnelijke oorsprong bloot te leggen. Hij verwerpt echter de door Tooke e.a. uit dit feit getrokken consequenties, die tot een sensualistische theorie voeren, en is het in dit opzicht geheel met Cousin eens.
Na het figuurlijk-zijn der immateriële woorden aan vele voorbeelden uit
vele talen (o.a. de kaffer-taal) gedemonstreerd te hebben, toont hij aan,
hoe de taal buiten onze rede om verder dicht: het woord „niets" ontstaat
en creëert bij velen een mystische angst, creëert ook philosophische speculaties en wartaal. Dat „niets" (en hier horen wij wel sterk den rationalist)
had nooit in het woordenboek van met rede begaafde wezens mogen staan.
Het is een mythologie, zeker niet minder absurd dan de mythologische
phraseologie der oude volkeren, en slechts te begrijpen als een delirium
der taal. Want hier houdt de taal op te zijn, „wozu sie doch bestimmt
war, 11.mlich der Ausdruck fr die durch die Sinne in uns aufgenommenen
Eindrcke oder der in einem verniinftigen Geiste gebildeten Begriffe" 13 ).
Hier vinden wij een (incidentele) critiek op de taal, die aan heftigheid voor
die van Mauthner niet veel onderdoet.
Na deze peroratie geeft hij dan een nadere definitie van het begrip
„metaphoor". „Metapher heisst irn Allgemeinen das tTbertragen eines
Namens von dem Gegenstand, dem derselbe eigentlich zukommt, auf andere
10) Mller, Band II, achte Vorlesung.
11) Locke gebruikt de term „metaphoor" niet. De formulering „(im)materiële woorden c.q. begrippen" en „woorden voor begrippen" is voor rekening van Willen
12) V. Cousin: Vorlesungen ober die Geschichte der Philosophie, II (Parchim, 1841),
pag. 274.
13) Mller, t.a.p., pag. 328. — Wij zijn hier weer ver van Vico en de Romantiek verwijderd: derde functie en redelijkheid zijn voor de taal essentieel.
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Gegenstkide, welche auf unsern Geist den Eindruck machen, als ob sie
an den Eigenthmlichkeiten des ersten Gegenstandes auf irgend eine
Weise Theil hkten" 14 ). Het psychisch proces bestaat in niets anders dan
in het bemerken van analogieën. De metaphorisering is kenmerkend voor
een gehele periode in de oer-geschiedenis der taal. Zonder de metaphoor
zou in het geestesleven van den mens geen vooruitgang mogelijk zijn. Deze
mening, die wij vóór hem reeds aantreffen (o.a. bij Herder, Grimm en Lessing), deze positieve appreciatie, doet Mller gedeeltelijk buiten het ressort
van dit Hoofdstuk vallen, waarin wij immers (in een ruimer verband)
de geschiedenis speciaal van de negatieve critiek op de metaphoor willen
geven.
„Die meisten Wurzeln, welche bis jetzt entdeckt worden sind, hatten
urspriinglich eine materielle Bedeutung und zwar eine so allgemeine und
umfassende Bedeutung, dass sie leicht auf viele Gegenstkide angewendet
werden konnten" 15 ). Het specialiseren van zo'n algemene betekenis had
telkens een metaphoor tengevolge, en wel een radicale metaphoor. Hiervan
geeft hij een definitie op pag. 334, die echter niet gelukkig is, daar er een
concreet voorbeeld in voorkomt. Beter is die op pag. 355: radicale metaphoren ontstaan daar, waar wezenlijk verschillende begrippen hun naam
ontvangen van dezelfde, op verschillende wijze gebruikte wortel. „Die
Metapher war gleichzeitig mit der Wortbildung eingetreten; die Wurzel
selbst und ihre Bedeutung war modificirt, indem sie den verschiedenen Begriffen, welche der Bezeichnung entgegenharrten, angepasst
wurde".
Doen wij weer opmerken, dat hier de „wezenlijke verschillen" logisch
worden vastgesteld, als onproblematische objectieve gegevens worden beschouwd, terwijl in de definitie van de metaphoor van de psyche van de
taal-scheppers, van de taal-gebruikers, wordt uitgegaan. Voorts, dat hier
„wortel", evenals in vele soortgelijke gevallen „woord", materieel supponeert, d.w.z. met „wortel" slechts het phonetisch moment van de wortel
wordt bedoeld.
Tegenover de radicale staan de poëtische metaphoren, „welche dann
eintreten, wenn ein Nomen oder Verbum, das fr ein bestimmtes Object
oder eine bestimmte Handlung fertig gemacht und festgesetzt ist, in
dichterischer Weise auf ein anderes Object oder eine andere Handlung
bertragen wird" 16 ). Kort gezegd: een radicale metaphoor is een metaphoor
14) Mller, t.a.p., pag. 331, 332. — Dat „als-of" impliceert het fictieve karakter
van de overeenkomst.
15) Mller, t.a.p., pag. 333.
16) Ibidem, pag. 334.
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t.o.v. een wortel, een poëtische metaphoor is een metaphoor t.o.v. een
woord 17 ). Schematisch:
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waarin N = naam-klank, = modificaties van de klank- of van de betekeniswortel, A etc. = begrippen, a etc. = kenmerken der begrippen, terwijl (als steeds) de eenheid van het woord symboliseert. Bovendien wordt
de tweede soort nog gekenmerkt door de poëtische intentie. De psychologische basis van de eerste geeft hij niet aan, doch in verband met sommige zijner uitspraken mogen wij aannemen, dat zij uit taal-nood, maar
ook als onbewust-poëtische uiting, zijn ontstaan.
In die periode nu, waarin de radicale metaphoren ontstonden, zijn twee
tegengestelde tendenties werkzaam: een homonymische en een polyonymische. De naam-klank van een en dezelfde wortel kon op verschillende
objecten worden overgedragen, maar ook kon, daar een object den mens
op diverse manieren „aandoet", dat object verschillende wortel-klanken
tot zich trekken. Deze periode in de taal-geschiedenis noemt Miiller de
mythische of mythologische. „Mythologisch" gebruikt hij in een ruimere
zin dan de gewone: het is van toepassing op elke gedachte-sfeer en op elke
woordklasse. Zodra nu een metaphoor niet meer als metaphoor t.o.v. een
wortel of een ander woord wordt begrepen, zodra men slechts de homonymie
ziet, maar zich niet meer bewust is van het psychische motief, dat deze
veroorzaakte, ontstaat „mythologie", wordt de taal „ziek". Men meent
dan, dat de homonymie van de woorden, die de objecten intenderen, wijst
op een mythische samenhang der objecten; deze samenhang fantaseert
17) Volgens Miiller zijn de radicale metaphoren in de isolerende en de agglutinerende
talen talrijker dan in de flecterende.

423
men dan en men fantaseert erop door. Zo zijn alle mythen ontstaan.
Voorbeeld van een mythe naar aanleiding van een radicale metaphoor:
-Wart (arch) leverde door metaphorisering de woorden arkáb (= zon) en
arkáb. (= loflied); mythe: de lofliederen zijn van de zon uitgegaan of door
haar oorspronkelijk geopenbaard. — Voorbeeld van een poëtische mythe,
d.i. een mythe naar aanleiding van een poëtische metaphoor: de zon wordt
om begrijpelijke redenen „goudhand" genoemd; mythe: de zonnegod heeft
zich bij een offer de hand afgesneden en de priesters hebben deze door een
gouden vervangen. — Parallellen ziet hij in mythen gebaseerd op hetgeen
gewoonlijk volksetymologie wordt genoemd. Zo bestaat er een Palestinasoep, gekookt van Jerusalemartisjokken, en Jerusalem is oorspronkelijk
it. girasole! 18 )
Het wil ons voorkomen, dat gevallen als het laatstgenoemde wel als
mythen kunnen worden begrepen, maar dat zij (natuurlijk als steeds:
immanent-critisch) niet op een metaphoor gebaseerd zijn. Men kan volhouden, dat hier precies het tegengestelde heeft plaats gehad als bij metaphorisering: niet naamsoverdracht wegens betekenis-overeenkomst, doch
betekenis-overdracht wegens naamsovereenkomst. Homonymen behoeven
niet speciaal door metaphorisering te ontstaan, en het is in strijd met zijn
definitie, wanneer hij alle mythen, alle fantasieën naar aanleiding van
bestaande homonymieën, als ziekelijke woekeringen van metaphoren beschouwt. En onbegrijpelijk wordt in dit verband ook zijn peroratie tegen
het Niets. „Niets" heeft hij ons noch als een radicale noch als een poëtische
metaphoor doen begrijpen. Wil men concretisering en personifiëring „metaphoor" noemen (er is overigens niet in te zien, hoe het positieve Niets
aan de kenmerken van het negatieve deel heeft), dan is het duidelijk, dat
de bedoelde mythe niet op een metaphoor gebaseerd is, doch mythe en
metaphoor twee aspecten van hetzelfde verschijnsel zijn, dat „metaphoor"
niet (als in het geval goudhand) positief, doch negatief gewaardeerd wordt.
De synthese van mythen als „goudhand" en mythen als de hypostasering
van „Niets" brengt in het begrip „metaphoor" een scheur teweeg, of gaat
buiten dat begrip om 19 ).
Maar wij zien voorlopig even af van zijn visie op de metaphoor en refe18) In dit verband had Miller ook kunnen wijzen op de patronymische sagen: mythologie ontstaan uit de drang naar naamsverklaring. Zeer precies vinden wij Miiller's
idee bij R. Kleinpaul: Gastronomische Mkchen, pag. IX, waar hij zegt, dat de volksetymologie „Polizeifinger" weer aanleiding is tot aitiologische mythen; hij spreekt
hier van „populke Metaphern". Zie ook Pott: Etymologische Forschungen, II (Lemgo,
1836), pag. 430, waar hij Scaevola als etymologische mythe opgeeft.
19) Dat de volksetymologische mythologie buiten de metaphoor omgaat, zegt Mller
zelf op een andere plaats (pag. 486).
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reren eerst zijn critiek op de taal, zoals hij deze in Lecture XII ontwikkelt.
Mythologieën, zegt hij, ontstaan overal, waar namen tot dingen, nomina
tot numina, ideeën tot idolen worden. „Mythologie" is elk geval, „in
welchem die Sprache eine unabHngige Kraft gewinnt und auf den Geist
zuriickwirkt, anstatt ihrem eigentlichen Zwecke gemss die blosse Verwirklichung und áusserliche Verk&perung des Geistes zu sein" 20). Een
geschiedenis van de invloed van woorden op de menselijke geest zou de
interessantste wereldgeschiedenis wezen, die wij kennen 21 ). Woorden zonder zin zijn de drijfveren in het mechanisme van onze philosophische en
religieuze controversen en voeren zelfs de exacte wetenschappen op een
dwaalspoor. Ieder gebruikt woorden als „natuur, wet, vrijheid, substantie",
maar niemand neemt de moeite een historisch onderzoek naar die uitdrukkingen in te stellen en al hun betekenissen, hun omvang en hun inhoud in een logische definitie vast te leggen. Doch, voegt hij eraantoe,
woord-twisten zijn niet slechts formeel, zijn niet slechts oppervlakkige en
toevallige twisten, die men door middel van een goed woordenboek kan
bijleggen 22 ). Zij ontstaan uit een meer of minder volkomen en juiste opvatting van de aan die woorden geassocieerde begrippen. De taal is vaak
donker, omdat het denken donker is.
Het is duidelijk, dat in deze passus de relatie-lijn tussen taal en denken
precies een slag van 180 ° om zichzelf maakt. Ook, dat een critiek op de
tweede, een critiek op de derde en een critiek op de vierde functie hier
ordeloos langs elkaar heen dwalen.
Als (oorzaken van) denk-fouten ziet Miller:
1 e. De polysemie der woorden (polysemie dan zeer ruim genomen, ongeveer in de zin van Erdmann 23 ), een gevolg weer daarvan, dat de grenzen
20) Mller, t.a.p., pag. 482.
21) Vgl. hiermee de uitspraak van Biese op pag. 115 van zijn werk (door ons geciteerd
in § 6).
22) Vgl. hiermee Eucken (Geschichte der philosophischen Terminologie, pag. 184):
„Thatschlich Msst sich kein philosophisches Problem letzthin auf einep Wortunterschied zurckfhren. Aller Streit mag sich in einem Gegensatz von Worten darstellen
lassen, darum ist er noch nicht ein Streit um blosse Worte".
Eucken zoekt hier,
anders dan Miller, de fout niet in het donkere denken, doch in het verschil tussen
de individuen. Zelfde mening bij Preyer, die echter ook nog andere functies aanvalt,
als hij zegt, dat de begrippen en de voorstellingen wel helder zijn, maar dat de woorden
niet in staat zijn deze uit te drukken. Vgl. W. Preyer: Die Seele des Kindes. Beobachtungen liber die geistige Entwicklung des Menschen in den ersten Lebensjahrens
(Leipzig, 1890), pag. 352. Hier gaat het echter om woorden in het algemeen, niet om
philosophische termen (vgl. het citaat van von Humboldt (§ 4, noot 51)). Het meest
sluit nog V. Welby bij Mller aan (zie § 7).
23) K. 0. Erdmann, t.a.p., I. Die Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit des Wortes.
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om een en dezelfde betekenis (om „hetzelfde") voor hem zeer nauw liggen).
Wanneer men hetzelfde woord in twee iets van elkaar afwijkende betekenissen gebruikt en dan de ene met de andere verwisselt, ontstaat een
logische fout of een mythe.
2e. De onduidelijkheid der woorden; b.v. „natuur" (zie hierover Cuvier),
dat men gebruikt voor materiële en geestelijke, menselijke en goddelijke
phaenomena, en bovendien weer als contrast tot „menselijk" of tot „goddelijk"; dergelijke woorden ontberen elke substantiële basis en worden
toch weer een essentieel moment in de definitie van andere begrippen
(„wonder", „boven-natuurlijk").
3e. Personifiëring en concretisering van abstracta. Zelfs de exacte
wetenschappen kennen vele woorden, die nauwkeurig geanalyseerd algebraïsche X-en blijken te zijn, b.v. „atoom", „aether" 24 ); zij zijn als het
ware de grensstenen, die de grenzen van ons natuurwetenschappelijk kennen markeren. Zolang het woord als een onbekende grootheid wordt gehanteerd, is er geen gevaar. „Das Unheil hebt an, wenn die Sprache sich
selbst vergisst und uns das Wort ffischlich fiir den Gegenstand, die Quafr die Substanz, das Nomen fr das Numen halten ]iisst" 25 ).
De taal-wetenschap nu kan hier uitstekende diensten bewijzen. Van elk
woord moet zij de oer-betekenis opsporen, en zijn geschiedenis, zijn klanken betekenis-veranderingen in de philosophische systemen, nagaan. De
homonymische en de polyonymische tendentie der taal hebben vroeger
de mythologieën en later de philosophieën gecreëerd. Een geschiedenis
van woorden als „geloven, oneindig, werkelijk" zou de philosophische
atmosfeer merkbaar doen opklaren 26 ).
Ook uit deze opsomming blijkt Mlier's onzekere greep op de glotto24) Vooral het „atoom" heeft het in de 19e en 20e eeuw hard te verduren: „metaphoor, mythe, fictie". Toch wordt het ook, en werkelijk niet alleen „onbewust",
als absoluut reale beschouwd. Dit geldt ook voor de „molecule". Vgl. daarover o.a.
J. D. van der Waals in zijn Nobelprijsrede (1910). Hij gaat zover, dat hij tegenover
de moleculen hetgeen men gewoonlijk „Mirper" noemt, „Scheink&per" wil noemen.
Duidelijk ziet hij het verschil tussen „niet gekend worden" en „niet bestaan", — een
verschil, dat, zoals wij aantonen, maar al te dikwijls wordt geëffaceerd. Hij zegt,
dat wij van het wezen van de moleculen niets weten, „aber diese Unwissenheit einzugestehen, schadet durchaus nicht dem Glauben an ihre reale Existenz".
25) Miiller's „numen" heeft dezelfde functie als Mauthner's „fetisch"; het laatste
is alleen nog wat agressiever.
26) Uit deze formulering blijkt, dat Mller geen essentiële critiek geeft. De door
hem bedoelde taal-wetenschap, d.i. de taal-critiek, die de etymologie als bezem gebruikt, reinigt volgens anderen (b.v. volgens Tooke) de atmosfeer zodanig, dat er
in het geheel niets meer in overblijft.
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logische problemen. De onder 1 e. bedoelde polysemie is die in het individuele taal-organisme; zij kan aanleiding zijn tot illogiciteiten (critiek
op de vierde functie). Wat is nu tegenover die polysemie de „onduidelijkheid" onder 2e? Het zou kunnen zijn: een polysemie van hogere abstractie,
polysemie van een woord uit de taal (de een gebruikt „natuur" voor materiële, de ander voor goddelijke phaenomena) en dan zou een critiek op
de tweede functie bedoeld zijn. Is het echter een polysemie in een en hetzelfde taalorganisme, dan valt 2e geheel met le samen, zij het ook, dat onder
2e de betekenis-verschillen als veel groter worden voorgesteld 27 Doch
wil Miiller beweren, dat het woord „natuur" onduidelijk wordt, doordat
het niet voor materiële maar voor geestelijke zaken wordt gebruikt, dat
het dus een onmogelijke overdracht is, dan hebben wij hier te doen met een
reeds meermalen besproken critiek op de derde functie (in verband met de
metaphoor). Dat hij de laatste critiek bedoelt, blijkt uit zijn opmerking,
dat dergelijke woorden elke substantiële basis ontberen. Dan had hij echter
niet moeten formuleren: „Men gebruikt natuur voor materiële en voor
geestelijke phaenomena", maar: „Men gebruikt natuur voor geestelijke
phaenomena". Het is immers zinloos om te zeggen, dat aan het woord
„natuur" elke substantiële basis ontbreekt, wanneer dat woord iets materieels intendeert. Bovendien aanvaardt hij hier een sensualistische theorie,
die hij eerst heeft verworpen. Wat eindelijk 3e. betreft: Mller had eens
moeten analyseren, wat het betekent, dat het woord als een onbekende
grootheid wordt „gebruikt". Maar deze kwestie kunnen wij, na al wat
wij er reeds over zeiden, hier laten rusten.
Onduidelijk blijft ook, hoe hij de taal-wetenschap de philosophische
atmosfeer wil laten reinigen. Valt voor hem een begripsmonographie geheel
samen met de phonetische en semantische geschiedenis van een woord,
spiegelt zich in die geschiedenis niet de ontwikkeling van de menselijke
geest naar een adaequater kennen van een werkelijkheid? Blijft het woord
wel steeds dezelfde werkelijkheid intenderen, wordt er wel een werkelijkheid geïntendeerd ? Kan er nog wel sprake zijn van één woord en hoe heeft
dat dan zijn identiteit bewaard? Zal een woord-analyse zich niet geplaatst
zien voor een chaos van complexen, waarvan het gemeenschappelijke
moment onvindbaar is? — Het is onmogelijk, deze vragen vanuit Miiller's
visie te beantwoorden. Slechts de laatste vraag vormt hierop een uitzondering: of „werkelijk" (enz.) nu zinvol dan wel zinledig, of het in de ene
dan wel in de andere zin wordt gebruikt, het blijft op dezelfde oer-betekenis
teruggaan, het etymon is het identieke, het wezenlijke moment van een
woord. —
) .

27) De scholastiek zou zeggen, dat men hier op twee wijzen kan supponeren.
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Of de door Mijner genoemde „fouten" in rechtstreeks verband staan
met wat hij „metaphoor" noemt, kunnen wij niet beslissen. Polysemie behoeft niet speciaal door metaphorisering te ontstaan, hoewel het wel a
priori zeker is, dat b.v. metonymisering niet zo gemakkelijk aanleiding
tot illogiciteiten zal zijn. Hoewel hij zich er niet direct over uitlaat, mogen
wij wel aannemen, dat hij (althans op sommige plaatsen) de personificatie
als een metaphoor begrijpt. Van een tropologisch systeem bemerken wij
hier trouwens vrijwel niets, ook niet van het rhetorische, poëtische en
aesthetische moment van het begrip. Dit poëtisch moment grijpt slechts
even storend in in zijn op een zuiver etymologisch criterium gebaseerde
indeling. Brinkmann zal er later op wijzen, dat bij de indeling der metaphoren in radicale en poëtische twee principes door elkaar lopen 29 ). Terminologisch komt niet tot uiting dat beide soorten een binnen-schematische
eigenschap bezitten. Zien wij van deze fout af, vatten wij hun verhouding
dus op als resulterend uit de verhouding tussen wortel en woord, dan is
hier volgens zijn eigen taal-critiek nog iets scheefs. Die taal-critiek immers
moet ook in de „wortel" der etymologie een fictie zien, een geconstrueerde
vorm, waarin het etymologisch inzicht van een bepaalde periode der taalwetenschap tot uiting komt, . . . . de grenssteen, die de grenzen der vergelijkende grammatica markeert. Dan is het fout om deze fictie tot een
phaenomenon te maken, en een relatie tussen een woord en een fictie, welke
relatie wij per analogiam als een metaphorische herkennen, een logische
relatie dus, te maken tot een in de taal-werkelijkheid reëel bestaande.
Dan heeft er nooit een naamsoverdracht plaats gehad, die van een wortel
een woord heeft gemaakt, zoals Mijner het doet voorkomen. Een typisch
voorbeeld van een denk-fout, van een mythe, die hij anderen verwijt 29 ).
Bij een vergelijking van Mlier's critiek op de taal met wat wij meer
speciaal „taal-critiek" noemen, valt in de eerste plaats op, dat hij (anders
dan b.v. Mauthner) taal en denken niet identificeert. Dit blijkt, behalve
uit sommige van de hierboven geciteerde passages, o.a. uit: „Die Mytho28) Zie Brinkmann, pag. 43, en vgl. Hoofdstuk II, § 1.
29) De hier besproken ideeën van Miiller vinden wij (behM.ve in het onder noot 30)
te citeren werk) ook in zijn: Das Denken im Lichte der Sprache (Leipzig, 1888),
dat gedeeltelijk onder invloed van Noiré staat (Die Lehre Kants und die Ursprung
der Vernunft (Mainz, 1882)); Noiré geeft echter allesbehalve een essentieel-negatieve
critiek op taal en kennen. — Vgl. over het begrip „wortel" b.v. Curtius, t.a.p., pag. 43
en daartegenover pag. 44: de wortel is wel door abstractie gewonnen, maar toch
werkelijk, zij het niet „fiir sick" in de historisch overgeleverde taal-toestand; „wohl
aber liegen sie halbbewusst den verschiedenen aus ihnen hervorgegangenen Formen
zum Grunde". De taal-wetenschap geeft hier een soort taal-critiek op haar eigen
termen en worstelt met twee begrippen „werkelijk".
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logie ist unvermeidlich, sie ist eine inMrente Notwendigkeit der Sprache,
wenn wir in der Sprache die ssere Form des Gedankens erkennen; sie
ist, mit einem Wort, der dunkle Schatten, welchen die Sprache auf den
Gedanken wirft, und der nie verschwinden wird, solange sich Sprache und
Gedanke nicht vollsdndig decken, was nie der Fall sein kann" 30). In de
tweede plaats valt op, dat hij de metaphoor niet negatief waardeert, althans
niet bewust negatief waardeert. Hij zegt immers, dat zonder de metaphoor
in het geestesleven van den mens geen vooruitgang mogelijk zou zijn
(zie boven). Hoe hij zich echter die vooruitgang-met-behulp-van-de-metaphoor voorstelt, is niet duidelijk. Wat toch is voor hem een metaphoor?
Hij interpreteert dat verschijnsel psychologisch, en wel in de geest van
Werner, niet in de geest van Sdhlin: Niet het zich bewust zijn van een
dubbele betekenis, doch het zich bewust zijn van het fictieve der identificatie
is relevant. Verdwijnt dit bewustzijn, dan wordt de metaphoor een mythe,
d.i. een fictie, die als zodanig niet wordt herkend.
De relatie tussen metaphoor en mythe kent een langdurige en ingewikkelde geschiedenis. Reeds Vico legde tussen beide phaenomena een
verband, toen hij de metaphoor een „picciola favoletta" noemde. Hier is
een „impliciet — expliciet"-verhouding, een ontische of systematische, dus
geen historische, samenhang. En hier worden metaphoor en mythe beide
logisch (niet psychologisch) geïnterpreteerd. Een psychologische interpretatie van beide verschijnselen zou tot dezelfde uitspraak kunnen voeren
(die dus ook dan in ontische zin moet worden verstaan). Zodra echter gezocht wordt naar een chronologische volgorde, blijft de interpretatie niet
meer voor beide dezelfde, wordt deze logisch voor de mythe, psychologisch
voor de metaphoor. En dit geldt zowel voor de volgorde „metaphoor —
mythe" (Kuhn, Miiller) als voor de volgorde „mythe — metaphoor"
(Sdhlin, Werner). Dit lijkt vreemd in verband met Schelling's mening,
dat de taal een verbleekte mythologie is 31 ). „Verbleken" immers kan
slechts de bewustheid van den taalgebruiker; het adjectief schijnt een
psychologische interpretatie van het door het substantief geïntendeerde
te impliceren. Maar hetgeen hier verbleekt kan niets anders zijn dan de
30) F. M. Ml1er: tTber die Philosophie der Mythologie (Anhang zur Einleitung in
die vergleichende Religionswissenschaft2 (Strassburg, 1876)).
31) F. W. J. Schelling: Einleitung in die Philosophie der Mythologie (Smtliche
Werke, 2 Abt., I) pag. 52. — Vgl. over een en ander E. Cassirer: Sprache und Mythos.
Ein Beitrag zum Problem der G5tternamen (Studien der Bibliothek Warburg, herausgegeben von Fr. Saxl, VI) (Leipzig-Berlin, 1925). Voor Cassirer is de vraag naar de
historische volgorde een pseudo-probleem, en is slechts de ideële relatie vast te stellen
(zoals wij zagen, bestaat deze opvatting ook met betrekking tot de vraag naar de
oorsprong der taal).
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bewustheid, dat men inderdaad over een werkelijkheid spreekt; en hetgeen
essentieel is voor de mythe (nl. dat zij geen werkelijkheid beschrijft) kan
niet anders dan logisch worden vastgesteld. De metaphoor daarentegen
interpreteren beide kampen psychologisch. Het feit echter, dat men in deze
polemiek soms de onwerkelijkheid van het geïntendeerde, soms de inadaequatie van het woord, en soms de dubbele betekenis voor de metaphoor
psychologisch relevant acht, maakt, dat de beide opvattingen niet zo zuiver
met elkaar contrasteren, als oppervlakkig wel lijkt 3 ').
Merkwaardig is ook, dat men, of men nu de mythe dan wel de metaphoor
historisch primair stelt, steeds de bedoelde evolutie als een pathologisch
proces beschrijft. Zo spreekt Miller van ziek geworden metaphoren, SUihlin
van ziek geworden mythen, Werner van gedegenereerde pseudo-metaphoren. Dit wijst op een verschil in appreciatie. Dit verschil bestaat zowel
tussen de twee verschillende visies, als in een en dezelfde visie t.o.v. de
twee verschijnselen. In het algemeen kunnen wij zeggen, dat de mythe niet
anders wordt geapprecieerd dan de metaphoor, d.w.z. soms positief, soms
negatief en soms beide tegelijkertijd. Hoe, vooral in de moderne critiek
op de taal, de term „mythe" zich naast de term „metaphoor" plaatst, ja
deze gedeeltelijk verdringt, zal § 7 ons leren. Eerst moeten wij nu een visie
beschrijven, waarin „mythe" geheel in „metaphoor" verdwijnt, waarin
veel van wat in dit Hoofdstuk en ook in de vorige Hoofdstukken aan de
orde kwam, als moment fungeert, en waarin ons begrip zijn grootste omvang krijgt.
§ 6 – BIESE. — DE PHILOSOPHIE VAN HET METAPHORISCHE
In Deel I zeiden wij reeds, dat de plaatsing van Biese's werk moeilijkheden oplevert. Als wij het in dit en niet in het vorige Hoofdstuk behandelen, komt dit niet zozeer, doordat in de titel de term „philosophie"
optreedt 1 ). Want dit feit zegt over de inhoud nog weinig; immers ook
Brinkmann noemt zijn werk philosophisch. Maar om het historisch te begrijpen, moeten wij het inderdaad niet in de eerste plaats in verband brengen
met de toenmalige taal-wetenschap, doch met de toenmalige wijsbegeerte;
wij moeten het zien als vertegenwoordiger van een bepaalde levenshouding
en als reactie tegen een anders gerichte.
32) De kwestie is uitermate gecompliceerd, daar de begrippen „bewust" en „onbewust" geen vaste grootheden zijn, en men bovendien niet scherp onderscheidt,
wát alzo al dan niet bewust kan zijn. Maar hiervoor verwijzen wij naar Deel III,
Hoofdstuk II, § 2.
1) A. Biese: Die Philosophie des Metaphorischen in Grundlinien dargestellt (Hamburg und Leipzig, 1893). — Zie voor het gebruik van „philosophie" in de titels van
werken: Algemene Inleiding, § 3.
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In de 19e-eeuwse philosophie is de strijd tussen materialisme en idealisme,
tussen physisch en psychisch monisme, een belangrijk moment; en in de
schaduw der grote strijders — maar daarom niet met geringer hartstocht —
vecht de relativistische Biese tegen beide partijen tegelijkertijd, omdat
zij beide absolutistisch zijn en beide slechts metaphysica, slechts metaphoren geven. Wanneer wij echter Biese's offensief nauwlettend beschouwen,
dan bemerken wij, dat dit zich soms plotseling concentreert op een bepaald
punt van de reusachtige fronten; en dan is het, alsof het wapen dat hij
hanteert, even plotseling van karakter verandert. Dat wapen is zijn begrip
„het metaphorische". Met een andere beeldspraak: dit begrip is psychisch
gespleten, omdat hij twee verschillende, logisch onverenigbare, zaken te bewijzen tracht. En in deze laatste zin hebben wij de immanente critiek,
welke in de descriptie van zijn visie noodzakelijkerwijze zal ingrijpen, althans in principe getypeerd. —
In een inleiding behandelt hij de vraag: „Was ist metaphorisch?", en
hiermee brengt hij zichzelf en ons reeds dadelijk in moeilijkheden. Want
hij bepaalt het wezen van „metaphorisch" in contrast met de gebruikelijke
opvatting van „metaphoor". Geen wonder, dat die begrippen niet hetzelfde zijn; reeds de namen zijn anders, zal men denken. Hoewel hij zelf,
blijkens die andere naamgeving, zich bewust was, dat zijn begrip in sommige opzichten essentieel afweek van het gebruikelijke begrip „metaphoor",
bezigt hij de laatste term toch ook. Dus ook in zijn eigen visie is er een verschil tussen „het metaphorische" en „de metaphoor". Het eerste is het
algemenere, het laatste is daarvan de manifestatie in de taal.
Wat is nu volgens Biese de traditionele opvatting van de metaphoor?
Het is een troop, een stijlfiguur, dienende tot versiering der rede, tot opsmukking der taal voor dichters en redenaars. Hiertegen neemt hij fel
stelling. Het komt ons echter voor, dat hij hier eigenlijk open deuren intrapt.
Zeker zal de door hem gewraakte mening nog in zijn tijd, en ook daarna,
in vele poëtica's en stijlboeken liggen te zieltogen. De wetenschappelijke
denkers echter hadden haar reeds lang verlaten. Wij behoeven slechts te
wijzen op den door Biese zo gesmaden Brinkmann, die de metaphoor zag
ontstaan uit dezelfde wortel als de drang tot taal-vorming en begripsvorming. Bij Biese blijkt wel zeer duidelijk, hoe men, bezeten door een
idee, vaak onbillijk is tegenover anderen, over hun juiste meningen heenleest, omdat men het niet eens is met hun andere meningen. Dit vindt niet
alleen zijn grond in psychologische motieven, maar ook in de moeilijkheid
een volledig juist beeld van een bepaalde visie te winnen, d.i. in de moeilijkheid der terminographie. Hoe geheel anders Biese en Brinkmann georiënteerd
zijn en hoe sterk Biese zelf het accent legt op hun verschil, toch gaan vele
zijner opvattingen rechtstreeks op zijn tegenstander terug.
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Men moet inzien, zegt Biese, dat het metaphorische niet als een rhetorische en poëtische troop moet gelden, doch „vielmehr eine naturgemsze
und naturnotwendige Ausdrucksweise ist, dasz das Metaphorische nicht
nur in der Sprache, sondern in unserem ganzen geistigen Leben von hervorragendster Bedeutung ist, dasz es die Synthese des Inneren und des
Ausseren, die Verinnerlichung des Ausseren und die Verk&perung des
Geistigen, der notwendige Ausdruck unseres geistigleiblichen Wesens ist.
Das Metaphorische, in welcher Form es sich auch kundgibt, ist der Naturgem.sze Ausflusz jener centralen Ntigung unserer ganzen geistigen Exis
tenz — nennen wir sie das Anthropozentrische — diese selbst zum Maasze
aller Dinge zu machen, das Aussere, also das an sich fremdartige, durch
das einzig voll Bekannte, d.i. eben unser eigen inneres und áusseres Leben,
uns zuOnglich, begreifbar zu machen und andererseits unser Inneres mit
allen seinen Regungen, Gedanken und Empfindungen auszugestalten in der
Sprache und in der Kunst, in der Religion und in der Philosophie" 2 ).
In wezen zegt Brinkmann niet veel anders, maar het doel dat hij zich gesteld heeft, doet hem zich tot de taal-metaphora bepalen, terwijl deze voor
Biese slechts één, zij het ook zeer belangrijke, manifestatie van het metaphorische is. Ook Biese's „Anthropozentrisches" is niets nieuws, wel echter
terminologisch bekeken. „Anthropocentrisch" immers noemt men die
philosophie, welke den mens maakt tot centrum, tot doel van het wereldgebeuren (de patristische en scholastische wijsbegeerte o.a.). De naam van
dit woord nu verbindt hij met een ander begrip, dat meestal „anthropologisme" (Feuerbach, v. Feuchtersleben, Baerenbach) of „anthropomorphisme" genoemd wordt (Kant, Goethe, Haeckel) 3 ).
Hoe dit zij: de hoofdgedachte van Biese's werk hebben wij nu reeds leren
kennen. Zij keert nog herhaalde malen in andere vorm — en ook wel met
andere inhoud — terug. Zo b.v. nog in de inleiding. Eerst geeft hij een kort
overzicht van de ontwikkeling van onze term. Volgens hem had Aristoteles
reeds een juist inzicht in het wezen van de metaphoor: haar essentie is de
analogie, de proportio, enz.; de energeia is wezenlijk voor de aanschouwelijke metaphoor. De epigonen doen het begrip der proportio weer verloren
gaan. Hun systeem van tropen en hun indelingen der metaphorae treffen
slechts de stof, niet het wezen, „denn es handelt sich nicht um Vertuschung
der Dinge selbst, sondern um die der Begriffszeichen, der W&ter, welche
die Analogie der beiden herangezogenen Sphk en kennzeichnen. Und
ebendar handelt es sich nur um das VerhMtnis des Inneren und des Aus-seren zueinander und um die auf Analogie sich grndenden Beziehungen
.

-

2) Pag. 3.
3) Vgl. Eisler onder de genoemde vox.

-
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zwischen dem Ich und dem Nicht-Ich" 4 ). Geheel echter kan hij zich aansluiten bij Vico en Jean Paul. Na nog eens een critiek op alle „tropisten"
gegeven te hebben, zegt hij: „Wir kommen nimmermehr darum herum,
das Metaphorische, diese Wechselseitige tTbertragung des Inneren und des
Ausseren, eine prira.re Anschauungsform zu nennen, deren notwendiger
sprachlicher Ausdruck die Metapher ist und aus der all unser Denken und
Dichten seine charakteristische arbung gewinnt. Die anthropocentrische
Analogie ist jene geheimnisvolle Macht, welche diesen metaphorischen
Verschmelzungsprozess innerer und sserer Eindrcke in unserem Geiste
vollziehen hilft, auf dass wir das Fremde und Neue der Aussendinge mit
ihren Formverhffitnissen, die wir an ihnen wahrnehmen, als analog den
unsrigen und so als Trger eines Inneren deuten" 5 ).
Iets dergelijks hebben wij reeds eerder gelezen. Wij wijzen op de § over
Jean Paul (Hoofdstuk I) en ook op de passus over Pascal (hierboven,
,§ 3), met wien Biese echter contrasteert door zijn mening, dat den mens
zijn eigen innerlijk en uiterlijk leven volledig bekend zou zijn. Na de inleiding staat Biese's visie ons zeker niet scherp voor de geest. Wij begrijpen
het, evenals bij b.v. Jean Paul en Novalis, wel zo ongeveer, maar de leden
van de trits „het anthropocentrische — de analogie — het metaphorische"
zijn ons op zichzelf en vooral ook in hun onderlinge relatie toch niet duidelijk geworden. Dit geldt ook voor de antithesen „buiten — binnen",
waarin de contrast-paren „buitenwereld — mens" en „lichaam — ziel"
tegelijkertijd worden gevangen. Wij komen hierop nog meermalen terug.
Op deze plaats signaleren wij slechts, dat Biese zowel in het ene als in het
andere citaat (resp. noot 2) en noot 5)) met één der beide overdrachten
(de „versinnlichende") niet goed raad weet. Aan het eind van het eerste
klopt de tegenstelling niet en aan het eind van het tweede wordt de bedoelde
overdracht niet eens genoemd.
Biese behandelt nu achtereenvolgens in zes hoofdstukken: het metaphorische in de kinderlijke phantasie, in de taal, in de mythe, in de godsdienst,
in de kunst (architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, muziek, poëzie)
en in de philosophie.
In het eerste hoofdstuk verschijnt reeds spoedig de kwestie „logisch —
psychologisch", als hij zegt, dat er voor het kind geen kloof is tussen levend
en levenloos, dat het dus eigenlijke uitdrukkingen gebruikt, die ons echter
metaphorisch voorkomen (psychologische interpretatie). Daarnaast vraagt
in dit hoofdstuk een opmerking van geheel andere aard onze aandacht:
4) Pag. 8.
5) Pag. 15.
.6) Pag. 19.
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„Was ist ja verstehen anderes als sich in ein anderes oder in einem anderen
hineindenken, mit Willen und Empfinden hineinversetzen ks5nnen, als
metaphorisch dem andern sich leihen . . . . ?” 6) Hier grijpt het metaphorische,
dat in verband met de eerste en met de derde functie der taal zo vaak aan
de orde is gekomen, ook over op de tweede functie. Het is wel duidelijk,
dat hier op die tweede functie in het geheel geen critiek wordt gegeven.
Belangrijker voor zijn visie is het tweede hoofdstuk: „Das Metaphorische
in der Sprache". De uitspraak: „Die Sprache ist durch und durch metaphorisch: sie verk&pert das Seelische und sie vergeistigt das K&perliche,
sie ist ein analoges Abkrzungsbild alles Lebens, das auf einer Wechselwirkung und innige Verschmelzung von Leib und Seele beruht" klinkt
ons na de inleiding niet onbekend 7 ). Men kan met deze gedachte in deze
vorm vrede hebben. Deze vrede is echter moeilijk te bewaren, zodra Biese
de wijsbegeerte voor de taal-wetenschap verlaat en zijn meening zegt over de
begrippen „eigenlijk, oneigenlijk, figuurlijk, betekenis, enz". ,Es ist grundverkehrt, der eigentlichen Bedeutung die uneigentliche als bildliche gegeniiberzustellen; denn was dem unwissenden Menschen als eigentlich erscheint, ergiebt sich fr den Forscher als durchaus bildlich. Streng genommen darf man auch nicht von einer sinnlichen und unsinnlichen Bedeutung sprechen, sondern nur von einer bildlichen, welche ebensowohl
zur Bezeichnung von sinnlichen wie von unsinnlichen Begriffen dient" 8 ).
Wij zien nu af van dat „sinnlicher Begriff" en van die „Bedeutung",
welke een „Bezeichnung" is, want de zin daarvan ontgaat ons geheel. Er
blijft dan nog genoeg onbegrijpelijks over. In de eerste plaats wordt de
hierboven gesignaleerde psychologische interpretatie weer geheel verlaten: de taal-beschouwer stelt vast, of een woord een figuurlijke betekenis
heeft. In de tweede plaats: wil hij nu het contrast „eigenlijk — oneigenlijk"
— d.i. dus deze beide termen — geheel en al ecarteren, of weigert hij slechts
het te zien als een contrast „letterlijk — figuurlijk"? Is „eigenlijk" niets

elan een pseudo-begrip in het hoofd van den onwetenden mens en als zodanig identiek aan „niet-beeldsprakig"? — Maar wij zullen op deze glibberige formuleringen ons denken niet langer laten afglijden. Natuurlijk
bedoelt hij, dat elk woord in oorsprong en wezen een troop is, een metaphoor.
De logische en diachronistische beschouwingswijze leert ons het wezen, de
psychologische en synchronistische leert ons de schijn kennen. Hiermee
knoopt Biese dus aan bij het in de vorige § behandelde. Nu is het hem niet
goed mogelijk bedoelde these vol te houden. Wanneer elk woord een metaphoor is, er dus geen „eigenlijke" woorden zijn, zal het begrip „figuurlijk"
7) Pag. 22.
8) Pag. 24. Vgl. Gerber, I, pag. 227.
28
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bij gebrek aan een contrast-begrip, een geheel ander karakter moeten
krijgen. Hoe dat karakter dan is, behoeven wij niet verder te onderzoeken,
daar zij, die elk woord een metaphoor noemen, uit de aard der zaak gedwongen worden zichzelf tegen te spreken. Ergens moet een vast punt
wezen: het is niet mogelijk het beeld-zijn, het metaphorisch-zijn, vast te
stellen zonder uit te gaan van een „zaak", een „eigenlijkheid". Zo ziet
Biese als laatste begripsinhoud van alle echte taal-wortels „menschliche
Thkigkeit". Welnu, hij zegt zelf, dat „die Wurzel Bilder, Symbole fr die
wichtigsten TMtigkeiten der Erscheinungen werden" 9 ). Zij worden beelden, dus zij waren het niet. Toen zij menselijke handelingen tot begripsinhoud hadden, hadden zij geen figuurlijke betekenis. Dus is elk woord in
oorsprong en wezen . . . . géén troop. Wij wijzen er nog op, dat het (t.o.v.
de woorden voor zintuiglijke gewaarwordingen en ruimtelijke handelingen) metaphorisch-zijn van de woorden voor geestelijke acta — op welk
verschijnsel Biese zelf wijst — niet met de in de vorige alinea geciteerde
mening in overeenstemming is te brengen.
Nog een andere kwestie vraagt onze aandacht. Volgens Biese zijn voor
de metaphoor twee kenmerken relevant. Nu vindt hij echter soms het bezit
van het ene, soms het bezit van het andere kenmerk voldoende om iets
„metaphoor (metaphorisch)" te noemen. Hij meent, dat alle echte taalwortels klank-symbolisch zijn, dat er dus analogie bestaat tussen klank
en betekenis. Daar nu het woord per analogiam een psycho-physische eenheid te noemen is, kan hij de overdracht van klank op betekenis als een
belichamelijking van het geestelijke, als een synthese van innerlijk en
uiterlijk, als een manifestatie van het metaphorische zien. Anders wordt
dit echter, als hij zegt, dat de taal inetaphorisch klank-beeld en waarnemingsbeeld verwisselt. Want een analogie tussen klank en betekenis neemt hij
zelf niet voor alle woorden aan. Spreekt hij hier toch van „metaphorisch",
dan wisselt (als zo vaak in soortgelijke gevallen) zijn houding t.o.v. „hetzelfde — niet-hetzelfde". Een correlaat hiervan levert de uitspraak: „Wie
zahllos ferner sind die übertragungen aus der einen sinnlichen oder geistigen
Sphke in die andere" 10 ). Ook deze overdrachten bewijzen voor het metaphorisch karakter der taal niets („metaphorisch" natuurlijk in de eenmaal
door Biese gestelde zin). Want wel heeft hier een overdracht plaats op
grond van een analogie, maar die analogie is voor „het metaphorische" .
niet alléén essentieel.
Zodra de metaphoor wordt geconcipieerd als een der verschijningsvormen
van het in de psycho-physische organisatie van den mens gegeven me9) Pag. 25.
10) Pag. 29.
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taphorische, dus dienstbaar wordt gemaakt aan een monistisch philosopheem
en in een grotere samenhang wordt opgenomen, moet zij noodzakelijkerwijze uit de samenhang met andere verschijnselen worden losgescheurd.
De winst in de sfeer der philosophie boet zij in met een verlies in de sfeer
der taal. Hiermee wordt tevens een ander begrip „het overdrachtelijke"
aan het metaphorische gesuperponeerd, daar er overdrachten blijken te
bestaan, die niet berusten op een analogie, c.q. niet uitdrukking zijn van
den mens als twee-eenheid. Nog anders gezegd: de visie, die alle tropen der
taal in één troop, de metaphoor, samenvat, is niet dezelfde als de visie,
die het metaphorische buiten de taal-sfeer erkent in geheel ons menselijk
denken, gevoelen en willen. —
In Hoofdstuk III bespreekt hij de relatie tussen mythe en metaphoor.
Met Tylor's opmerking: „In der homerischen Betrachtung des lebendigen
pers&ilichen Helios lag etwas mehr und Tieferes als blosse Metapher", als
„bloss expressive Redeweise gleich den phantastischen Metaphern eines
modernen Dichters" is hij het slechts gedeeltelijk eens. Hij geeft Tylor
gelijk, voorzover er hier een contrast is tussen geloof en aesthetische
schijn n). Maar dit verschil in psychische gesteldheid tussen mythe-schepper
en dichter is volgens Biese niet wezenlijk. Wezenlijk is niet het verschil,
doch de overeenkomst tussen beide: de mens draagt zijn eigen verhoudingen op vreemde verschijnselen over. Deze opvatting is wel het precieze
tegendeel van die van Werner; eveneens van zijn eigen opvatting over de
metaphoor in de kinderlijke phantasie (zie boven).
In Hoofdstuk IV tracht hij een niveau-structuur van het religieuze te
geven. Boven de mythische metaphoor plaatst hij een metaphoor, waarbij
het bewustzijn van het verschil tussen ding en beeld aanwezig is. In het
metaphorische bezielen van de reële wereld ziet hij de oorsprong van de
godsdienst. Niemand kan de metaphoor voor het onkenbare ontberen.
11) Bedoeld is Edw. B. Tylor: Primitive Culture: Researches into the development
of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom 2 , I (London, 1873),
pag. 290. — Biese ziet de overeenkomst tussen mythe en metaphoor als essentiëler
dan hun verschil, voor Tylor is het verschil essentiëler. Zelfde mening als Tylor bij
H. D. Maller: Mythologie der Griechischen S,mme, Zweiter Theil, erste Abtheilung
(Giittingen, 1861), pag. 12: „Man lffinnte selbst, wenn man darauf ausginge, Analogieën fr die einzelnen Arten des Tropus, wie Metapher, Metonymie, Synekdoche,
Personification, unter den mythischen Symbolen nachweisen, falls damit zur Aufhellung des Begriffs etwas gewonnen wiirde". Er is echter een essentieel verschil,
nl. het verschil tussen onbewuste noodzakelijkheid en bewuste willekeur. Zie ook H.
Cohen: Die dichterische Phantasie und der Mechanismus des Bewusstseins (Berlin,
1869), pag. 45, die tegenover de mythische apperceptie stelt „eine ihrer Inaa,quatheit
bewusste poetische Ver gleic hu ngsapper c ept i o n". Zie voorts vorige §.
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Ook Christus' woorden zijn metaphorisch bedoeld. „Hkte man das Metaphorische in ihnen allezeit erkannt, wie viel Zank und Streit ware vermieden . . . . wie viel Blut ware unvergossen geblieben !" 12 ) Dit is een vrij
naïeve uitspraak. Met hetzelfde recht kan zijn theologische tegenstander
zeggen: „Had men toch maar altijd ingezien, dat zij letterlijk bedoeld
zijn". In allen gevalle roert hij hier een interessante kwestie aan, waarover
wij hierboven reeds gesproken hebben en die ressorteert onder „de metaphoor als mededeling", nl. de metaphoor en de exegese. Hiervoor verwijzen wij naar Deel III, Hoofdstuk IV, § 2. Biese is hier de problemen
niet meester, daar reeds zijn primaire termen ondeugdelijk zijn. Zo zegt
hij, dat „Gottessohn" als metaphoor begrepen moet worden, die echter een
schone, ware zin heeft. „Aber ist es darum berechtigt, das, was nur Tr.ger
des Metaphorischen, was nur Symbol ist, zum Wunder zu stempeln, was
nur geistig ist, zum Physischen, zum Eigentlichen, Wirklichen zu machen?" 13 ) Wij spreken nu niet eens over die waarheid, die geen werkelijkheid is; maar hoe zit dat met die identificatie van „eigenlijk", „stoffelijk"
en „niet-figuurlijk", welke identificatie hij eerst met zoveel kracht heeft
bestreden? Op een ander moment, dat zich hier openbaart, nl. zijn appreciatie van ons phaenomenon, komen wij straks naar aanleiding van Hoofdstuk VI terug. —
Over de metaphoor in de kunst kunnen wij kort zijn. Alleen brengt ons
de opmerking: „diere Ubertragung der Empfindung, des Geistigen auf das
Stoffliche ist das Metaphorische in der Kunst" 14 ) op de reeds meermalen
naar aanleiding van incorrelaties gesignaleerde vraag: wát wordt nu overgedragen? Biese stelt steeds het belichamen van het geestelijke en het
vergeestelijken van het lichamelijke als twee wezenlijke aspecten van de
metaphoor naast en tegenover elkaar. Maar in concrete gevallen is het hem
soms zelf niet duidelijk, met welk van de twee hij te doen heeft. Wat het
citaat betreft: er staat duidelijk, dat alle kunst berust op een „vergeistigende" metaphoor, terwijl men toch in verband met de gehele visie zou
menen, dat hier aan het onstoffelijke een lichaam wordt geleend. Wij hebben het reeds eerder gezegd: men kan de metaphoor zien als een naamsof als een betekenisoverdracht, maar als men de bedoelde twee-deling wil
handhaven, doet men goed zich tot een van beide opvattingen te bepalen.
De metaphoren in de poëzie verdedigt hij o.a. tegen Bruchmann (die
meent dat alleen de metaphoren der psalmen echt zijn en die elke metaphoor door middel van een rationeel „gleichsam, wie" tot een vergelijking
12) Pag. 50.
13) Pag. 51.
14) Pag. 57.
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wil maken 15)) en tegen Sosnosky 16). Hij maakt hier geen duidelijk onderscheid tussen een incidentele en een essentiële critiek. Een essentiële heeft
Sosnosky niet bedoeld, en Biese zelf aanvaardt toch ook niet elke uitdrukking, alleen omdat het een metaphoor is. Hij eindigt dit hoofdstuk
met een citaat van Dilthey, waarin nogmaals wordt gezegd, dat de troop
geen gewaad is, dat over de rede wordt geworpen. Maar anders dan Biese,
die alles onder „het metaphorische" wil vangen, noemt Dilthey behalve
de metaphoor ook de personificatie, de synecdoche en de metonymia 17 ).
Hoe de laatste twee tropen der rhetorica als uitingen van het metaphorische
begrepen kunnen worden (waarmee zij dan tevens als zelfstandige troop
verdwijnen), is niet in te zien. —
Wij komen dan nu tot het belangrijkste hoofdstuk: de metaphoor in de
philosophie. Volgens Biese is Hegel's dialectische zelfontwikkeling van de
zuivere gedachte slechts waan. Zuiver denken bestaat niet. De antagonisten
verstand en phantasie hebben elkaar nodig (vgl. Brinkmann over de samenwerking van beide bij het metaphorische begrijpen). Er is geen denken zonder object en dit wordt ons geleverd door de aanschouwing, die nooit geheel
van phantasie vrij is. De wereld, die wij waarnemen, wordt in ons denken
omgevormd; „aber sie wrde zu reinem Schein herabsinken, wenn wir
nicht eine Analogie zwischen dem Bilde unserer Wahrnehmungen und den
Dingen, die jene verursachen, konstruiren, wenn wir nicht eine Einheit
zwischen Geist und Welt bis zu einem gewissen Grade annehmen miissten" 18 ). Maar deze analogie zal in het denken noodzakelijkerwijze metaphorische voorstellingen te voorschijn roepen. Bovendien is het denken innig
met de taal verbonden; en deze is metaphorisch en voert in de evolutie
der ideeën tot telkens nieuwe overdrachten. Hier voltrekt zich hetzelfde
als bij de mythe: wat slechts symbool was, wordt tot feit (zie Miiller, Brinkman !) en omgekeerd. Vroegere systemen valt men aan door erop te wijzen,
dat zij een beeld i.p.v. de zaak, een metaphoor i.p.v. een begrip geven.
Bruchmann bedoelt hier natuurlijk de auteur-metaphoren;
15) Bruchmann, t.a.p.
de taal-metaphoren (en volgens hem is bijna de ganse taal metaphorisch) tracht
hij niet op deze wijze te verbeteren.
16) Th. von Sosnosky: Sprachsiinden. Eine Bliitenlese aus der modernen deutschen
Erz,hlungs-Litteratur (Breslau, 1890). Wij wijzen op IV. Fehlerhafte Tropen und
Unsinn (pag. 59, vlgg.) Sosnosky ziet in de logica het wezenlijke der taal; hij strijdt
dus tegen de phantasie en voor de logica, ziet in vele metaphoren een logische „zonde".
Toch krijgen wij zeker niet de indruk, dat hij een essentiële critiek geeft. Zijn critiek
doet denken aan die van Kloos.
17) J. Dilthey: Die Einbildungskraft des Dichters (AufsUze, Ed. Zeller zu seinem
50-jnrigen Doktorjubaum gewidmet (Leipzig, 1878)), pag. 464.
18) Pag. 105, 106.
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De philosophie zoekt het algemene in het bijzondere, en door de analogie
verovert zij het weten. Maar het heilloze, de grens van ons weten, bestaat
daarin, dat wij aan het algemene steeds weer slechts het praedicaat van het
bijzondere kunnen toekennen, en zo komen wij boven het metaphorische
nooit uit. De wereld is voor ons deels verschijning (en als zodanig is zij
object van de kennistheorie), deels beeld, symbool, en dit is het rijk van het
metaphorische(? ?). Onze kennis schrijdt voort van vermeend feit tot
metaphoor en van metaphoor tot nieuwe vermeende feiten. Alle ideeën
zijn hypostaseringen van menselijke begrippen, onbewuste metaphorische
personificaties: Spinoza's „Substantia", Fichte's „Ich", Hegel's „Absolute", Schopenhauer's „Wille", Hartmann's „Unbewusste". Er zijn
slechts twee mogelijkheden: „das Geistige wird verk&perlicht oder das
Knkperliche wird vergeistigt bis zur Hypothese der Weltseele" 19 ). Alle
metaphysici, ook de materialisten, zijn dichters. Zoals de grenzen tussen
eigenlijke en figuurlijke betekenis van een woord vlottend zijn, ja elk woord
eigenlijk een tropus is, zo is er geen grens tussen geloof en wetenschap 20 ),
noch tussen het waargenomene en logisch daaruit gededuceerde en het
metaphorisch geïnterpreteerde. Begrijpen is niets dan naar onszelf omvormen en zo onszelf kennen. „Wir kommen eben nimmer, auch im Denken
nicht, aus dem „metaphorischen Leihen" heraus; und eine Geschichte des
Metaphorischen ist nicht nur eine Geschichte der menschlichen Irrtmer,
sondern uberhaupt der Menschheit mit ihren Schranken des Wissens und
Glaubens und Schaffens" 21 ). De metaphysica grijpt de wereld als beeld.
Maar kennistheoretisch is de wereld óók beeld, geschapen door onze gehele
geest (zintuiglijkheid, verstand, ziel). Onze zintuigen zijn geen spiegel.
Geen adaequate kennis is mogelijk; de begrippen zijn slechts tropen. Wij
denken in overgeleverde oordelen, in verborgen veronderstellingen. Het
metaphorische wijst hij dan verder — daarbij overigens begrip en ver19) Pag. 109. -- De geschiedenis der philosophie kent toch meer mogelijkheden.
20) Dit impliceert natuurlijk niet: „dus is elk geloof voor een gedeelte wetenschap",
maar wel: „dus is elke wetenschap voor een gedeelte geloof". Vgl. Mauthner: „Auch
das Wissen ist ein Glauben, ist eine Tradition". De overeenkomst met Mauthner
is hier en daar frappant.
21) Pag. 115; vgl. vorige §, noot 21). Philosophie als „Geschichte der Irrthiimer"
ook bij 0. F. Gruppe: Wendepunkt der Philosophie im neunzehnten Jahrhundert
(Berlin, 1834), dat wij eigenlijk in § 4 hadden moeten noemen. Vgl. voorts de philosophie als „Selbstzersetzung des Metaphorischen" bij Mauthner (Sprachkritik, II,
pag. 473, vlg.). — „De grenzen van het weten" is in dit verband duidelijk, niet echter
„de grenzen van het geloof". Want hoe minder ons denken metaphorisch zou zijn,
hoe meer wij de werkelijkheid adaequaat zouden kunnen begrijpen, des te nauwer
zouden die grenzen juist zijn.
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schijnsel meermalen met elkaar verwisselend — aan in alle systemen, welke
de geschiedenis der wijsbegeerte registreert.
Terwijl in de eerste vijf hoofdstukken ongetwijfeld ons verschijnsel op
verschillende plaatsen negatief wordt gewaardeerd, overweegt daar toch
verre een positieve appreciatie (Biese etaleert alles wat wij aan het metaphorische te danken hebben). In het zesde hoofdstuk echter is het anders:
hier wordt het metaphorische en de metaphoor in de eerste plaats gegrepen
door een negatieve critiek, evenals de taal, het denken en het kennen, —
de laatste juist omdat zij metaphorisch zijn. Hij ranselt met een bezetenheid, die misschien slechts door die van Mauthner overtroffen wordt, op
de metaphoren los en spreekt als zijn mening uit, dat elk metaphysisch
systeem en iedere philosoof er onherroepelijk en onontwarbaar in gesponnen
zit en dat dit altijd zo zal blijven. Zo is zijn begrip „metaphoor" (en „anthropomorphisme") zijn wapen in de strijd tegen elke metaphysica, zowel
tegen het psychisch als tegen het materialistisch monisme 22 ).
En toch kan hij niet vermijden, dat het oorspronkelijk absoluut gestelde
anthropomorphisme telkens weer wordt gerelativeerd. Dit behoeft ons
niet te verwonderen. Want wij moeten niet vergeten, dat Biese óók Christen,
6ók gelovige was. Nu laat het agnosticisme (en hij geeft grotendeels niets
anders dan agnosticisme) zich wonderwel met het Christendom verenigen.
Een uitspraak als „'s Heren wegen zijn ondoorgrondelijk" is immers niets
dan agnosticisme, theologisch geformuleerd. En als de gelovige niet schroomt
voor het „credo quia absurdum", hoeveel minder zal hij dan schromen
voor het „credo quia metaphoricum". Bovendien: wanneer alles wat niet
onmiddellijk wordt „ervaren", symbool is en geloofszaak, met hoeveel
meer overtuiging zal hij zich dan aan zijn geloof overgeven. Maar zijn
agnosticisme zal toch noodzakelijk moeten verschillen van dat van den
agnosticus, die tevens atheïst is. Dit verschil moet zich openbaren in een
verschillende appreciatie, een verschillende interpretatie ook van „analogie", „anthropomorphisme", „metaphoor". Zo wordt bij Biese het negatieve „slechts een beeld" telkens weer door het positieve „maar dan toch

een beeld" gedeeltelijk opgeheven. In het boven geciteerde (noot 18))
verschijnt de analogie nog als fictie, waarvan hij de psychologische wortel
bloot legt: angst voor een nihilistische levensbeschouwing; wij moeten
wel een analogie aannemen, wil niet de waargenomen wereld tot schijn
wegzinken. Maar in „Es fiihrt keine Brcke von dem Denken zum Sein
als die Analogie" 23 ) is zij meer dan een fictie, is zij een realiteit. En nog meer
22) Een zeer praegnante critiek geeft 13051sche met: „Gott wie Staub: sie sind keine
Antwort, sie sind Welt" (W. Mlsche: Das Liebesleben in der Natur, I (Jena, 1916),
pag. 454).
23) Pag. 106.
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is zij dat, als hij zegt, dat „unser Denken und Dichten nicht so metaphorisch
ware, . . . . wir uns in unsrem Wesenskerne nicht zum Masze des Alls
machen k.&inten, wenn dies nicht im Grunde uns verwandt ware" 24 ).
Hier heeft de relativering van het anthropocentrische plaats, waarover
wij hierboven spraken. De analogie is de sleutel, die God ons heeft gegeven
tot het raadsel van zijn Heelal. Het is de brug, waarover het menselijk
denken tot het Zijn komt. Met andere woorden: door die analogie begrijpt
de mens toch de werkelijkheid. Voor den absoluten agnosticus echter slaat
hier niet de analogie de brug naar het Zijn, maar het geloof. Zo voert het
inzicht in het noodzakelijk-metaphorische van het menselijk denken Biese
niet tot een volledig nihilisme, maar tot een monisme, dat niet slechts
noodzakelijk gevolg is van de door God ingestelde psycho-physische organisatie van den mens, maar ook van de organisatie der buiten-wereld, d.w.z.
dat niet slechts aan deze zijde logisch-noodzakelijk blijft, doch ook aan
gene zijde metaphysisch-werkelijk is. Een monisme, dat bovendien (hoe
kan het bij een gelovige anders) idealistische tendenties heeft, niet geheel
neutraal staat tegenover de strijd „geest — stof", maar enigszins naar het
pan-psychisme overhelt.
En dit is niet te verwonderen. Want hoezeer Biese ook tracht beide
monismen aan te vallen met evenveel kracht, zodra hij de analogie en de
metaphoor 66k positief waardeert, zodra hij meent dat in ons denken toch
een beeld van de werkelijkheid verschijnt, moet hij wel een keuze ten gunste
van een van beide doen. Men kan immers niet volhouden, dat twee beelden,
welke onderling geen enkele overeenkomst hebben dan dat zij „beeld"
zijn, beide op dezelfde werkelijkheid gelijken. Zo valt hij het materialisme
en b.v. ook Nietzsche aan, niet omdat zij slechts metaphoren geven, maar
omdat zij verkeerde metaphoren geven, en wordt zijn critiek dus incidenteel.
Tevens is hiermee logisch verklaard, waarom hij, aanknopend bij Aristoteles' „energeia", juist op de personificatie zo'n emphatisch accent legt.
„Das Metaphorische ist das G5ttliche im Menschen, das wahrhaft Schpferische, soweit es die Durchgeistigung des Stoffes bedeutet, soweit es Geist
in die Natur, Leben in das Starre und Tote trgt" 25). De vergeistigende
Metapher is preferent. Wij wezen er trouwens reeds eerder op, dat immanentcritisch blijkt, hoe Biese met de andere pool van het metaphorische niet
goed raad weet.
Wij kunnen deze kwestie ook nog van een andere zijde benaderen. Volgens Biese is ons de buitenwereld ruimtelijk, corporeel, en niet psychisch
gegeven. Aan deze corpora kunnen wij, daartoe door onze organisatie ge24) Pag. 223.
25) Pag. 224. -- Wij cursiveren.
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drongen, een psyche toekennen, wat dan ressorteert onder „het vergeestelijken van het lichamelijke". Hiervan bestaat geen in dezelfde sfeer gelegen
contrast. Het is immers duidelijk, dat dan de buiten-wereld ons tevens
psychisch gegeven moest zijn. —
Van een tropologisch systeem is bij Biese niets meer te bespeuren. Wel
handhaaft hij het begrip „troop" („Die Begriffe sind nichts anderes als
Tropen" 26 )), maar er is eigenlijk maar één troop, de metaphoor, zodat
hier twee namen voor een en hetzelfde begrip zijn. Noemt hij de universalia.
„tropen", dan komt hij in strijd met zijn primaire opvatting van het metaphorische, daar hier de overdracht zich niet meer laat wringen in het
schema „geestelijk — stoffelijk". Trouwens, meermalen is gebleken, dat
Biese bepaalde verschijnselen slechts „metaphoor" kan noemen door de
synthese van innerlijk en uiterlijk als principieel kenmerk geheel op te
geven. Ook zijn begrip „analogie" in de zin van „proportio" is lang niet
altijd te redden. Wat blijft ervan over, als hij spreekt van „eine Analogie
zwischen dem Bilde unserer Wahrnehmungen und den Dingen, die jene
verursachen"? 27 )
Het merkwaardigst spiegelt misschien toch het begrip „werkelijkheid"
de gespletenheid van zijn gehele visie. Als „metaphoricus" (in de zin van
Vaihinger) moet hij wel positivist, sensualist zijn. Meermalen identificeert
hij dan ook „eigenlijk", „werkelijk" en „stoffelijk (zintuiglijk waarneembaar)". Daarentegen doet hij alle mogelijke moeite om te betogen, dat
hetgeen de metaphoor (b.v. de beeldspraak in Christus' woorden) intendeert, méér is dan schone schijn, d.w z werkelijkheid. Maar — dat
is in dit historiographische Deel wel duidelijk gebleken — hij is niet de
enige, die met dit probleem worstelt. —
En hiermee is dan Biese's visie beschreven. Wij hebben deze leren kennen als innig vergroeid met een gehele persoonlijkheid, als het centrale
punt van een hybridische levensbeschouwing, die anthropocentrisch maar
) zodat zij zelf
ook theocentrisch, agnostisch maar ook „gnostisch" is 28 ),
ook gespleten blijft, afwisselend negatief en positief is „geladen"
(slechts een metaphoor, en toch het waarlijk goddelijke in den mens), de
mislukte synthese is niet alleen van „binnen" en „buiten", maar ook van
denken en geloven.
Zeker heeft hij niet voor het eerst de term „metaphoor" gelicht uit het
laatje in de kast van de rhetorische tropologie en geplaatst in de samen26) Pag. 123.
27) Pag. 105; vgl. noot 18).
28) „Gnostisch" natuurlijk niet in de gebruikelijke betekenis, maar als het precieze
tegendeel van „a-gnostisch".
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hang van philosophische problemen. Maar zeker heeft hij, meer dan in de
critiek op taal en kennen meestal het geval is, ons verschijnsel aan een
onderzoek onderworpen. In de negentiende eeuw wordt „metaphoor" de
stok, waarmee op metaphysica van allerlei aard wordt losgeslagen, maar
in het algemeen verdiept men zich niet in functie en wezen van dit wapen
der taal- en kennis-critiek. Het is voldoende van een woord, een begrip,
een uitspraak, te zeggen: „Het is slechts een metaphoor", om ze in het
niets van het niet-weten spoorloos te doen verdwijnen. „Metaphoor"
wordt een mysterieuze qualificatie, een magisch praedicaat, een scheldwoord, onduidelijk van betekenis, maar daarom juist des te meer met
affect geladen, — een scheldwoord, waarmee alle menselijke kennis in een
groot panisch oordeel, waarvan verdachte de rechtsprocedure niet begrijpt, voor eeuwig tot negatie wordt gedoemd. Bij Biese is dat anders.
Dat hij als wijsgeer (en niet als philoloog of stilisticus) een monographie
aan ons verschijnsel wijdt, geeft hem recht op een aparte plaats in dit
Hoofdstuk 29 ). Een aparte plaats in dit gehele Deel dankt hij aan het feit,
dat bij hem het begrip „metaphoor" zijn grootste omvang krijgt 30).
§ 7 – DE MODERNE CRITIEK OP TAAL EN KENNEN
Vanaf de oudste tijden hebben denken en taal zichzelf trachten te vernietigen, — hebben velen als hoogste wijsheid verkondigd, dat de mens
zijn „eigenwijze" wijsheid moet wegwerpen, omdat die klein en dwaas is
tegenover het grote Raadsel, — hebben zij op onderscheiden wijze een
„de vanitate scientiarum" geschreven. Maar misschien nooit is de nachtzijde
29) Natuurlijk behoort hij tot dit Hoofdstuk ook, omdat hij een critiek op taal en
kennen geeft. Zijn critiek treft uitsluitend de derde functie der taal, hoewel hij toch
ook de tweede functie tot het metaphorische terugbrengt. De eerste en de vierde
functie roert hij in het geheel niet aan. Zeer veel minder dan Mauthner (en ook dan
velen vóór hem) spreekt hij over de magische macht ten kwade, die de taal op het
denken uitoefent (de „illusionnistische functie"). — Had Biese niet speciaal een
monographie over de metaphoor geschreven, zo zouden wij eerder de werken van.
Gerber geanalyseerd hebben, die soortgelijke ideeën uitspreekt als Biese, doch ongetwijfeld een helderder denker is. Zijn door Pott genoemd werk: Die Sprache als
Erkenntnis hebben wij niet in handen kunnen krijgen. Volledigheidshalve noemen
wij nog van Biese: Das Metaphorische in der dichterischen Phantasie (Berlin, 1889),
een voorstudie voor het hier besproken werk.
30) Ongetwijfeld begrijpt Biese de metaphoor evenals Pongs als diepe scheppende
uitdrukking, in welks diepte het begripmatige denken niet kan reiken. (Hierop legden
wij niet voldoende de nadruk, daar de eerste functie van de metaphoor, de expressie,
buiten het ressort van dit Hoofdstuk valt). Anders dan Pongs echter bedoelt hij de
metaphoor niet als subjectieve uitdrukking van een persoonlijke psyche, doch als
uitdrukking van wat in alle mensen hetzelfde is.
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der philosophie zo donker geweest als in de laatste halve eeuw, misschien
nooit is in eenzelfde tijdsbestek zo vaak betoogd, dat ons denken besmet
is door de taal en de taal door de metaphoren, ja, dat denken, spreken en
metaphoriseren ten opzichte van de werkelijkheid een en dezelfde machteloze handeling is. Mystici en confessionelen, gereformeerden en atheïsten,
wijsgeren en beoefenaars van een detail-wetenschap, geleerden en literatoren, — zij allen kennen vertolkers van deze gedachte. De „crisis der
zekerheden" is ingetreden.
Door een en ander is het te behandelen materiaal voor een geschiedenis
van de negatieve wijsbegeerte in deze periode wel zeer uitgebreid. Wij
weten, dat onze greep betrekkelijk toevallig is; de pretentie van volledigheid
hebben wij niet, evenmin als in de vorige paragrafen. Wel menen wij, dat
het materiaal, hetwelk zeer veel gecompliceerder van structuur is dan uit
de vorige alinea zou kunnen blijken, slechts enigermate beheerst kan
worden, zo men vasthoudt aan de onderscheidingen, die de systematische
basis voor dit gehele Hoofdstuk vormen. Dus zou in elk geval moeten worden
nagegaan, op welk niveau de critiek inzet, of zij incidenteel is dan wel
essentieel. Eveneens: op welke functie zij gericht is. Voorts: of zij doel in
zichzelf is, openbaring van een nihilistische levensbeschouwing, dan wel
verschijnt tegen een positieve achtergrond, hetzij van een irrationele,
existentiële, mystieke of dogmatisch-religieuze metaphysica, hetzij van het
ideaal ener strengere rationalisering der wetenschap; en welke gevoelstoon
zij dan in deze gevallen heeft. En eindelijk (en dit geldt dan speciaal voor
&me studie): welke functie en welke betekenis in deze critiek moet worden
toegekend aan de term „metaphoor" of daarmee samenhangende termen
(„personificatie, allegorie, hypostasering, mythe, illusie, fictie").
Maar hiermee zou de orde toch nog maar ten dele hersteld zijn. Want
niet alleen dat de genoemde onderscheidingen soms gedeeltelijk samenvallen, soms elkaar doorbreken, — de gehele systematiek openbaart zich
op deze wijze slechts in elke visie afzonderlijk; vaak doet de behoefte aan
een thematische behandeling zich dringend gevoelen. Nu is elke beschrijving
van de ontwikkeling ener wetenschap resultaat van een compromis tussen
het personele ordeningsprincipe en die principia, welke door de problemen
en aspecten van de in aanmerking komende phaenomena worden gedicteerd.
Dit compromis komt meestal niet zo moeilijk tot stand, omdat bij de ene
persoon deze, bij de andere die problemen en aspecten speciaal aan de orde
komen. Zo valt voor deze § een twee-deling der personen vrij aardig samen
met een twee-deling der critiek op taal en kennen volgens enige van de
bovengenoemde onderscheidingen. Wij bedoelen de twee-deling in „eenzamen" en „gemeenzamen".
De „eenzamen" zijn de hevig-levende individualisten, voor wie het
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agnosticisme levensbeschouwing èn levensstemming is, — de lyrischbewogen en trotse verkondigers van een bijna als een openbaring beleden
en vaak dichterlijk geformuleerde „waarheid", — de felle vernietigers van
alle metaphysica en alle wetenschap, die een essentiële critiek op alle
functies der taal (behalve de expressieve, hoewel ook deze nu en dan niet
geheel veilig is) dicht benaderen. De „gemeenzamen" daarentegen zijn van
een dergelijke critiek verder verwijderd, en achter hun negatie, die zij
meestal op minder affectvolle wijze uiten, verschijnt het positieve van een
ideaal: een nieuwe opbouw door samenwerking.
Tot de eerste groep behoren Nietzsche en Mauthner; uit de tweede kiezen
wij Vaihinger, Victoria Welby en Carnap. Voor ons belangrijk is, dat zij
zich allen over de metaphoor hebben uitgesproken. In samenhang met dezen
noemen wij dan andere personen en stromingen.
Eerst echter zullen wij nog, zij het zeer summier, enige denkers uit een
vorige periode bespreken, die voor de negatieve wijsbegeerte van belang
zijn. Zij hadden chronologisch beschouwd reeds aan de orde moeten komen,
maar ons onderwerp bracht mede, dat wij in de vorige paragrafen over figuren handelden, die de geschiedenissen der wijsbegeerte niet eens noemen.
Onze bespreking kan kort zijn, want er is bij dit alles weinig, wat wij niet
in de taal-critiek van Mauthner of in het pragmatisme van Vaihinger met
geringe modificaties terugvinden. —
Al heeft Schopenhauer door zijn voluntarisme ook invloed gehad op verschillende pragmatische stromingen, zijn samenhang met de taal-critiek is
gering. Want wel erkent hij, als trouwens zovelen, de noodzakelijkheid van
de taal voor de „Vernunft" (deze zou N. B. aan de taal het denken te
danken hebben; een volkomen anti-taalcritische opvatting), doch nergens
identificeert hij taal en denken. Als werktuig van de ratio heeft de taal een
positieve functie. Schopenhauer's critiek blijft incidenteel, ook als hij
woorden als „oneindigheid" en „subject - object" aanvalt, en treft dan
slechts de derde functie. „Dies ung,gliche Gengen an Worten ist fr die
schlechten Këopfe durchaus charakteristisch" 1 ). De taal is slechts minderwaardig in dienst van een minderwaardig intellect.
Volgens Fries is het zinloos de waarheid van onze voorstellingen, d.i.
hun overeenstemming met de objecten, te betwijfelen, daar deze kwestie
zich aan elk onderzoek onttrekt. Dit geldt dan natuurlijk eveneens voor het
beamen of ontkennen van die overeenstemming. De scepticus Schulze, die
elke mogelijkheid om boven de ervaring uit te stijgen geheel verwerpt, komt
tot een incidentele critiek op de derde functie der taal, als hij de „vermogens1) A. Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, II, pag. 159. Vgl. ook:
Ober Sprache und Worte (Parerga und Paralipomena, II, Kap. 25).
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theorie" der empirische psychologen als hypostasering van universalia
aanvalt. Ook Herbart en Beneke verzetten zich tegen de „mythologische"
behandeling der philosophie („mythologie" heeft hier de betekenis, waarover wij naar aanleiding van Max Miiller uitvoerig hebben gesproken). In
dit verband moeten zeker ook James Mill en John Stuart Mill genoemd
worden, voor wie slechts de momentanele gewaarwordingen gegeven zijn 2 ).
In Frankrijk had reeds d'Alembert een „siècle de la science" aangekondigd als opvolgster van de perioden van theologie en philosophie. En Comte
ziet in theologie, metaphysica en positivisme de drie stadia in de evolutie
van het denken; het laatste is het eind-stadium. Het heeft volgens hem
geen zin, te vragen naar het „wezen" of de „werkelijke oorzaak" van iets. 3 )
Men kan slechts vragen naar de relatie tot andere facta in de vorm van de
opeenvolging of de overeenkomst 4). Zijn these is „savoir pour prévoir".
Aan het „weten" twijfelt hij dus niet. Het is echter een ander soort weten
dan dat waarnaar de metaphysica streeft 5 ). Op sommige plaatsen geeft
hij een critiek op de beeldspraak 6). Tot zijn school behoort o.a. Taine, die
uitvoerig over glottologische problemen schrijft 7 ).
Volgens Herbert Spencer is het absolute weliswaar een reale (dus geen
„grensbegrip"), maar het wezen daarvan is ondoorgrondelijk. Wij releveren
dit voornamelijk, omdat het ons in de gelegenheid stelt er nogmaals op te
wijzen, dat het noodzakelijk is bij de critiek op de derde functie van de
taal of van bepaalde woorden (minstens) twee problemen te onderscheiden,
nl. „Hebben wij het op een gegeven ogenblik over „niets" ?" en „Hebben
wij het over iets, waarvan wij echter niets weten of niets weten kunnen,
c.q. waarvan wij zelfs niet kunnen nagaan, of wij er iets van weten?" 8 )
Voorts mogen wij nooit vergeten, dat „de werkelijkheid" of „het werkelijk
2) Vgl. ook § 5, noot 8). — J. Stuart Mill: A System of Logic ratiocinative and indictive being a connected view of the principles of evidence and the methods of
scientific investigation (London, 1884), geeft in Book V. On Fallacies, Ch. V, § 6 en
vooral § 7 (Fallacy of False Analogies, resp. Function of metaphors in reasoning)
een incidentele critiek op de metaphoor, te vergelijken met die van Victoria Welby;
de goede metaphoren hebben volgens hem rhetorische èn logische voordelen. — Zijn
critiek op de taal is te vergelijken met die van Locke; zie b.v. zijn Letters (ed. H.
3) Vgl. de mening van de „Wiener Kreis".
Elliot), Vol. I, pag. 274.
4) De „overeenkomst" schijnt voor hem, evenals voor Mauthner, een objectief gegeven te zijn.
5) Natuurlijk spreken wij hier niet over de metaphysica van den lateren Comte.
6) A. Comte: Cours de philosophie positive (Paris, 1840-'42), I, pag. 30 vlgg., III,
pag. 536, vlgg.

7) H. Taine: De l'intelligence.
8) Vgl. Deel III, Hoofdstuk III, § 5.
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gegevene" — de basis voor het vaststellen van de irrealiteit van bepaalde
„zaken" of de zinledigheid van bepaalde woorden — bij den een iets geheel
anders kan zijn dan bij den ander. Terwijl b.v. voor de beide Mill's slechts
aan de momentanele gewaarwordingen die erenaam toekomt, is voor de
„Wirklichkeitsphilosophie" van Dhring het werkelijk gegevene: de natuur,
de materie 9 ).
Incidenteel blijft de critiek bij de materialisten als Vogt, Moleschott,
Bchner; zij menen de metaphysica te bestrijden, doch zij bestrijden slechts
een bepaalde metaphysica, hetgeen reeds daaruit blijkt, dat Lotze, Fechner
en Hartmann hun metaphysica ontwikkelen met de materialistische als
negatieve achtergrond. Maar zeer ver in hun critiek gaan Mach, Avenarius
en Schuppe. Zij zijn tegen alle metaphysica in wijsbegeerte, natuurwetenschap en psychologie, tegen substantie-begrippen en hypothesen als „Ding
an sich", „atoom", „Ik", dulden geen afwijking van de zuivere ervaring.
Maar aan al deze critiek ontbreekt de sombere gevoelstoon, de tragische
wanhoop, die voor de taal-critiek zo kenmerkend is. Het geloof aan de
Ratio blijft toch behouden. Al die hypostaseringen zijn niet het onvermijdelijke gevolg van alle taal en alle denken, doch slechts van een verkeerd
denken. Wetenschap blijft mogelijk. Feuerbach, die de concretificering van
begrippen bestrijdt, is een uitgesproken optimist. Hamilton, die de relativiteit van al ons weten poneert (denken is relaties stellen), ziet toch de contrast-paren „Ik - niet-Ik" en „oorzaak - gevolg" als intuïtieve zekerheden;
de wortel van de menselijke natuur kan geen leugen zijn (vgl. Biese). Optimistisch is per slot van rekening ook het infinitisme van Natorp, al meent hij,
dat het denken nooit verder komt dan tot hypostaseringen, die het weer

voor andere hypostaseringen verlaat (zelfde mening bij Biese, bij wien
echter de metaphoor de plaats inneemt van de hypostasering). Dilthey geeft
alle metaphysica prijs, daar zij geen objectieve waarheid geven kan, maar
in de door den mens ervaren bewustzijnsfacta ligt een werkelijk weten, zij
zijn het uitgangspunt voor elke philosophie. Volgens de taal-critiek echter
is er buiten die facta niets meer te „weten" (d.i. „gezien" te „hebben") en
vallen in die facta het begin- en het eind-punt van het philosopheren samen.
Nog vele namen zouden in dit verband te noemen zijn (Brentano, Bolzano,
Rickert, K1pe), maar nergens vinden wij een critiek op de taal, welke die
van de romantische meta-critici en die van Biese en Gerber in intensiteit
benadert. Echte critiek op taal geven Husserl, Meinong en Rehmke, die
het voor-wetenschappelijk taal-gebruik buitengewoon scherpzinnig op polysemie analyseren; die critiek echter is incidenteel. —
Anders is dat bij Nietzsche. Het is weer zo'n gecompliceerde natuur, als
9) Zie over Diihring noot 55).
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de geschiedenis van de negatieve wijsbegeerte er zoveel kent. Mauthner
typeert hem als „denkende dichter" 10 ) en in het contrast tussen de beide
woorden vangt hij inderdaad het hybridische van zijn wezen. Vele van
Nietzsche's taal- en kennis-kritische gedachten schakelen zich niet in in de
discursie van een systematisch betoog, doch vinden hun formulering in
dikwijls affectief geladen aphorismen; en wat hij ons in „die Wiederkunft
des Gleichen" aan philosophie geeft, heeft met critisch denken weinig uit
te staan. Aan de andere kant was hij echter weer te veel geleerde, dan dat
niet vele passages in wetenschappelijke stijl zouden zijn geformuleerd. ZO>
b.v. waar hij een lievelingsgedachte van Mauthner uitspreekt, dat nl. elke
philosophie in een bepaalde taal geschreven moet worden en afhankelijk
is van de grammatica van die taal, hetgeen de overeenkomst in philosopheren in verwante talen bewijst (vgl. ook Jean Paul). De taal is niet werktuig van het denken; integendeel: het denken wordt door het (toevallige)
grammatische systeem geleid 11 ).
Van geheel andere aard is zijn uitroep: „O -Liber die Sprache !" achter het
woordenspel: „Das Herz ist es, das begeistert: und der Geist ist es, der
beherzt und kalt in der Gefahr macht" 1 9. Wel terecht meent Mauthner,
dat het geen uitroep van bewondering, maar van afschuw is 13 ). Het komt
ons echter, anders dan Mauthner voor, dat Nietzsche niet een als diepzinnig
bedoelde woordspeling heeft geponeerd en eerst daarna door een walging
voor zijn eigen „Geistreichheit" is aangegrepen, doch dat hem de zinledigheid was opgevallen van de op de toevalligheden van een toevallige taal
gebaseerde woordspelingen, dat de uitroep primair is, dat het gehele aphoris
me er terwille van die uitroep staat, dat de rest niets is dan een goed gekozen voorbeeld om die uitroep te verklaren.
Vaihinger beschouwt Nietzsche als een der belangrijkste voorlopers van
.

10) F. Mauthner: Beitrge, III, pag. 552.
11) F. Nietzsche: Jenseits von Gut und Wise. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft,
I, 20. — Van de toevallige taal hangt dus de geaardheid van de metaphysica af. De
behoefte aan metaphysica echter heeft met de taal niets uit te staan, wortelt volgens.
Nietzsche in de angst voor het lijden. Zie over een en ander ook E. W. Beth: Het
wetenschapsbegrip bij Nietzsche en bij de neo-positivisten (De Gids, CII (1938), pag.
273, vlgg.). — De bedoelde critiek op de aan de toevalligheid van een bepaalde taal,
gebonden metaphysica treffen wij in incidentele vorm vooral aan naar aanleiding
van de categorieën van Aristoteles; o.a. bij Mauthner, ook bij de moderne logici.
Vgl. H. J. Pos: Cassirer's Symbolische Theorie der Taal (Algemeen Nederlands Tijd-.
schrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, XXXII, 5 (Juni 1939), pag. 313).
12) F. Nietzsche: Wse Weisheit, Aph. 62.
13) F. Mauthner: Beitrge, I, pag. 366, vlg. Hij zegt: „Der letzte Ausruf klingt allerdings wie ein Schrei der Bewunderung"; dit hebben wij er nooit in kunnen horen.
.
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zijn eigen fictie-theorie. Hij heeft diens negatieve uitspraken over ons
verschijnsel verzameld en uitvoerig geïnterpreteerd 14 ). Uit al dit materiaal
doen wij slechts een keuze; wij voegen er nog enige andere uitspraken aan toe.
„Man sollte sich doch endlich von der Verfhrung der Worte losmachen" 15).
„Wir wissen immer doch nicht, woher der Trieb zur Wahrheit stammt: denn
bis jetzt haben wir nur von der Verpflichtung gehtirt, die die Gesellschaft,
um zu existieren, stellt, wahrhaft zu sein, das heisst die usuellen Metaphern
zu brauchen, also moralisch ausgedrckt: von der Verpflichtung, nach einer
festen Convention zu liigen, heerdenweise in einem fr alle verbindlichen
Stile zu lgen" 16 ). Tijd, ruimte en causaliteit zijn slechts „Erkenntnismetaphern", het gehele denken is slechts een werken met de meest geliefde
metaphoren, „die Metaphernbildung ist der Fundamentaltrieb des Menschen" 17 ). Het begrip is niets anders dan „das Residuum der Metapher"
„Er (d.i. de mens) vergisst also die originalen Anschauungsmetaptiern als
Metaphern und nimmt sie als die Dinge selbst" 19 ). „Unser Intellect operiert
mit bewussten Symbolen, Bildern und rhetorischen Figuren, mit groben
und unzureichenden Abstraktionen, mit Metaphern" 20 ). Zo „leben und
denken wir unter lauter Wirkungen des unlogischen, in Nichtwissen und
Falschwissen". De meest onjuiste aannamen zijn voor ons de onontbeerlijkste; een verloochenen van de fictie is een verloochenen van het leven.
Ondanks hun grote overeenkomsten zijn Vaihinger's en Nietzsche's begrippen „fictie" zeker niet identiek. Vooral bij den laatste is de fictie minder
een logische dan een biologische noodzakelijkheid („Trieb"). Volgens
Vaihinger schept het intellect de fictie als hulpmiddel om de werkelijkheid
te beheersen, en corrigeert daarna de in de fictie gemaakte fout. De logische
uitschakeling (of ook wel het historische wegvallen) van de fictie is juist
14) H. Vaihinger: Nietzsche und seine Lehre vom bewusst gewollten Schein (Als
Ob, pag. 771-790).
15) Jenseits von Gut und aise, I, 16 (Werke (Stuttgart, 1921), pag. 26). Dit is de
taal als „illusionniste" (zie Deel III, Hoofdstuk III, § 5).
16) F. Nietzsche: 'Ober Wahrheit und Liige im aussermoralischen Sinne (Werke, II,
pag. 10). — Typisch: „moralisch ausgedrckt . . . . im aussermoralischen Sinne"!
Hij had ook kunnen zeggen: „in metaphorische zin". — „Aussermoralisch" betekent:
„niet meer ethisch te waarderen (te veroordelen)". En dit komt weer, doordat „leugen"
niet meer psychologisch wordt geïnterpreteerd, de bewustheid daarvoor • niet meer
relevant wordt gesteld. Maar in de geciteerde passus is het ons volkomen onmogelijk
de leugen „aussermoralisch" te begrijpen.
17) Ibidem, pag. 17.
18) Ibidem, pag. 11. — Vgl. ook pag. 10: „Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches
Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, enz."
19) Ibidem. — Dit is precies de mening van Max Willen
20) Dit is een samenvattende formulering van Vaihinger; zie hierover beneden.
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een der vier essentiële kenmerken; bij Nietzsche is dit kenmerk veel minder
duidelijk zichtbaar. Maar op het verschil tussen hetgeen in beider philosophie „pragmatisch" is, gaan wij niet verder in. Van meer belang is voor
ons de vraag: „Interpreteert Nietzsche de metaphoor nu psychologisch?"
Vaihinger zegt: „„Liige im aussermoralischen Sinne" nennt Nietzsche, mit
seiner bekannten Vorliebe fiir outrierte Ausdrcke, die bewusste Abweichung
von der Wirklichkeit im Mythus, in der Kunst, in der Metapher u.s.w.",
maar zo eenvoudig is de kwestie toch wel niet 2 '). Als de mens de oorspronkelijke metaphoren vergeten kan, moet hij dus eerst inzicht gehad
hebben in het metaphorisch karakter van de door hem gebruikte woorden.
Maar dat inzicht, die bewustheid, is voor Nietzsche's begrip „metaphoor"
toch niet relevant. Al slijten de metaphoren af (als munten), zij houden
daarom nog niet op metaphoren te zijn. Het heilloze is juist, dat ons intellect opereert met onbewuste metaphoren enz. Wanneer al die afwijkingen
van de werkelijkheid bewust waren (zie de formulering van Vaihinger),
welke reden zou er dan kunnen zijn, dat iemand dit zo vaak en met zoveel
hartstocht verkondigde ? Iedereen wist dat dan toch immers ? — Neen,
eerst voor den wijze (voor Vaihinger's „metaphoricus") worden die metaphoren enz. weer bewust 22 ). Maar daarom verwerpt hij ze nog niet; hij
aanvaardt ze, omdat zij het leven mogelijk maken. „So entsteht im Weisen
der Widerspruch des Lebens und seiner letzten Entscheidungen: sein Trieb
zur Erkenntnis hat den Glauben an den Irrtum und das Leben darin zur
Voraussetzung . . . . Irren ist die Bedingung des Lebens . . . . Wissen um
das Irren hebt es nicht auf. Das ist nichts Bitteres ! Wir m ussen das Irren
lieben und pf legen: es ist der Mutterschooss des Erkennens" 23 ).
Hier treffen wij evenals bij Biese (zij het dan in andere vorm) een waardering aan, die tegelijkertijd èn positief èn negatief is. Hierdoor ontstaan
allerlei tegenspraken, die de geciteerde passus en opzichzelf en in verband
met andere momenten van zijn visie voor ons onbegrijpelijk doen zijn.
„Er ligt niets bitters in", maar hoe bitter hij het vindt, blijkt uit het feit,
dat de wijze waarop hij telkens spreekt over het metaphorisch karakter van
ons denken, weinig heeft van een eenvoudige constatering. Belangrijker is,
dat hij nergens aan het „Erkennen" een hoe gering dan ook positief moment
21) In deze formulering is hetgeen men gewoonlijk relevant stelt voor het verschil
tussen „mythe" en „metaphoor" geheel geëffaceerd. Ook de mythe zou dus een bewuste afwijking zijn van de werkelijkheid. Het komt ons voor, dat Vaihinger, teneinde
zijn eigen mening met uitspraken van anderen te staven, wel eens in die uitspraken
bepaalde momenten van zijn eigen begrip „fictie" „hineininterpretiert".
22) Het verschil tussen het eerste en het tweede „bewuste" stadium van de metaphoor
blijft onduidelijk.

23) Vaihinger, t.a.p., pag. 778.
29
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heeft toegekend. Wanneer liet „Erkennen" nooit iets anders is dan een
verkeerd weten of een niet-weten (is tussen beide overigens een verschil?),
dan staat er niets anders, dan dat de „Irrtum" de moederschoot van zichzelf is.
Wat is nu toch de precieze betekenis van „metaphoor"? Tegen het denken zegt hij: „ Jij geeft ons slechts metaphoren, beelden, symbolen, rhetorische figuren, mythen, illusies, ficties, hypothesen, abstracties, leugens".
Maar hij geeft ons weinig kans, de verschillen tussen al die termen duidelijk
te begrijpen. Hier schijnt zich een affect te ontladen, dat voor die ontlading
aan een enkel scheldwoord niet genoeg heeft. Wij zeiden reeds, dat in de
critiek op taal en kennen „metaphoor" vaak een magisch praedicaat is,
waarvan de z.g. gevoelsperipherie de z.g. begripskern verre overtreft. Wat
is b.v. de betekenis van het tweede lid van het compositum „(nur) Erkenntnismetapher" ? Is b.v. „tijd" een geval van „niet-weten" of van „verkeerdweten" ? Is het een woord, dat in werkelijkheid geen geïntendeerd object
heeft, — is het een woord voor een werkelijk verschijnsel, waarvan de mens
echter niets weet, — of is het een woord voor een verschijnsel, waarvan de
mens slechts indirect (. . . . maar dan toch indirect) iets weet, is het voor
dat verschijnsel een z.g. inadaequate uitdrukking? Als het niet mogelijk is,
deze vragen te beantwoorden — en o.i. is dat niet mogelijk — kunnen wij
misschien de betekenis van die „kennismetaphoor" benaderen door uit te
gaan van zijn typering van de poëtische metaphoor.
Hij zegt: „Die Metapher ist fr den echten Dichter nicht eine rhetorische
Figur, sondern ein stellvertretendes Bild, das ihm wirklich, an Stelle eines
Begriffes, vorschwebt" 25 Dit moet wel betekenen, dat de metaphoor bij
den echten dichter psychologisch-echt is, spontaan ontstaat, terwijl in het
hoofd van den poëtaster eerst een begrip aanwezig is, dat hij eerst daarna
cerebraal terwille van de dichterlijke „schoonheid" door een beeld vervangt.
Dit impliceert, dat de echte poëtische metaphoor den dichter als zodanig
) .

24) De overeenkomsten tussen Nietzsche en Biese zijn vaak opvallend (Biese heeft
Nietzsche's werken trouwens gekend). Zie b.v. „Ein Nervenreiz, zuerst iibertragen
in ein Bild! Erste Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in einem Laut! Zweite
Metapher" (Ober Wahrheit und Lge, pag. 8). In het eerste geval is de metaphoor
in het geheel geen taalkundig verschijnsel meer. De toepasbaarheid van de metaphoor
„overdracht" is voldoende om de term „metaphoor" . . . . over te dragen. In het
tweede geval is er sprake van het zeer ruime begrip „klank-metaphoor".
25) F. Nietzsche: Die Geburt der TragÉidie aus dem Geiste der Musik, 8 (Werke, I,
pag. 88). — Het is opvallend, dat de grote stilist Nietzsche hier zijn macht over de
taal vrijwel volledig kwijt is. Hij de dichter, die ons zelf ontelbare prachtige metaphoren heeft geschonken, geeft hier een formulering, die zich niet verheft boven het
peil van het eerste het beste stijlboekje. Interessanter is zijn opmerking, dat elke
aanschouwingsmetaphoor volkomen individueel is en niet gerubriceerd kan worden.
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niet bewust is. In plaats van een begrip immers zweeft hem een beeld voor.
Dat dit een „beeld" is, iets dat iets anders „vervangt", wordt door den taalbeschouwer vastgesteld, maar niet door den dichter geweten. Dit is geheel
en al de „logische" theorie der dubbele uitdrukking. Confronteren wij dit
begrip „metaphoor" met het tweede lid van het bedoelde compositum, dan
zien wij niet in, hoe het zijn identiteit bewaart. Vervangt ook hier een beeld
een begrip? Hoe is dit mogelijk, als juist elk begrip een beeld is, een afwijking
(en dan nog wel een bewuste afwijking) van de werkelijkheid? Omgekeerd:
als een begrip (b.v. „tijd") een metaphoor is, wordt in het citaat de metaphoor in contrast met zichzelf getypeerd. Tot een visie, die voldoet aan de
eisen van de „cohaerentie-theorie" is Nietzsche hier niet gekomen 26).
Vermelding verdient nog zijn critiek op de eerste functie der taal, waaronder dan ook de (niet met name genoemde) metaphoor valt. „Die Sprache,
scheint es, ist nur fiir Durchschnittliches, Mittleres, Mitteilsames erfunden.
Mit der Sprache vulgarisiert sich bereits der Sprechende" 27 ). Hij bedoelt,
dat slechts de gevoelens van den banalen mens in taal zijn uit te drukken
en daarom zijn mede te delen. Het is de vraag, of wij onder „de taal" hier
niet hebben te verstaan: de omgangstaal als „allgemeines Kulturgut" (om
met Weisgerber te spreken), dus niet die taal, wanneer zij door den genialen
enkeling tot persoonlijk uitdrukkingsmiddel wordt herschapen. In die taal.
van Jan en alleman kan elk persoonlijk gevoel slechts gevulgariseerd worden. Deze critiek lijkt ons incidenteel ten opzichte van die, welke hij geeft,
als hij spreekt van „Erlebnisse, denen das Wort fehlt" 28 ). De taal, waarvan
hij hier de expressieve functie critiseert, is toch wel een andere. Ook de
taal als persoonlijk uitdrukkingsmiddel heeft haar grenzen; er is zoveel
„wat wij nimmer vertolken" (Adama van Scheltema), omdat wij het niet
vertolken kunnen. Deze onmacht tegenover zijn instrument (waar is deze
26) Wij zien er bij onze analyse van af, dat „metaphoor" hier geen woord kan zijn
en zeker ook niet een overgedragen naam; het wordt immers een beeld genoemd,
en dit beeld wordt dan weer niet aan een zaak, doch aan een begrip gecontrasteerd.
— Bij het analyseren van een dergelijke vaak geciteerde en oppervlakkig gezien
duidelijke uitspraak, is men geneigd, tegenover de gebruikelijke opvatting: „Men
begrijpt iemand niet, als (omdat) men hem niet begrijpen wil" de paradox te plaatsen:
„Men begrijpt iemand niet, juist als (omdat) men hem begrijpen wil".
27) F. Nietzsche: Streifziigen eines Unzeitgemszen, 26 (Werke, VIII, pag. 163)
28) F. Nietzsche: Aus einer Moral fiir Taubstumme und andere Philosophen, Ein:
leitung. — Opvallend is de overeenkomst in de formulering der titels tussen Nietzsche
en romantici als Herder, Hamann, Jean Paul (trouwens ook in de critiek en in de
formulering daarvan). — Terecht zegt Mauthner, aan wien wij deze citaten ontlenen,
dat Nietzsche hier niet aan kennis, doch aan stemmingen denkt. Hij had echter beter
dit verschil kunnen zien als een verschil tussen de functies, waarop de critiek gericht is.
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te scheiden van de onmacht van het instrument zelf ?) kent elk waarachtig
kunstenaar, ook de musicus, de schilder. En ook de taal van Jan en alleman
kent „nameloos leed" 29 ).
„Ook deze eenzame zal zijn gemeenschap vinden" heeft Goedewaagen
van Nietzsche gezegd 30). Dit geldt ook voor den eenzamen Mauthner.
Eenzaam was hij. Bewust heeft hij zich geplaatst buiten de „officiële" wijsbegeerte, en nergens is de toon van zijn critiek feller dan waar hij de „katheder-philosophen" bestrijdt. De aanval op het „systeem", op de structuur
van abstracties, waarin de philosophen de raadselige Kosmos willen vangen,
bereikt in hem een hoogtepunt. Hoogstens heeft hij eerbied en een soort van
aesthetische bewondering voor de architectoniek van enige systemen 31 ).
Dit zijn dan de systemen van de werkelijk grote denkers en die waren
meestal niet wijsgeren ex officiis. De commentatoren van de eerste tot de
n-de macht, de meelopers van leiders of van meelopers hoont hij met al
de virtuositeit van zijn taalmacht.
De haat tegen de officiële wijsbegeerte openbaart zich in zijn oeuvre
herhaaldelijk en wel op verschillende niveau's, — de niveau's, welke hij
zelf zo meesterlijk in de inleiding op zijn „Beitrge" heeft aangegeven, en
waarlangs ook zijn kleine ijdelheid stijgt tot zijn grote trots. Want in zijn
complexe psyche treft een ethische critiek eenzelfde eigenschap èn in negatieve èn in positieve zin aan. Niet altijd is zijn aanval groot en zuiver, soms
is zij klein en persoonlijk, lijkt zij een reactie op gekwetste ijdelheid. Hij
29) Vgl. Deel III, Hoofdstuk III, § 3. Vgl. o.a. ook H. Delacroix: Le langage et la,
pensée 2 (Paris, 1930), pag. 89: „Non que tous les sentiments ou la totalité d'un sentiment soient exprimables. Une partie de la vie affective est ineffable"; ook pag. 391,
vlgg. Voorts R. M. Rilke: Briefe an einen jungen Dichter (Insel-Biicherei, Nr. 406),
pag. 23. Dit voert dan weer tot een positieve waardering van het Zwijgen als uitdrukkingsmiddel. Vgl. b.v. A. Huxley: The rest is silence (Music at Night and other
essays (London, 1938), pag. 19, vlgg.).
30) T. Goedewaagen: Nietzsche ('s Gravenhage, 1933).
31) Hij ziet dus de philosophemen als „kunst". Zo ziet ook Lange de philosophie
als kunst, meer speciaal als poëzie (vgl. F. A. Lange: Geschichte des Materialismus
und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart 7 (Leipzig, 1902), pag. 269, 281, 541).
Maar er is verschil tussen beiden. Lange's identificatie is vaak geciteerd, ook wel
gecritiseerd. Gecritiseerd b.v. door Vaihinger (pag. 68), die beweert, dat het begrip
„poëzie" niets is dan een onduidelijke uitdrukking voor „fictie". (Wij kunnen niet
nalaten er tussen haakjes op te wijzen, hoe buitengewoon onscherp de taalkundige
en tevens philosophische termen zijn, waarmee philosophen werken: een begrip is
een uitdrukking voor een ander begrip!). Het komt ons echter voor, dat in Lange's
„poëzie" méér meeklinkt dan het illusionnistische moment, nl. ook het expressieve.
Mauthner echter doelt op het compositorische moment, dat kunst en philosophie

gemeen zouden hebben.
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weet het zelf wel: „Ich verf ge aber auch uber kein reineres Herz als das
meine" 32 ). Overigens heeft hij in de tweede drukken veel verzacht 33 ).
En . . . . de aanval van zijn tegenstanders was ook niet bijzonder edel.
Voorzover men hem niet doodzweeg 34 ), noemden specialisten hem een
„autodidact", — een scheldnaam, die hij tot een geuzennaam omsmeedt
met het grote gebaar, dat de universeel geïnteresseerde, door de diepste
vragen bezeten mens vanzelf vindt tegenover den specialist, die niet meer
is dan dat 35 ).
Vele van de hierboven aangegeven lijnen, waarlangs de evolutie van het
begrip „metaphoor" en van de critiek op taal en kennen verloopt, vormen
samen de structuur van Mauthner's „taal-critiek". Deze immers hanteert
het begrip „metaphoor" als wapen, en is gericht tegen het verbale fetischisme van mystiek en religie, van idealistische en materialistische metaphysica, zodat zij in zekere zin de som, of beter: de „Gestalt", is van alle
critieken, welke de genoemde levensbeschouwingen op elkaar uitoefenen.
Hijzelf spreekt van twee fronten: iedere vorm van bijgeloof en dogmatisme,
en het metaphysisch materialisme; maar het is duidelijk, dat hij deze
onderscheiding slechts maken kan, omdat hij telkens weer wegens zijn strijd
tegen het eerste gevaar loopt tot de verdedigers van het tweede gerekend
32) Beitrge, I, Vorwort, pag. XV.
33) Ibidem, pag. VIII; Beitr,ge, III, Vorwort, pag. XI.
34) Vgl. over een en ander: Beitrge, III, Vorwort, pag. V, VI, noot. Het is inderdaad
opvallend, dat in verschillende geschiedenissen der wijsbegeerte Vaihinger wel,
Mauthner niet genoemd wordt, om over een werkelijke analyse van zijn werk maar
niet te spreken. R. Richter noemt Mauthner's gedachten niet onaardig „linguistisch
scepticisme"; hij wijdt er echter niet meer dan een halve bladzijde aan. Toch is Mauthner's invloed onmiskenbaar, hij begint zijn gemeenschap inderdaad te vinden. Wij
wijzen op het werk van M. Krieg: Fritz Mauthners Kritik der Sprache. Eine Revolution
der Philosophie. Voorts op het feit, dat verschillende significi zich op hem beroepen.
En eindelijk op een merkwaardige passus van een zekeren Volker (Siderische Geburt,
pag. 29), welke wij bij De Haan geciteerd vonden en welke in dit overzicht niet ontbreken mag: „Denn dies ist eine besonders beklemmende unter den AufWsungen
unserer Zeit, dass uns die Sprache versagt. Wir ko5nnen kein Wort mehr unbefangen
gebrauchen, eine Ironie liegt iiber jedem Sprechen, so dass wir jedes Wort in „Anfiihrungszeichen" setzen mochten, und es wird auch jedes Wort von etwas gefiihrt
das es zersprengen will und vor dem es zunichte wird. Wir kamen zur sprachkritischen
Besinnung. Die Sprache endet". „Aanhalingstekens zijn een bewijs van de onmacht
der taal", zegt De Haan (o.c., pag. 100). Zie voor De Haan beneden.
35) Het mechanisme is hier ingewikkelder dan bij de gewone geuzen-namen, daar
„autodidact" oorspronkelijk zeker niet geheel depreciërend is. En als het in de mond
van Mauthner's tegenstanders een scheldwoord wordt, blijft daarin huichelachtig
een positieve appreciatie meeklinken.
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te worden. Hij noemt immers ook het materialisme, zowel het bewuste als
het onbewust aan de natuurwetenschappen ten grondslag liggende, dogmatiek en woord-bijgeloof. Bfichner, Vogt, Moleschott, Haeckel, zij hebben
het met en wegens hun „geluiden" („kracht, stof, atoom") hard te verduren 36 ).
Maar het staat hem niet alleen in de materialisten tegen, dat zij slechts
„God" door „Stof", het ene geluid door het andere vervangen hebben.
Als dichter, die in de expressie de enig mogelijke functie der taal ziet, — als
gevoelsmens, die zijn agnosticisme als stemming ondergaat en de nauw en
recht gegraven bedding van zijn analytisch denken telkens lyrisch overstroomt en doorbreekt, — als zoeker, die eeuwig onbevredigd en eeuwig
ontroerd elke dag opnieuw de reis der verwondering begint van raadsel tot
raadsel, — heeft hij niets gemeen met hen, die hun plaats voorgoed gevonden
hebben bij de kale en pleisteren idolen van een platte eeuw, niets gemeen met
de gemoedsarme en pedante propagandisten van een schoonheidloze overtuiging.
Nergens in de geschiedenis der negatieve kennis-critiek openbaart zich
zozeer als in Mauthner's oeuvre een mens in al zijn gecompliceerdheid.
Nergens ook zozeer openbaren zich in al hun gecompliceerdheid de problemen en de illogiciteiten, waartoe elke poging tot oplossing onvermijdelijk
voert. Deze illogiciteiten speciaal aan Mauthner te verwijten heeft geen zin;
zij zijn noodzakelijk inhaerent aan het denken, dat zichzelf critiseert. Het
is voor een beoordeling van de taal-critiek niet voldoende de paradox „Ik
weet, dat ik niets weet" te poneren, of de rhetorische vraag: „Hoe kan
iemand, die aan de taal als communicatie-middel niet gelooft en logisch

denken in haar onmogelijk acht, duizenden bladzijden vullen om anderen
36) Als wij naar het gehele „beeld" van de critiek kijken, lijken ons Jean Gruppe,
Gerber, Biese en Nietzsche de meest directe voorlopers van Mauthner. Als voorloper
is ook te beschouwen Max Stirner (Kaspar Schmidt); vgl. K. A. Mautz: Die Philosophie
Max Stirner's (Berlin, 1936), pag. 60. Ook deze strijdt tegen de abstracta als het
onwerkelijke („geest", „idee" en vooral „mensheid"). Mauthner noemt zichzelf
(W5rterbuch, I, pag. 128) een „Nachlo5mmling von Stirner und Ibsen", maar dit
geldt slechts voorzover hij Bacon's „Idole" door „Gespenster" weergeeft. Overigens
heeft dat begrip „spook" (evenals het begrip „fetisch") een belangrijke functie in
zijn critiek. — Als voorloper is waarschijnlijk ook te beschouwen de door Gerber
genoemde H. Leo; wij hebben diens werk (Nominalistische Gedankenspkie) echter
niet kunnen raadplegen. — Bij Hello vonden wij nog een opmerking, die als citaat
had kunnen dienen voor Mauthner's Beitrge (hij heeft er reeds vele): „Les hommes
sont dupes des mots. Cela est vrai á un point qui étonne, ou du moins qui devrait
étonner". Zie E. Hello: L'homme: La vie — La science — L'art 5 (Paris, 1899), pag.
204 (op pag. 199 bestrijdt hij het „systeem").
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van zijn mening te overtuigen?" 37 ) Zodra de critiek op taal en kennen
principieel wordt gesteld, schijnt een meta-taal, een meta-denken noodzakelijk te zijn. Deze heeft Mauthner ons ongetwijfeld niet gegeven, evenmin
als de anderen, bij wie de critiek meer of minder incidenteel is gebleven.
Een dergelijke opmerking is echter nog niet een descriptie, een met name
noemen en analyseren van alle illogiciteiten, die in de evolutie van het
negatieve denken meer of minder op zichzelf staand, doch eerst bij Mauthner
— juist doordat hij in die negatieve richting het verste doordenkt — in
gecompliceerde samenhang verschijnen: de polysemie van „concreet", —
het telkens veranderen van critisch niveau, — het logisch onverbonden zijn
der critieken op de verschillende functies — het verwarren van „absolute
onkenbaarheid", „inadaequate kenbaarheid" en „onbestaanbaarheid", —
de duosemie van „eigenlijk" en van „werkelijk", — het nu eens wel, dan
weer niet aanvaarden van een tweede werkelijkheid, — het nu eens wel,
dan weer niet identificeren van kurion en etymon, — het nu eens wel,
dan weer niet psychologisch interpreteren, — de hypostasering en onduidelijkheid van „metaphoor".
Door aan het philosophisch Hoofdstuk van het systematische Deel de
werken van Mauthner ten grondslag te leggen, hebben wij getracht deze
illogiciteiten in samenhang te analyseren. Tevens hebben wij op deze wijze
de hem toekomende principiële plaats kunnen geven aan den veel gesmaden
eenzame, aan den groten denker en diepen mens, die Mauthner ongetwijfeld
is geweest. —
Al heeft Vaihinger zijn standaardwerk over de fictie ook in eenzaamheid
geschreven, een eenzame individualist als Mauthner en Nietzsche was hij
zeker niet. Dit blijkt uit zijn karakter als mens, uit de wijze waarop hij,
niet alleen door zijn werk maar ook door zijn persoon, in de „officiële"
philosophie heeft ingegrepen. Dit blijkt vooral ook uit zijn gehele levensbeschouwing, uit zijn kennistheorie en kenniscritiek, meer speciaal uit zijn
houding tegenover de fictie. Als persoonlijkheid was hij tevens veel minder
gecompliceerd dan de beide genoemden 38 ). Daardoor zijn de illogiciteiten
37) Zo b.v. Streitberg in zijn reeds genoemd artikel over Kant en de taalwetenschap.
Vgl. ook Multatuli: Millioenen-studien 4 (Arnhem-Nijmegen, 1900), pag. 113: „Pour
quoi parlez vous donc ? riep men Emile de Girardin toe, toen hij eens zeer veel woorden
gebruikte om te bewijzen dat woorden niets waard zijn. — Mauthner zelf zal zich
tegen een immanente critiek die incorrelaties signaleert, misschien verdedigen met
de opmerking: „Ich bin kein Diener am Wort, nicht einmal ein Diener an meinem
eigenen Wort" (Beitr,ge, III, Vorwort, pag. XI), en autotomisch zal hij een lid van
zijn veel-armig werk laten vallen om de rest te redden. Maar . . . . ook dat is niet
voldoende.
38) Vgl. hierover Vaihinger zelf (Als Ob, Vorbemerkungen zur Einfiihrung, pag. XV).
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in zijn werk vrijwel geheel en al spiegeling, hetzij van de eeuwige problemen,
die zich naar aanleiding van begrippen als „waarheid" en „werkelijkheid"
voordoen, hetzij directe uiting van fouten in zijn fictie-begrip zelf, doch
weinig het rationele correlaat van diepe stromingen en woelingen in een
en dezelfde psyche, de breuk in het watervlak boven een draaikolk.
Sprekende over de gevoelswaarde van een term, hebben wij hierboven 39 )
Vaihinger en Mauthner tegenover elkaar gesteld, en daarmee ook naast
elkaar, want contrasteren is coordineren. Iets in hun visies hebben wij
„hetzelfde" genoemd, nl. de negatieve appreciatie van de metaphoor. En
wij voegden er aan toe, dat wij hier schematiseerden, dat dus die appreciatie
bij beiden wel negatief, maar in die negatie toch verschillend was. Dit
verschil echter ligt geheel in het niveau van de ratio, terwijl het essentiëlere
verschil, nl. dat in „gevoelswaarde", hoewel het ook rationeel te beschrijven
is, in veel diepere psychische lagen reikt, daar het resulteert uit het verschil
tussen twee persoonlijkheden, nl. tussen den optimistischen „Fortschrittsmensch" en den nihilistischen desperado.
Daar bij Vaihinger de metaphoor ressorteert onder het wijdere begrip
„fictie", zullen wij om inzicht in het eerste te krijgen het tweede moeten
analyseren 40 ).
Van belang is hier de onderscheiding in semi-ficties en eigenlijke ficties 9.
Hun overeenkomst is, dat zij in tegenspraak zijn met de werkelijkheid;
dit kan geen andere betekenis hebben, dan dat aan hen geen werkelijkheid
beantwoordt. En hiermee sluit hij aan bij Mauthner en bij dat moment
van de in dit Hoofdstuk in haar ontwikkeling beschreven critiek op de taal,
dat wij „critiek op de derde functie" noemen. De eigenlijke fictie kent
dan bovendien nog de eigenschap der innerlijke tegenspraak, dus naast de
irrealiteit de illogiciteit. Hier verschijnt dus ook de critiek op de vierde
functie, doch op een andere wijze, dan wij hierboven analyseerden. Daar
immers ontstond de denk-fout door het polysemisch zijn van een woord,
liever: doordat twee woorden in een discursieve samenhang werden verenigd,
die (slechts) het phonetisch moment gemeen hadden en op zijn best semantische overeenkomst bezaten. Bij Vaihinger echter ligt de denk-fout, de logische tegenspraak, in een en hetzelfde woord of symbool („atoom", — 1) .
39) Deel I, Hoofdstuk I, § 6 (pag. 27).
40) Hoezeer het begrip „fictie" met het begrip „metaphoor" samenhangt, blijkt
b.v. ook uit de definitie, welke Kisch van de fictie geeft: „De fictie is een relatieve
gelijkstelling van twee engere begrippen welke dan door elliptische uitdrukkingswijze
den schijn aanneemt van een absolute gelijkstelling". Dit is de metaphoor als „ellips",
als „verkorte" vergelijking. Zie I. Kisch Hzn.: Beschouwingen over de onderscheiding
tusschen zakelijke en persoonlijke rechten (Alphen aan den Rijn, 1932), pag. 54.
41) Hier weer, volkomen onbewust, het probleem der „eigenlijkheid".
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Op zijn begrip „werkelijkheid" en „afwijking van de werkelijkheid" gaan
wij straks nader in.
Van de andere eigenschappen der fictie noemen wij in de eerste plaats
de „doelmatigheid", omdat in deze eigenschap zich het door ons bedoelde
diepere verschil tussen Vaihinger en Mauthner openbaart 42 ). Hiermee wijkt
hij ook af van het fictie-begrip van Hume, dat gelijk is aan een subjectieve
inbeelding zonder meer. Juist door aan de fictie de eigenschap der doelmatigheid toe te kennen, wil hij het subjectivisme overwinnen. De fictie
is een noodzakelijk doorgangspunt voor het denken op zijn reis naar het
kennen, een omweg naar de waarheid en de werkelijkheid. En dit is het
positieve in Vaihinger, datgene wat hem buiten deze geschiedenis van de
negatieve critiek op taal en kennen doet vallen. Hij meent zeker niet, althans
zeker niet altijd, dat de mens al denkende zich hoe langer hoe verder van
de werkelijkheid verwijdert.
Beschouwen wij b.v. eens zijn visie op het kunstmatige en op het natuurlijke systeem. Hij zegt: „Die am weitesten verbreitete Art derjenigen Fiktionen, die wir soeben Halb-Fiktionen nannten, dieser „voraufigen Methoden", ist die kiinstliche Klassifikation. Das ihr entsprechende real-giltige Gebilde, das seiner Zeit an ihre Stelle treten solt, ist das
n at ii. r 1 i c h e S y s t e m. Alle kosmischen Objekte stellen eine Spezifikation dar, welche theoretisch ausgedrckt wird in der Klassifikation;
entspricht diese in allen Gliedern der Wirklichkeit, so ist sie ein sogen.
nattirliches System" 43 ). Dit is wel in volkomen tegenspraak met de taalcritiek, voor wie er aan het systeem in werkelijkheid niets beantwoordt,
en „natuurlijk systeem" een aperte contradictie (een fictie) is 44 ). Hier
wordt aan de mogelijkheid van een adaequate kennis in het geheel niet
getwijfeld, noch aan de mogelijkheid om die adaequatie te controleren. Hij
42) Juist wat dit moment betreft, heeft Vaihinger vele voorlopers en geestverwanten.
Wij noemen slechts Lange, Forberg, Nietzsche, Laas, Poincaré en het pragmatisme
van James en F. C. S. Schiller. Over Mauthner spreekt Vaihinger slechts twee maal,
een bewijs, dat de overeenkomst tussen beiden niet zo heel groot kan zijn. Zelf plaatst
Mauthner zich tegenover Schiller (zie Beitrge, III, Vorwort, pag. VII, vlgg.), zijn
„hominisme" tegenover diens „humanisme", waarin de anthropolatrie een sterk
gevoelsmoment is. Ook hij zoekt het contrast in de eerste plaats in het emotionele.
„Viel wichtiger scheint mir den Unterschied der wertenden Stimmungen, die hinter
den so Minlichen Worten Humanismus und Hominismus etwa stecken".
43) Pag. 25; vgl. ook pag. 328, vlgg.
44) De strijd tegen het natuurlijk systeem is een speciaal geval van de strijd tegen
elk systeem. Volgens Goethe is het natuurlijk systeem „ein sich widersprechender
Ausdruck", is het een uitvinding van de menselijke geest; hiertegen neemt b.v. L.

Agassiz weer stelling. Vgl. over een en ander Claus-Grobben: Lehrbuch der Zoologie,
pag. 21.
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moge dezelfde woorden op hun derde functie onderzoeken en critiseren als
Mauthner — de abstracta, de hypostaseringen, de personificaties, de tropen,
het atoom, de kracht, het onbewuste, e.t.q. —, meermalen aanvaardt hij
een kennen, dat „beantwoordt aan" de werkelijkheid, spreekt hij van een
denken, dat op bepaalde momenten met de werkelijkheid „samenvalt".
Op andere plaatsen spreekt hij weer van een zich oriënteren in de werkelijkheid, een berekenen van de werkelijkheid, een handelen (in de werkelijkheid), een voorspellen van cosmische gebeurtenissen. Er zijn echter ook
gevallen, waarin in het geheel niet meer blijkt, waartoe het denken, dat
door de fictie zoveel vergemakkelijkt wordt, uiteindelijk voert, en waarin
„waarheid" en „kennen" wel zeer gespleten begrippen zijn.
Bezien wij de grondslagen van zijn kennistheorie nader. Hij meent, dat
de werkelijkheid wordt veranderd, zodra in de niveau-structuur van de
kennende activiteit boven het niveau der gewaarwordingen wordt uitgereikt. „Es liegt . . . . schon in den Begriff der Bearbeitung, der Weiterbildung des Gegebenen, dass hier das Gegebene ver andert, dass die u nm i t t e 1 b ar e W i r k 1 i c h k e i t alteriert wird" 45 ). „Die Bemerkung,
die wir also zu machen haben, ist die, dass schon in den elementaren Prozessen des logischen Geschehens eine Ab w e i c h u n g v o n der W i r kli c h k e i t stattfindet. Gerade der Umstand, dass das Denken das Sein
darstellen will, dass es ferner dazu dient die Verbindung zwischen seienden
Wesen zu unterhalten und zu erleichtern, spricht dafr, das Denken und
Sein nicht Eins sein ktinnen, dass die We ge des D e n k e n s nicht
die We ge des S eins sein kunnen. Es ist unwahrscheinlich,
und es widersprkhe den Usancen der Natur, dass zwei auf so heterogenem
Boden vorgehende Prozesse wie der des subjektiven Vorstellens und der
des objektiven Geschehens in denselben Formen verliefen. Es ist aber auch
gar nicht abzusehen, was denn streng genommen(?) jenen subjektiven
Formen im Sein entsprechen sollte, nachdem wir dieses wesentlich als ein
geordnetes System von Bewegungen erkannt haben" 46 ).
Het is niet moeilijk, in deze redenering een gecompliceerde verwarring
op te merken. Moeilijker is het logisch uiteen te zetten, uit welke momenten
deze verwarring is samengesteld. Hij doelt met verschillende termen op
psychische en met verschillende termen op (meta-)physische verschijnselen,
nl. „denken, wegen van het denken, (subjectief) voorstellen", resp. „Zijn,
wegen van het Zijn, objectief gebeuren, werkelijkheid". Uit de gehele samenhang blijkt, dat hij op verschillende wijze hetzelfde tracht te zeggen; de
gekozen formuleringen echter zijn zodanig, dat het daardoor geïntendeerde
45) Pag. 287 (Kapitel XXXV. Das Erkenntnistheoretische Grundproblem).
46) Pag. 288.
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niet meer als hetzelfde begrepen kan worden. Zo is „denken" nu eens een
proces van gewaarwording langs waarneming tot begrip, dan weer een
stadium (en wel het eind-stadium) van dat proces, nl. het Kennen. Het
Denken, dat het Zijn wil „darstellen" (aan de mogelijkheid hiervan wordt
hier niet getwijfeld), kan dit toch slechts als Kennen. Verstaan wij er immers
dat proces onder, dan moet, wil er van „darstellen" sprake zijn, aan dit
proces een (meta-)physisch proces beantwoorden; de werkelijkheid zou
moeten veranderen, naargelang de mens gewaarwordt, waarneemt, voorstelt, enz. Maar dit bestrijdt hij juist principieel. Trouwens, dat het zo
begrepen denk-proces zou overeenstemmen met het veranderen der reële
wereld in de tijd, heeft toch nog wel nooit iemand beweerd 47 ).
Wij zouden de illogiciteiten in het citaat ook nog op een andere wijze
kunnen formuleren, nl. door uit te gaan van de identificatie van Worden
en Zijn. Liever echter stellen wij de vraag: „Kan volgens Vaihinger het
Denken een Darstellung van het Zijn wezen of bereiken?" — Ondanks al
zijn critiek op wetenschappelijke termen, waarmee men een werkelijkheid
adaequaat meende of meent te beschrijven, ondanks zijn ontmaskering van
die dogmata als ficties, ondanks ook zijn pragmatische visie op het Denken,
waarover wij in dit verband niet spreken, blijkt telkens weer zijn geloof
in de mogelijkheid van een (theoretisch) kennen; soms zelfs is dat geloof
een weten, die mogelijkheid een werkelijkheid geworden. Zijn kennistheorie
is — het blijkt reeds uit het citaat — gebaseerd op een bepaalde metaphysica.
Hij zegt o.a., dat de natuur „uns in ihrer nackten Unverffilschtheit entgegengetreten ist" 48 ), dat het Zijn een geordend systeem van bewegingen
is, dat de objectieve processen zich met een absolute en onveranderlijke
noodzakelijkheid afspelen, enz. Hier wordt geen hypothese en geen fictie
meer uitgesproken, doch een Weten. Maar is „een geordend systeem van
bewegingen" ook niet een afwijking van wat hij de onmiddellijke werkelijkheid noemt? 49 )
47) Wel correspondeert volgens Spinoza een logisch volgen met een reëel volgen der
dingen uit God; maar dit is iets geheel anders.
48) Pag. 288. — Wat is nu de betekenis van een dergelijke beeldspraak in een kennistheorie ? Dat de natuur ons in haar naaktheid tegemoet is getreden, kan toch wel
niets anders betekenen, dan dat wij door ons denken de natuur kunnen begrijpen,
zoals zij werkelijk is. Maar waarom denken wij dan nog en critiseren wij dat denken?
Het blijft ook onbegrijpelijk, hoe Vaihinger zich kan beroepen op de „usances van de
natuur".
49) Het is opvallend, dat Vaihinger, die toch het fictieve en pragmatische van ons
gehele denken wil aantonen, principieel uitgaat van het denken over de „natuur".
Het denken kent toch veel meer objecten, en het is niet zo, dat hij slechts de natuur
„werkelijkheid" noemt; immers in elke wetenschap wijst hij ficties aan en een fictie
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En hier grijpen wij dan een ander en zeer belangrijk knooppunt: het
begrip „werkelijkheid". Het kost weinig inspanning om in te zien, dat reeds
in het begin van zijn kennistheoretische beschouwingen zich een volkomen
verwarring openbaart van een psychische en een metaphysische realiteit.
Hij zegt nl., dat door de bewerking van het gegevene de onmiddellijke
werkelijkheid wordt veranderd. „Bewerken van het gegevene" is niets
anders dan „denken". „Het gegevene" is iets psychisch', een impressie, een
gewaarwording. De „onmiddellijke werkelijkheid" moet wel metaphysisch
worden opgevat, want als het ook iets psychisch' is, ook een (onmiddellijke)
gewaarwording, is de zin een tautologie, die voor of tegen een relatie tussen
Denken en Zijn niets kan bewijzen. Wordt echter een buiten-psychische
realiteit bedoeld, dan staat er duidelijk, dat de subjectieve vormen van het
denken een verandering teweegbrengen, ingrijpen in het objectieve gebeuren,
— precies het tegengestelde van wat hij wil betogen. Het is overigens onmogelijk, een directe werkelijkheid te poneren zonder ook een indirecte te
poneren. Beide adjectiva kunnen echter t.o.v. de „tweede" werkelijkheid
hoogstens worden begrepen als een vorm van wat Carnap „verschobene
Redeweise" noemt 50). Die werkelijkheid heeft toch niet de metaphysische
eigenschap der directheid, als wij haar gewaarworden, der indirectheid,
als wij over haar denken.
Hoe wij het ook proberen, met die zin is niets aan te vangen. „Veranderen" in eigenlijke zin kan de mens de „werkelijkheid" slechts door middel
van ruimtelijke handelingen (die resultaat zijn van het denken). Vat men het
gegevene en de (directe) werkelijkheid beide buiten-psychisch op, dan is
de zin een tautologie, die hij niet bedoelt. Vat men ze beide psychisch op,
dan is de zin eveneens een tautologie, die hij evenmin bedoelt. Vat men de
eerste psychisch en de tweede buiten-psychisch op, dan is de zin een illogiciteit. De vierde mogelijkheid van opvatting moet geheel worden uitgeschakeld. Zo is die zin niet te begrijpen; men kan zich er slechts over verwonderen. In allen gevalle kan op een dergelijke wrakke basis geen systeem
worden opgetrokken. Een van de essentiële eigenschappen van de fictie
en dus van de metaphoor, blijft geheel onduidelijk 51 ).
is een afwijking van de „werkelijkheid". — Zie over dat „onmiddellijk" als bepaling
bij „werkelijkheid" hier beneden. Voorts verwijzen wij voor de gehele kwestie naar
Deel III, Hoofdstuk III, § 5.
50) Vgl. over deze term beneden.
51) Wij kunnen hier niet ingaan op de incorrelaties, die daaruit resulteren, dat hij
aan de ene kant de ficties als doorgangspunten van het denken ziet, — een denken,
dat toch op verschillende momenten met de werkelijkheid „samenvalt" —, en tevens
het denken als een doorgangspunt tot de practijk, „sei es nun das or dinre
Handeln oder ideal gefasst die ethische Handlungsweise". Wat het natuurlijke
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Een andere eigenschap van de fictie is: het nadrukkelijk uitgesproken
bewustzijn van haar fictiviteit; m.a.w. zij wordt principieel psychologisch
geïnterpreteerd. De vierde: de ficties vallen historisch weg of logisch uit;
het eerste geldt voor de semi-, het tweede voor de echte ficties.
Wat resulteert uit dit alles nu voor Vaihinger's „metaphoor"? De term
vinden wij in zijn werk maar uiterst zelden. Wel wordt gesproken over
tropen, beelden en vergelijkingen, voorts over aesthetische en analogische
ficties, en hier zullen wij, daar wij immers het begrip „metaphoor" beschrijven, moeten zoeken. Wij citeerden reeds Vaihinger's opmerking: „Wat
Griin metaphoren noemt, zijn meestal onontbeerlijke ficties" 52 ). Wij kunnen de kwestie ook omkeren en dus zeggen: „Wat Vaihinger ficties noemt,
dat zijn de metaphoren der taal-critiek". In beide gevallen wordt op dezelfde woorden gedoeld („atoom", enz.), maar deze worden toch anders
geïnterpreteerd. De „metaphoren" (ook wel „mythen" genoemd), die de
taalcritiek ontdekt, zijn onbewust, zonder dat zelfs die onbewustheid als
speciaal kenmerk wordt opgegeven (een woord houdt niet op een metaphoor
te zijn, op het moment dat het als metaphoor bewust wordt). Terwijl
volgens Vaihinger eerst het vrije intellect het fictieve der wetenschappelijke
begrippen onderkent en ze daarmee eerst tot ficties maakt en ze ondanks
dat blijft aanvaarden, wordt volgens Biese weliswaar ook in de ontwikkelingsgang van het menselijk denken een bepaald begrip als metaphoor
onderkend, maar dan ogenblikkelijk verworpen en vervangen door een
andere (weer onbewuste) metaphoor. Het typische verschil tussen beiden
openbaart zich in de wijze, waarop zij zich op de mening van anderen.
beroepen. Beiden trachten hun mening historisch te staven, door te betogen, dat b.v. Gruppe ook reeds heeft ingezien, dat „atoom" een fictie, c.q.
een metaphoor is. Maar terwijl volgens Biese „atoom" altijd een metaphoor
is geweest, wordt het volgens Vaihinger door Gruppe eerst een fictie. De
taalcritiek kent de psychologische interpretatie niet.
Zoals wij reeds zeiden, wordt de philosophische term „metaphoor" in
Vaihinger's werk bijna niet aangetroffen. Wij hebben echter reeds gewezen
op zijn studies over Kant, waar hij Kant een metaphoricus noemt 53 ).
„Metaphoricus" interpreteert hij psychologisch, evenals de metaphoor, die
hij als een analogische fictie beschouwt 54 ). De speciaal poëtische metaphoor
systeem of een studie over de ficties met een van beide handelwijzen te maken heeft,
is niet in te zien.
52) Zie pag. 12.
53) Vgl. § 4, noot 6).
54) Wij zullen niet nogmaals laten zien, hoe ook bij hem de psychologische interpretatie niet consequent wordt volgehouden, hoe zijn houding t.o.v. „hetzelfde —
niet-hetzelfde" wisselt.
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noemt hij niet, maar wel behandelt hij als aesthetische ficties de tropen en
de beelden. Hij legt tussen deze en de wetenschappelijke ficties een nauw
verband. Terecht wijst hij erop, dat zowel de tweede als de eerste voortdurend essentieel en incidenteel gecritiseerd worden. Hijzelf besluit natuurlijk tot een incidentele critiek 55 De tropen zijn ook „afwijkingen van de
werkelijkheid" 56 ), welke afwijkingen echter bepaalde grenzen, die door de
„goede smaak" worden vastgesteld, niet mogen overschrijden. Ook hier
verwijst hij naar de eigenschap der doelmatigheid: „Eine ásthetische . . . .
Fiktion ist dann noch erlaubt, wenn sie ihren Zweck auf die rnglichst
scWinste, eleganteste und krzeste Weise erreicht" 57 ). En het doel is: het
wekken van aesthetische gevoelens. Als zij dat bereikt, is zij „schoon".
„Diejenige ásthetische Fiktion ist „scMn", welche den Zweck des Dichtens,
nknlich ásthetische Empfindungen zu erwecken, am besten erfiillt". Het
komt ons voor, dat hier die eigenschap der doelmatigheid slechts door een
tautologie gered is; ja, hier wordt een positief door middel van een superlatief gedefinieerd. De schoonheid van het kunstwerk (en ook van de metaphoor) wordt voorts gedefinieerd door middel van de indruk, welke het op
anderen maakt. Van de eerste functie blijft op deze wijze niets over. Over het
historisch wegvallen van de tropen spreekt hij niet.
Tot een grondiger analyse kunnen wij in het kader van onze studie niet
komen. Kort samenvattend kunnen wij zeggen, dat bij Vaihinger de critiek
op de derde functie vaak essentieel is, of als essentieel is bedoeld; incidenteel
is zij op de doelmatigheid. Het pragmatische is het belangrijkste moment
) .

55) Zoals wij zagen, laat Biese, o.a. in zijn polemiek tegen Sosnosky, zelfs geen incidentele critiek toe. Vaihinger polemiseert voornamelijk tegen Dhring, die taalcritisch-hevig en vaak metaphorisch tegen de sthetische ficties strijdt: „Verriickungen
der Phantasie", „Kriicken und falsche Gliedmassen", „Superstition, Einkleidung,
Mystizismus, Zurstung"; „so lange die Phantasie noch Umwege und no€h dazu
diejenigen unrationeller Fiktionen einschagt, wird sie das Ideal der unmittelbaren
Anschaulichkeit und Wahrheit nicht erreichen" (E. Diihring: Kursus der Philosophie,
pag. 423). Het is merkwaardig: er bestaat geen mening over de metaphoor, of de
tegengestelde mening bestaat eveneens. Zo nu die „aanschouwelijkheid", die anderen
speciaal voor de metaphoor opeisen. — Vaihinger meent de geciteerde uitspraken
te kunnen verklaren uit het feit, dat Dhring de nuchterste van alle mensen was
nuchter en zonder phantasie. Wij mogen echter niet vergeten, dat ook Tieck, Flaubert
en Hofmannsthal — zeker geen nuchteren ! — de metaphoor bestrijden.
56) Ook hier weer het woord „werkelijkheid", maar nu geheel in de zin waarin ook
de rhetorica's het gebruiken, in de zin dus van het naïeve realisme.
57) Pag. 134. — Het verband met Avenarius' principe is duidelijk.
58) Pag. 136. — Zo is die wetenschappelijke fictie „waar" (hij spreekt van „voorstelling"), die het doel van het denken, nl. het objectieve te begrijpen, het beste
vervult. Dus de mens „begrijpt" de objectieve werkelijkheid dus weer wel.
t
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van zijn begrip; hierdoor onderscheidt het zich het duidelijkst van de
andere visies. Hij legt verband tussen de poëtische en de philosophische
metaphoor, al komt dit verband dan ook niet primair-terminologisch (nl. in,
de term „metaphoor" zelf) tot uiting. Zijn woord „werkelijkheid" intendeert soms een psychische, soms een metaphysische realiteit en soms de
werkelijkheid van het naïeve realisme. —
Vaihinger heeft vele aanhangers, maar ook vele bestrijders, voor wier
afkeer geen woorden te hevig zijn 5 °). Van zijn aanhangers noemen wij
Paulhan. Terwijl bij Vaihinger de contradictie slechts een der kenmerken
van de fictie is, onderwerpt Paulhan speciaal de contradictie aan een onderzoek 6°). Als processen, die een tegenspraak impliceren, noemt hij het metaphoriseren en het uitbreiden van de betekenis van een woord, „confusion
d'idées différentes rattachées à un même signe" 61 ). Scherp ziet hij het
begrip der identiteit als een probleem, en hij brengt het in verband met het
analytisch en synthetisch denken: het samengrijpen en scheiden is van
individuele verschillen afhankelijk, voor het bepalen van de uit het synthetiseren voortvloeiende illogiciteiten bestaat geen objectieve norm 62 ).
En hier is een verschil met een bepaalde mening van het scepticisme, die
wij reeds meermalen noemden. Ook het scepticisme wijst op individuele
verschillen, maar deze treffen dan de eerste of de derde functie en maken
de tweede onmogelijk. Bij Paulhan echter openbaart zich naar aanleiding
van individuele verschillen een critiek op de vierde functie, juist doordat
die verschillen optreden tijdens het denken in taal 63 ). Maar ook deze
impliceert een, zij het dan ook andersoortige, critiek op de taal als mededeling.
Terecht noemt Vaihinger zijn philosophie een idealistisch positivisme.
Het pragmatisme is optimistisch en verwerpt het denken, de ratio, zeker
niet. Principiëler is de critiek van allerlei „irrationalismen", die het verstand
als ken-bron verwerpen, doch een andere „ken"-bron aanvaarden. Bij
59) Wij wijzen op de typering van Polak: „de doodgeboren „bewusst falsche Vorstellungen" van Vaihinger's quasi-philosophie" (L. Polak: De zin van kennistheoretische subjekten (Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie,
XXVII (1934), pag. 7) en op Wallaschek, die (o.c., pag. 92) van „philopseudie"
spreekt.
60) F. Paulhan: La logique de la contradiction (Paris, 1911).
61) Pag. 142.
62) Pag. 58, vlgg. — Vandaar dat Paulhan een „logique utilitaire" noodzakelijk acht
(pag. 124, vlg.). — Vermelding verdient nog van Paulhan zijn werk over de aesthetische ficties, die hij aanduidt met de door Vaihinger hyperbolisch geachte uitdrukking
„leugen": Le mensonge de l'art (Paris, 1907).
63) Vgl. hiervoor § 3 en Deel III, Hoofdstuk III, § 4, § 6.
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Bergson worden analyse en synthese, die wij hierboven als twee momenten
van hetzelfde onderscheidden, terminologisch geheel gescheiden: het intellect
werkt analytisch, de intuïtie synthetisch. De intuïtie is het ware orgaan
van de philosophie, het intellect is volkomen ongeschikt om metaphysisch
inzicht te bereiken. De ratio wordt verworpen, de metaphysica aanvaard.
Met de intuïtie als ken-bron voor de werkelijkheid, het worden, het leven,
krijgt de metaphoor een nieuwe kans 64 ). Naar aanleiding van Bergsons'
stijl, die geheel en al uit zijn philosophie resulteert, zegt Frischeisen-KÈffiler:
„Um freilich das Geschaute zum Ausdruck zu bringen, bedarf es neuer und
eigentmlicher Darstellungsmittel: einer qualitativen Integration durch
flssige Begriffe, einer Beschreibung durch reihen von Bildern, durch deren
Kreuzung das Geschaute wenigstens umschrieben und so weit verdeutlicht
werden kann, dass darauf die Anschauung immer wieder aufs neue zu vollziehen ist" "). Hiermee wordt de metaphoor weer geheel in ere hersteld;
juist zij is het, die de derde functie t.o.v. de tweede, de werkelijke werkelijkheid, althans gedeeltelijk bezit. Maar hiermee is de taal-critiek weer geheel
verlaten en bevinden wij ons aan een der beide fronten, waartegen Mauthner
zijn aanval richt.
Principiëler en feller, van een waarlijk Russische bezetenheid en grenzenloosheid, is de aanval van Leo Sjestow (Lew Isaakowitsj Schwarzmann)
tegen de rede, tegen de algemene begrippen en categorieën, tegen de doctrines en systemen, vooral ook tegen de zekerheid, waarmee antwoorden
worden geponeerd. Al die zekerheden van de gehele traditionele philosophie,
mogen de pragmatische functie hebben het leven van den mens, d.i. van
den gewonen mens, mogelijk te maken, zij verduisteren slechts de „eigenlijke" waarheid, waarnaar de denker eenzaam en wanhopig zoekt. Als deze
denker waarheid vindt, dan zal het zijn een volkomen persoonlijke waarheid,
voor anderen onbegrijpelijk, voor anderen onaanvaardbaar. De laatste
waarheden onttrekken zich trouwens aan alle uitdrukking in taal, zij kunnen
slechts in paradoxen en contradicties stamelend geformuleerd worden, of
nog beter in een mystisch zwijgen worden ervaren 66 ).
64) Nietzsche schijnt hetzelfde te bedoelen als Bergson, wanneer hij zegt: Der Intellect ist nicht zum Begreifen des Werdens eingerichtet, er strebt die allgemeine
Starrheit (das ewige Beharren) zu beweisen", maar reeds in de toevoeging „dank
seiner Abkunft aus Bildern" blijkt het verschil.
65) M. Frischeisen-Kaler: Die Philosophie der Gegenwart (Dessoir, pag. 622). —
Hier treffen wij weer het „schouwen" aan als hoogste niveau van het „kennen";
vgl. § 1.
66) Vgl. Dionysius Ariopagita. — Elk openbaringsgeloof, dus ook het Christendom,
kent een moment, dat het telkens weer afwijzend doet staan tegenover het „wereldse"
weten, tegenover den mens, die met zijn zwakke verstand en zijn zwakke taal buiten
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Hevig is ook Werfel's aanval op de taal. „Metaphoriseren", „verhullen",
„liegen", — deze woorden zijn hem te zwak om aan te geven, wat de mens
met zijn woorden de werkelijkheid aandoet. „Du hast die Welt entweltet, du
hast sie verwortet" en: „Aber wir ein schwarzer Samen . . . ./ Weltzernenner,
WaldverrUer,/ morden Gott und uns mit Namen, Namen . ." 9. Een
moord begaat de sprekende mens aan God, aan de wereld, aan zichzelf 69 ).
Een dergelijke critiek op het spreken impliceert vaak een positieve
appreciatie van het zwijgen. Wij zagen reeds meermalen, dat het postieve
dat aan het spreken wordt ontzegd, aan de negatie van het spreken, aan het
zwijgen, wordt toegekend. Dit geldt zeker ook voor de tweede functie,
die in deze § nog maar weinig aan de orde is gekomen. De mystiek kent het
positieve Zwijgen als „uitdrukking" en als „afbeelding", doch ook als
„mededeling". Met een paradox, die tevens een overdracht is van lager
op hoger, kan men zeggen: „Het zwijgen is de voertaal tussen God en mens.
Ook tussen de mensen onderling". Deze laatste gedachte is op verschillende
wijzen door Maeterlinck uitgesproken; hij geeft daarmee een essentiële
critiek op de tweede functie der taal 69 ). Zich geheel overgeven aan een ander
kan men slechts door te zwijgen; „zich uitzwijgen" komt voor „zich uitspreken" in de plaats. Zeer veel dieper vinden wij een soortgelijke gedachte
vertolkt bij Franz Werfel ").
die openbaring om nog iets te bereiken tracht. Ook van confessionele zijde keert men
zich in de laatste tijden in dit verband vooral tegen de metaphoor. Zie b.v. B. J. H.
Ovink: Verkeerde Metaphysica (De Gids 74 (1910), II, pag. 32, vlgg.); dez.: De zekerheid der menschelijke kennis (Zutfen, 1928), pag. 25, vlgg. Zie ook J. R. Buisman:
Mythen en Allegorieën in Plato's Kennis- en Zijnsleer (Amsterdam, 1932), pag. 105:
„Door haar beelden en metaphoren tracht de taal zich los te maken van de zinnelijke
aanschouwing doch juist door die beelden heeft zij er een nauw verbond mee gesloten
• • • • Daarom is alle wetenschap, alle kunst en alle redelijkheid een oneindige en
eindelooze strijd met de taal".
67) F. Werfel: Gerichtstag, pag. 87. Vgl. Pongs, pag. 411, die de neologismen met
„zer-" meesterlijk naar hun gevoelswaarde typeert.
68) Vgl. ook H. Gorter: Mei, II (Amsterdam, 1916), pag. 150: „ . . . . en bouwen zoo
een graf / Voor 't kostbaarste wat ze een oogwenk zijn, / En uiten zich . ."
69) M. Maeterlinck: Le silence. — Mauthner handelt uitvoerig over Maeterlinck
en wijst op het incidentele van diens critiek. Het spreekt vanzelf, dat ook Mauthner
het zwijgen positief waardeert. Het spreekt eveneens vanzelf, dat hij zich keert tegen
het „mythologische", dat zich onherroepelijk in dat positieve Zwijgen openbaart,
zodra de mens over dat Zwijgen spreekt (vgl. Beitrge, I, pag. 119, vlg.).
70) Fr. Werfel: Barbara oder die Friimmigkeit (Berlin-Wien-Leipzig, 1933). — Precies
het tegengestelde vinden wij bij Balzac, als hij (ergens in „Le Père Goriot") over een
sinds lang getrouwd echtpaar depreciërend opmerkt, dat zij elkaar niets meer te
zeggen hadden (er bestond geen gemeenschap meer tussen hen). Vgl. ook in de ge30
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De bedoelde critiek op de taal als communicatie-middel is ongetwijfeld
een andere dan die, welke wij naar aanleiding van de sceptici, van Bacon
en van Paulhan analyseerden. En niet alleen door die positieve achtergrond
(de zielen-gemeenschap komt toch tot stand). Want Maeterlinck brengt het
falen van de taal als mededeling niet terug tot verschillen tussen de individuele taal-organismen, maar tot het falen van de taal als uitdrukking:
de mens kan zich in taal niet mededelen, omdat hij zich in taal niet kan
uitdrukken. Hoe bereiken wij nu vanuit de critiek op de tweede functie der
taal een critiek op de metaphoor? Houden wij ons aan de motivering der
sceptici, dan bereiken wij die slechts, als men ook in het begrijpen van een
ander een uiting ziet van „het metaphorische", een vorm van het metaphorische „Leihen"; maar dit doet alleen Biese 71 ). Houden wij ons aan de
motivering van Maeterlinck, dan bereiken wij de metaphoor in het geheel
niet; immers aan de taal wordt de expressieve functie zeker niet ontzegd,
omdat de taal metaphorisch is. Anders is het, wanneer de critiek op de
tweede functie, zij het dan ook slechts impliciet, samenhangt met een
critiek op de derde en/of de vierde.
Dit nu is het geval bij Victoria Welby 72). In het land van Bacon, Hobbes,
Locke, Tooke, is de woorden vaak genoeg verweten, dat zij „duister" zijn
of „zinloos", doch maar al te weinig bleek, of de critiek nu essentieel dan
wel incidenteel was, en op welke functie zij dan was gericht. Dit geldt ook
voor de critiek op de metaphoor en soms viel daarmee een critiek op de taal
vrijwel geheel samen. Bij Victoria Welby behoeft men over één ding niet
in twijfel te staan: haar critiek is incidenteel, verschijnt tegen de positieve
achtergrond van een ideaal. Haar gehele zo uitermate sympathieke werk
immers is een door hoop gestuwde poging tot het bereiken van een taal,
zinvoller, begrijpelijker en expressiever dan die, waarin haar generatie gedoemd was zich te uiten. Het gaat hier, zegt zij, om veel meer dan om
precieze formulering alleen. Ambiguïteit zal er altijd zijn; zij is inhaerent
aan alle taal en is juist zeer nuttig voor het denken, dat van een te mechanische taal-precisie last kan ondervinden. Daartegenover echter staat een
ambiguïteit, welke in verwarring begint en in verwarring eindigt.
wone omgangstaal: „Wij hoeven elkaar niets te zeggen" = „Wij begrijpen elkaar
volkomen", en: „Dan hebben wij elkaar niets meer te zeggen" = „Elke band tussen
ons is verder afgesneden".
71) Hier waardeert Biese het metaphorische trouwens positief. Victoria Welby zegt
wel, dat de gehele communicatie (evenals de metaphoor) berust op (de aanname van)
een analogie, maar zij breidt de betekenis van „metaphoor" in dit verband niet uit.
72) Bij onze beschouwingen gaan wij uit van V. Welby: What is meaning? Studies
in the development of significance (London, 1903). Haar "Significs and Language"
hebben wij niet kunnen raadplegen.
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Genezing verwacht zij van een wetenschap, die zij „significa" noemt en
die centreert in een principiële bezinning op het probleem van de `meaning'.
Deze wetenschap zal een scherpe scheiding moeten maken tussen `sense',
`meaning' en `significance', welke drie maar al te vaak worden geconfondeerd. De drie leden van de trits zijn op de aangegeven wijze in een opklimmende reeks geordend; de laatste is de hoogste vorm van de beide
eerste.
Wij moeten eerlijk bekennen, dat ons de „betekenis" (drukken wij ons
nu on-signifisch uit ?) van deze termen niet duidelijk is mogen worden. En
het is bijna tragisch om te zien, hoe de significi, de medewerkers en de
discipelen van Victoria Welby, het over de grond-begrippen van hun wetenschap in het geheel niet eens zijn; immers deze wetenschap zou juist ook de
redelijke verstandhouding, de tweede functie der taal, bevorderen. Een en
ander schuiven zij op rekening van de taal zelf. „Het uitdrukkingsvermogen
van de Taal is zóó weinig voldoende, dat de beste beoefenaren van de
signifiek geene. goede omschrijving kunnen geven van de begrippen Zin,
Bedoeling en Waarde" 73 ). Hier is inderdaad een critiek op „de" taal, maar
zeker niet op „het" denken. Want hier wordt geïmpliceerd: er zijn drie
verschijnselen, die adaequaat worden gekend en ook worden genoemd; aan
de derde functie van `sense' etc. wordt niet getwijfeld. Er wordt alleen gewezen op de onmogelijkheid, hetzelfde nog eens op een andere wijze te
formuleren. Deze critiek is enigszins te vergelijken met die van Montaigne
op de definitie van „mens". De bedoelde omschrijving zou echter niet nodig
zijn voor hen, die de termen en de daarmee geïntendeerde verschijnselen
reeds kennen (hoe kennen zij die dan?). M.a.w. wat een falen genoemd wordt
van de taal als „uitdrukkingsmiddel" is een falen van de taal als „communicatie-middel".
De definities van Welby luiden: "There is, strictly speaking, no such
thing as the Sense of a word, but only the sense in which it is used — the
circumstances, state of mind, reference, `universe of discourse' belonging

to it. The Meaning of a word is the intent which it is desired to convey —
the intention of the user. The Significance is always manifold, and intensifies
its sense as well as its meaning, by expressing its importante, its appeal to
us, its moment for us, its emotional force, its ideal value, its moral aspect,
its universal or at least social range" 74 ).
73) J. I. de Haan: Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen:
„aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar" (Amsterdam, 1916), pag. 27.
Hij verwijst hier naar haar artikel `Significs' in de Encyclopaedia Britannica.
74) Pag. 5, vlg. — Hier worden zij slechts als eigenschappen van het woord gedefinieerd; wij mogen echter niet vergeten, dat zij ook aan andere zaken deze drie momenten onderscheidt (vgl. pag. 4, vlg.). -- De onderscheiding in drieën heeft bij haar
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Op deze wijze is het o.i. niet meer duidelijk, hoe er in vele gevallen sprake
kan zijn van een en hetzelfde woord, hoe het woord dus zijn identiteit
bewaart, tenzij men dat identieke moment zoekt in de klank. Wij kunnen
niet begrijpen, waarom zij haar opmerking over de `sense' ook niet toepast
op de `meaning': „er bestaat niet zo iets als „de" bedoeling van een woord,
daar deze immers wisselt met den gebruiker". En voor de `signification'
geldt hetzelfde 75 ). Waarschijnlijk ligt het daaraan, dat anderen althans op
de zin-verscheidenheid van het woord niet de nadruk leggen. Zo definieert
Clifford Allbutt: "Sense is the direct intention of the very words themselves" 76 ) en De Haan: „Onder den Zin versta ik de meest-letterlijke, oorspronkelijke betekenis" 77 ). De woorden „direct, letterlijk, oorspronkelijk"
nu treffen wij altijd in de definitie van het kurion aan, en wij mogen dan
ook verwachten, dat wij van hier uit de signifische visie en critiek op de
metaphoor kunnen bereiken.
Inderdaad kan — al hebben wij deze definitie nergens aangetroffen — de
metaphoor signifisch gedefinieerd worden als een gebruik van taal, waarbij
de bedoeling van de zin afwijkt, en wel op een nog nader te bepalen wijze.
Wij doen echter beter bij onze bespreking van Welby's critiek op bepaalde
metaphoren, van deze termen geen gebruik te maken; zij zijn voor die
critiek ook niet relevant. Welby's analyse van bepaalde metaphoren is
ongetwijfeld een mystieke gevoelswaarde. Dit is ook De Haan opgevallen, want hij
zegt (pag. 21): „Ik hecht aan eene verdeeling in drieën niet dezelfde geheimnisvolle
beteekenis als Lady Welby deed".
75) Zij spreekt wel over de menigvuldigheid van de `significance', maar doelt hier
toch op elk geval afzonderlijk.
76) T. Clifford Allbutt: Words and Things (The Lancet, 1906, II, pag. 1120); zie
De Haan, pag. 19. — Van `meaning' zegt hij, dat het is "that which the author wished
to convey, a burden unfortunately too often different from the sense".Dit is beslist
iets anders, dan Welby eronder verstaat; zij betreurt deze afwijking in het geheel niet.
77) Die „oorspronkelijkheid" heeft haar grenzen, gaat niet tot het door de vergelijkende taalwetenschap aangegeven etymon. — De Haan's definitie menen wij,
althans met enige restricties, wel te begrijpen. Maar dat begrip ontzinkt ons geheel,
wanneer wij reeds op de volgende bladzijde lezen: „Het woord „inkt" heeft zeker
eenen anderen Zin voor den inktvervaardiger als voor eenen schrijver. Doch voor
geen van beiden heeft het Bedoeling of Waarde". Hoe de meest-letterlijke en oorspronkelijke betekenis van een woord (i.c. blijkbaar niet „gebrand") veranderen kan
met het beroep van den gebruiker, ontgaat ons volkomen. Wanneer wij tegenover
de definitie van „Zin" die van „Bedoeling" stellen („Onder de Bedoeling versta ik
de beteekenis, die het woord heeft in verband met den volzin en met mogelijke bedoelingen van den spreker"), schijnt toch „zin" juist niet als suppositie bedoeld te
zijn, d.w.z. schijnt het onafhankelijk te zijn van het momentanele taal-gebruik.
Enz., enz.
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uitermate interessant. De critiek op de catachrese, de onmogelijke, de
onzinnige beeldspraak, welke critiek ook de stilistiek kent en waarover wij
tot dusver slechts vluchtig spraken, krijgt hier een philosophische portée.
Maar er is nog meer merkwaardigs .
"As one out of innumerable examples of the way in which we use
metaphor now, we may notice one of the falsest, i.e. the skeleton afterwards
to be clothed with flesh" 78 ). Wat is het geval? Men voert een polemiek
over de waarde der grammatica voor het taal-onderwijs. De een meent, dat
slechts via de grammatica kennis van de taal te bereiken is; hij noemt de
grammatica het „skelet" van de taal en spreekt van 'the skeleton afterwards to be clothed with flesh'. Het is duidelijk, dat deze uitspraak om
twee redenen verkeerd kan worden genoemd. Welby houdt een en ander
niet goed uit elkaar. Na het geciteerde vervolgt zij met: "Many years ago
it was vainly urged by the present writer that grammar as `skeleton' should
come last in mind-development, the muscular and nervous tissues of
language coming first". Maar in een noot zegt zij: "It is of ten supposed that
we owe this falsity to the imagery of Ezekiel". Met het laatste bedoelt zij
een critiek op het (phonetisch) kurion: in de werkelijkheid is er nooit
eerst een skelet, dat later met vlees wordt bedekt. In de tekst echter bestrijdt
zij hetgeen bedoeld is, zodat de diepere portée van haar critiek niet duidelijk
is. Zo moet het wel lijken, of de onjuistheid van de bedoelde uitdrukking
als kurion alleen schuld heeft aan de onjuistheid van de bedoeling, d.i. van
de gewraakte didactiek. En inderdaad is dit haar mening, zoals wij straks
nog zullen zien. Scherper onderscheidt De Haan, als hij spreekt over de
bedoeling en de verstaanbaarheid van onzin, waarbij hij de onzinnige beeldspraak als aparte rubriek vermeldt 79 ). De opmerking van Bijvanck over
de familie Quack: „er stroomt een ader van mysticisme door hun bloed" 80)
en die van Quack: „Bij de d'Argensons zat de socialistische ader in het
bloed" 81 ) mogen stilistisch geheel te verwerpen zijn, dit heeft met de juistheid of onjuistheid van de mening: „die mensen zijn mystici, resp. socialis-

ten" niets te maken.
Welby verwerpt niet het woord „skelet", omdat het slechts een metaphoor is, waaraan in de werkelijkheid der taal niets beantwoordt. Als er
een afwijking van de werkelijkheid of een illogiciteit te constateren valt,
78) Pag. 43, vlg.
79) Pag. 24. — Waarom behoort de door hem in een andere alinea genoemde uitdrukking „twee getallen van elkaar aftrekken" ook niet tot de onzinnige spraakbeelden ? Is het, omdat de onzinnigheid juist niet in het kurion optreedt?
80) W. G. C. Bijvanck in een beoordeling van Quack's „Herinneringen" (De Gids,
April 1913); zie De Haan, pag. 24.
81) H. P. G. Quack: De Socialisten, Deel I, pag. 306, noot; De Haan, t.a.p.
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dan openbaart deze zich in het phonetisch kurion, dus juist niet in hetgeen
de uitdrukking tot „metaphoor" maakt. Een soortgelijke critiek op de
catachrese geeft zij in: "We find e.g., such falsifying expressions as learning
by heart' and `coinage' of words (the association being sometimes, without
notice, contradicted on the next page) even in works on Philology or
Linguistics" 82). Anders wordt de critiek, als zij zegt: "We must test metaphor by applying it experimentally in divers directions. Has colour an inside
and outside ? No; but colour has innumerable gradations in 'brightness',
etc.; may be `strong' or `weak'. The idea of inside and outside is here unmeaning, the metaphor does not help. Tepth' in the sense of distance
expresses the visual sense of the third dimension, of the eye's action in
`running back and forth' on the lines of sight" "). Dit is een merkwaardige
critiek op een bekende taal-metaphoor; hier blijkt wel, dat niet slechts de
paden der beeldspraak, doch ook die der critiek glibberig zijn 84 ). Wat toch
is het geval? Zij gaat eerst na, of een kleur in eigenlijke zin diepte heeft,
of het een lichaam is met een binnen- en een buiten-zijde; dit blijkt niet het
geval te zijn en daaruit concludeert zij dan, dat „diepte" als metaphoor
hier niet helpen kan. M.a.w. nu „diep" geen kurion kan zijn voor de bedoelde eigenschap van de kleur, kan het daarvoor ook geen metaphoor zijn.
Men zou toch zeggen, dat het precies omgekeerd was: juist doordat „diep"
als bepaling bij „kleur" geen kurion kan zijn, is het een metaphoor. Als de
redenering van Welby in alle gevallen wordt toegepast, helpt geen enkele
metaphoor ons, is elke metaphoor onjuist, omdat zij „van de werkelijkheid
82) Pag. 13. — Waarom is een „bewuste" contradictie wel geoorloofd?
83) Pag. 43.
84) Een toespeling op de bekende rubriek van Charivarius in „De Groene", nl. „Op
de glibberige paden (der beeldspraak)". — Vgl. b.v. De Haan, pag. 14: „De vraag
wordt dikwijls gesteld: „welke beteekenis heeft dit woord". Dit is een spraakbeeld . . . .
Dit spraakbeeld is vergelijkend en gevaarlijk. Een woord is niet een levend wezen,
dat beteekenissen heeft, gelijk een mensch eigendommen heeft. Hetzelfde onjuiste
denkbeeld vindt men in de uitdrukking: „Wat is de beteekenis van dit woord". Men
moet den noodlottigen invloed van onjuiste spraakbeelden niet onderschatten . . . •
Een woord is zijne beteekenissen met iets onkenbaars, dat de beteekenissen samenbindt tot een woord. Men moest vragen: „welke beteekenissen is dit woord?" — Wat
is nu de portée van een dergelijke critiek? Als „hebben" en van altijd een persoonlijk
bezit impliceren, wordt die critiek eerst zinvol, als zij op alle soortgelijke gevallen
wordt toegepast: men zou niet meer mogen spreken van „de kamers van een huis,
de takken van een boom", waarschijnlijk ook niet van „het hoofd van een mens",
enz. Voorts moet gedemonstreerd worden, welke voordelen er uit het vermijden
van het gewraakte woord-gebruik resulteren. Hiertoe had hij een unieke gelegenheid.
In allen gevalle mag men toch verwachten, dat hij zich zelf aan de juiste uitdrukkingswijze zal houden. Dit doet hij echter in het geheel niet.
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afwijkt" en wordt een essentiële critiek op de taal en de metaphoor bereikt,
die zij zeker niet bedoelt. Kan die redenering m.m. ook niet toegepast
worden op `strong' en `weak'? En op de visuele metaphoren voor psychische
functies, met betrekking waartoe zij zelf zegt: "As sight is the only sense
which literally transcends all the limits of the other senses and carries us
out into the `infinite' universe — our eyes being indeed actually locussed
to infinity' — we use vision by valid analogy as the main metaphor of
thought"? 85 ) Nog eens: op de bedoelde wijze kan men slechts aantonen,
dat de mens metaphoren gebruikt, niet dat hij verkeerde metaphoren
gebruikt 86 ).
Het laatste citaat leert ons, dat Welby zeker niet altijd volledige gelijkheid (van essentiële kenmerken) eist om een „metaphoor" te kunnen accepteren "). Wel vindt zij een werkelijke analogie noodzakelijk. Metaphoor
en analogie zijn niet te vermijden, maar zij moeten juist zijn. "Now, of
course, so far as that is possible, it is best to do v‘ithout analogy altogether.
But, unfortunately, language itself has long ago decided that whether we
will or no we shall use it or be content to forgo speech entirely" 88 ). "We
strangely ignore the fact that comparison is our one way of acquiring....
knowledge; that no perception has its full `sense', much less meaning, until
we have started from its likeness to or correspondence with some other
perception already ours; as we have seen, we forget that we cannot say one
word to our fellow without assuming the analogy between his `mind'
and our own" 89 ). "It must be repeated that we cannot, even if we
85) Pag. 31. — Hier blijkt wel duidelijk, hoe veel minder ver deze critiek gaat dan
die van Jean Paul en Mauthner.
86) Volgens Welby zouden dus allen aan een begoocheling moeten lijden, die, ook
nadat zij zich het verschil tussen de diepte van een put en de diepte van een kleur
hebben bewust gemaakt, toch blijven menen, dat zij door middel van „diep" een
werkelijke eigenschap van een kleur adaequaat benoemen.
87) De aanhalingstekens symboliseren nog eens praegnant, dat Welby bij volledige
gelijkheid van „metaphoor" blijft spreken, terwijl dit onmogelijk is; vgl. hoe zij hier
beneden zelf `figure' tussen aanhalingstekens zet.
88) Pag. 34. — De bekende hypostasering van de taal, die een macht uitoefent op
den mens tegen diens wil. Welby strijdt vooral tegen het analogiseren, niet tegen
het hypostaseren (waarin velen ook een soort van metaphoriseren zien).
89) Pag. 43. — Wij behoeven aan het einde van dit Deel wel niet te betogen, dat
het met dit „ignoreren" niet zo erg gesteld is. De door haar bedoelde primaire analogie
wordt b.v. door Augustinus en Biese in soortgelijk verband genoemd. Aan een veel
te geringe kennis van de moderne en de oudere stilistische en taalkundige literatuur
is het ook te wijten, dat zij (pag. 22) zegt, dat niemand in haar dagen (wij cursiveren)
zich bewust schijnt van het verschil tussen juiste en onjuiste metaphoren, en zij voor
de volgens haar juiste opvatting teruggaat op Demetrius. Alsof niet honderden na

hem precies hetzelfde hebben beweerd als hij.

472
would, dispense with metaphor, and abjure or avoid analogy" 90).
De identiteit wordt haar tot probleem. Zij wil verschillende graden van
„gelijkheid" onderscheiden, waarvan `valid analogy' er één is; daarboven
staat de `equivalence', waarbij het vaak moeilijk te zeggen is, welk van
de twee metaphorisch, welk letterlijk genoemd moet worden. En hier weer
boven staat "Correspondence in each point and in mass or whole. In this
case the %gure' is a reflection as in a mirror. Or it may be a question of
concomitance, of correlation, of parallel, of object and its shadow, seal and
its stamp, etc." Na deze opsomming vervolgt zij: "Now, however, it may
be said that we have to leave the field of analogy and enter that of homology" 91 ). Of zij hiermee wil zeggen, dat zij de homologie nog plaatst boven
de laatste zeer hoge graad van gelijkheid, dan wel bedoelt, dat de mens zijn
analogieën voor homologieën moet laten varen, is ons niet duidelijk. De
homologie heeft zij nog niet genoemd; aan de andere kant gebruikt zij meermalen `valid analogy', waar men lomology' zou verwachten. In allen gevalle meent zij, dat de door haar aangegeven onderscheidingen van eminent
belang zijn, en dat een argumentering wel op een homologie mag berusten.
Hier wijkt zij weer af van de taal-critiek, die dergelijke onderscheidingen
niet relevant acht, en voor wie de zogenaamde homologie óók analogie is,
slechts analogie.
Een andere kwestie is: hoe wordt in elk geval afzonderlijk vastgesteld,
met welke graad van identiteit men te doen heeft, wat is hier het criterium?
— Hierover laat zij zich nogal pessimistisch uit: "And the absense of any
recognised criterion of analogy, and therefore of metaphor, the confusion
of the equative with the comparative, of both with the illustrative, and of
this with the merely rhetorical, tends to confound what may be reflection
with what at best may be refraction, or an image of no more value than the
baby's picture of a man or the `signs' of a fabulous zodiac" 92 ). Dit neemt
weer niet weg, dat zij dit criterium in bepaalde gevallen toch wel gevonden
meent te hebben, en dat zij sommige analogieën en metaphoren verwerpt,
andere als `valid' aanvaardt. Zij wil dan aantonen, dat "mere figures of
speech have unconsciously influenced the minds of great thinkers" 93 ). Van
de wijze, waarop zij bepaalde metaphoren critiseert en hun slechte invloed
op het denken tracht aan te tonen, geven wij nog een enkel voorbeeld.
Ook hier blijken weer een critiek op het kurion en een critiek op de metaphoor en de analogie door elkaar te lopen.
90) Pag. 35.
91) Pag. 20.
92) Pag. 95. — Het komt ons nu juist voor, dat haar eigen critiek op „diepe kleur"
het resultaat is van een dergelijke verwarring.
93) De woorden van Jowett (Plato, vol. IV, pag. 157), door haar geciteerd pag. 25.
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Men zegt wel, dat een gedachte „gefundeerd" moet zijn. Deze beeldspraak nu onderwerpt zij aan een vernietigende analyse. Hiermee, zegt zij,
correspondeert de idee van de aarde als absoluut centrum, rustende op een
absolute basis. "These with all their implications, dead in science, untrue
to reason, live on and sway us in the mental world, and infect the whole of
psychology and philosophy . . . . (Thus) if we talk of the ( world' of this
and that, — say the world of mind, the world of morality, the world of
science, — and then suppose these `worlds' to be firmly founded, fixed
and flat, so that no change of position either of the `world' or anything
upon it and no `antipodes' are possible, we shall be endowing our analogical
`worlds' with impossible attributes, and trying to force our ideas into
impossible frameworks. It will not occur to us that if anything can rightly
be compared to a world we must expect to find it revolving in what seems
empty 'space', and moving in an `orbit' round a moving centre. We shall
reject as false or fanciful that very `world' which is necessarily unfounded
and without basis. That is at present just our idea of a fatally unreal and
deceptive world And childei n grow up under the idea that whatever cannot
show the equivalent of a `solid foundation' cannot be real and true; whereas
in fact the (real) `solid' reality on which alone we can live and act, has no
foundation at all. And if by `world' we mean `universe', the same objection
hold good. The fact is, that many things for which we use the metaphor
`world' ought really to be expressed instead by such metaphors as `structure'
or `edifice', the originals of which do require foundations. Then we should
recognise that they were secondary; that whatever is built up requires a
world to stand on. Only, once more, such a world has itself no base. Unless
some trouble had been taken to look into the matter, it would be difficult
to credit the eitent of the confusions started by such inherited fictions, or
the number of cases in which such false premisses, used as illustrative, had
led thought astray and even created puzzles. They are, in fact, responsible
for an incredible amount of misleading metaphor, and probably of false
popular `metaphysics"' 94 ).
Hoe scherpzinnig deze redenering ook moge lijken, de vereiste wetenschappelijke precisie ontbreekt eraan. Zij schijnt te vergeten, dat zij niet
een, maar drie uitdrukkingen critiseert, nl. „wereld" (van de geest, enz.)",
„funderen van een wereld" en „funderen van een gedachte". „Wereld"
nu wordt een onjuiste metaphoor, zodra men psychische parallellen eist
voor alle momenten, die een reflectie aan de wereld onderkent . . . . en die
juist niet het metaphorisch gebruik in dit speciale geval hebben mogelijk
gemaakt. Wat zij opgeeft als noodzakelijke momenten voor een juiste
94) Pag. 32, vlg.
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analogie, zijn eigenschappen van de „wereld" als aarde en van de aarde
als planeet. Het feit nu, dat niemand nog ooit heeft gesproken van de
„aarde" of de „planeet" der wetenschap (en evenmin trouwens van het
heelal der wetenschap) had haar hier toch moeten waarschuwen 95 ). Richt
de critiek zich nu tegen een metaphorisch bedoeld „funderen van een
wereld", dan heeft dit met de kwestie van analogie of homologie niets meer
te maken, maar treft deze in de eerste plaats de uitdrukking als kurion
(vgl. „het skelet, dat met vlees wordt bedekt"): in de werkelijkheid is er
geen wereld met een fundering, dus kan dit niet als beeld gebruikt worden.
Wel zijn gebouwen en structuren gefundeerd. Is nu (niet „fundering van de
gedachten-wereld" maar) „fundering van een gedachte" onjuist? Ziet men
naar het zaak-object, dan zou een verwerping van het beeld een verwerping
van het deductieve denken betekenen. Dit bedoelt Welby zeker niet. Haar
opmerking, dat er in werkelijkheid geen absolute fundering bestaat, dat de
wereld, waarop de gebouwen vanaf hun fundament worden opgetrokken,
zelf niet gefundeerd is, zou o.i. eerst zinvol geworden zijn, als zij deze op het
zaak-object had toegepast: de primaire begrippen zijn altijd ongefundeerd,
axiomatisch. Dan zou hiermee bewezen zijn, dat men werkelijk ly valid
analogy' spreekt van „de fundering van een gedachte". Bewezen is ook,
dat „funderen van een wereld" een catachrese is. Maar niet is bewezen, dat
„wereld" op zichzelf niet metaphorisch gebruikt zou mogen worden.
Het spreekt haast wel vanzelf, dat Welby een „de nominibus dei" schrijft
met de metaphoor als centrum. "We must either feel that personality is but
a metaphor as applied to Perfect Being, or that indeed our own personality
is but the metaphor — in a true sense the image — of the Divine personality" 9'). Dit is de merkwaardige omkeerbaarheid van de metaphorische
relatie, welke wij bij Thomas naar aanleiding van de „eigenlijkheid" teruggebracht zagen tot het verschil „modus significandi - res significata" 97 ).
Hiermee hebben wij zeker niet alles beschreven, wat Welby zegt over
‘meaning', over metaphoor, over taal en weten. Een volledige bespreking
zou echter een studie op zichzelf worden. Het belangrijkste leek ons de hierboven geanalyseerde critiek op de metaphoor, waarin niet in de metaphoor,
95) Zelf gebruikt zij het woord „wereld" zeer vaak in metaphorische zin: 'languageworld' (pag. 17), 'ethereal world', `attraction-m orld', 'breath-world' (pag. 97). Wij
willen natuurlijk niet beweren, dat een criticus ongelijk zou hebben, als hij zelf de
door hem gecritiseerde „fouten" maakt. Maar als zij hier „aarde" of „universum"
bedoelde (een andere mogelijkheid is er volgens haar niet), waarom zegt zij dat dan
niet, en waarom kan zij dat dan niet zeggen?
96) Pag. 155. — Dat `feel' is hier opvallend.
97) Vgl. § 2. — De hierbedoelde „omkeerbaarheid" is natuurlijk een andere dan die,
welke wij bij de Griekse rhetores hebben leren kennen.
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doch juist in het kurion een afwijking van de werkelijkheid of een illogiciteit wordt gesignaleerd, en deze aansprakelijk wordt gesteld voor de onjuistheid of de zinledigheid van de metaphoor.
De invloed van Welby's werk is betrekkelijk groot geweest. Lang niet
voor alle significi echter is de critiek speciaal op de metaphoor zo relevant
als voor haar. Wel staat ook voor de meesten van hen de critiek op (en het
onderzoek van) de taal in dienst van een gemeenschapsideaal; zij willen de
communicatie tussen de mensen, de „redelijke verstandhouding" 98 ), op
een hoger niveau brengen 99 ). Soms is dat ideaal min of meer politiek gekleurd. In de dialogen van Brouwer, Van Eeden, Van Ginneken en Mannoury komen enige van de door ons in dit Hoofdstuk gemaakte onderscheidingen duidelijk aan het licht 10°). Van Ginneken „wijt het misverstand der
menschen niet zoozeer aan de gebrekkigheid der taal zelf, als wel aan de
heterogene bestanddeelen eener menschengroep, die zich van dezelfde taal
bedient" 101,.) Van Eeden wijt een en ander zowel aan de taal zelf, die gebrekkig is en vol onreine elementen, als aan de algemene onbekendheid met
de bedrieglijke macht van „dit middel tot communicatie" »D ). Het falen
van de taal als mededeling is volgens hem schuldig aan de „waanzin der
98) F. van Eeden: Redekunstige Grondslag van verstandhouding (Studies, III,
pag. 1, vlgg.).
99) Zie ook C. K. Ogden and I. A. Richards: The Meaning of Meaning. A Study of
The influence of Language upon Thought and of The Science of Symbolism (London,
New York, 1923), Preface, pag. XXX: "(zij willen) raise the level of communication
through a direct study of its conditions, its dangers and its difficulties. The practical
side of this undertaking is, if communication be taken in its widest sense, Education"
(vgl. Welby). Zij spreken echter niet van `significs', doch van een `fundamental
criticism of language' (pag. XXX; vgl. Mauthner). Ook de invloed van Locke is
merkbaar; zie b.v. Chapter II. The Power of Words; voorts Preface, pag. XXVII:
"But frequently the disputants are using the same (or different) words for nothing".
Zij verzetten zich, evenals Welby, tegen de uitdrukking 'verba' questions'. Meermalen vallen zij aan `loose metaphor' en 'the hypostatisation of leading terms' (o.a.
pag. 3).
100) L. E. J. Brouwer, Fred. van Eeden, Jac. van Ginneken S. J., G. Mannoury:
Signifische Dialogen (Utrecht, 1939).
101) O.c., pag. 12. — Hij formuleert als de signifische klacht: „wij verstaan elkaar
niet meer: wij bedotten elkaar met onze leege woorden: de gewaande zieleëenheid
of zielsverwantschap bestáát niet; en op zielsverwantschap berust toch alle verstandhouding". — Hier blijkt weer duidelijk, hoe slecht de critici van de taal vaak zelf
onderscheiden, hoe zij de verschillende „functies" verwarren. De afwezigheid van een
zielsverwantschap heeft met een absolute leegte der woorden niets te maken, noch
met het elkaar bedotten.
102) O.c., pag. 10.
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revoluties", aan de scheiding van armen en rijken, aan de klassenstrijd.
Critiek op de taal wordt in een van zijn romans zelfs het onderwerp van
gesprek tussen twee gelieven 1 °3 ). Het contrast „uitdrukking - afbeelding"
vindt een analogon in het vooral in de bijdragen van Mannoury en Brouwer
ter sprake komende contrast tussen de affectieve (emotionele) en indicatieve momenten, die zij in elke „taaldaad" willen onderscheiden („taaldaad" is een typisch signifische term; de taaldaad staat tegenover het
lexicalische woord) 104)) Alle vier zijn zij door gemeenschapsverlangen tot
de significa gedreven. Bij Mannoury staat de significa in dienst van een
speciaal communistische ideologie. Interessant is het, dat ook de aanval
op de metaphoor een moment wordt van de klassenstrijd, van de strijd
tegen de bourgeoisie, als Sternheim de „verschs5nernde Metapher" als
„Lebenslge des Biirgers" ziet, de metaphoor geheel beschouwt als oneigenlijke, d.i. de problemen ontwijkende, „dichterlijke taal" 1°5).
In verband met Welby mogen voorts genoemd worden de zeer velen,
die de termen in een of andere detail-wetenschap critiseren. Vaak wordt
gewezen op de onduidelijkheid der termen. Het praedicaat „onduidelijk"
doelt nu eens op de tweede, dan weer op de derde, dan weer op de vierde
functie. Dus: 1. De ene geleerde bedoelt met een bepaalde term iets anders
dan de andere; 2. de „term" is zinledig, intendeert „niets"; 3. iemand houdt
zich niet (in het uiterste geval: niemand houdt zich) aan de eenmaal aangenomen definitie.
De bezinning op de termini technici is bij de geleerden algemeen. De hieruit
resulterende critiek op de taal blijft incidenteel, is veel minder intensief
dan die van Mauthner en kent ook veel minder aspecten. Daar dit alles
t.o.v. de principiële werken geen nieuws brengt, vooral niet voor het begrip
„metaphoor", volstaan wij met het noemen van enige namen en het plaatsen
van enige korte opmerkingen.
De Haan noemt De Bussy voor de ethica 1 °6 ), Hijmans voor de rechts103) F. van Eeden: De Nachtbruid. De gedenkschriften van Vico Muralto (Amsterdam, 1935), pag. 179. Vgl. ook pag. 284: „Alles wat wij zeggen, Elsje, is absurd.
Maar wat wij voelen is niet absurd". Over het woordbedrog van priesters en wijsgeren: pag. 21, waar ook de bekende Mauthneriaanse vergelijking van het woord
met een betaalmiddel.
104) Dialogen, pag. 9, pag. 12, vlg., pag. 55.
105) C. Sternheim: Kampf der Metapher (Prosa, 10/18); hetzelfde ook op andere
plaatsen. Zie Pongs, I, pag. 22, 385, 459, 498.
106) I. J. de Bussy: Inleiding tot de zedekunde, pag. 12, waar hij zegt, dat de meeste
gebreken van de ethiek slechts gebreken van de taal zijn. Om de toevoeging „slechts"
zou Mauthner, alnaargelang zijn stemming, meer of minder luidruchtig lachen. Vgl.
ook Welby, pag. 17, vlg.
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wetenschap 107 ), Van Suchtelen voor de economie 108 ). De termen en theorieën van de sociologie moeten het eveneens ontgelden 1° 9 ). Ook de taalkundigen critiseren de taal van hun wetenschap, speciaal dan de metaphoren, met name de organistische 110 ). In de geneeskunde blijft een critiek
al evenmin uit 111 ). De psychologie behoeven wij wel niet apart te noemen,
107) I. H. Hijmans: Het Recht der Werkelijkheid, pag. 24, vlgg., die ook spreekt
van „de tyrannie der taal".
108) N. van Suchtelen: De Waarde als psychisch verschijnsel, III, pag. 29, wiens
critiek veel minder incidenteel is dan die van De Bussy. „Men meent (en hierop
immers berust de geheele illusie der begripsmededeeling door de taal) men meent
bij het uitspreken van een zelfde woordenkombinatie op verschillende tijdstippen
ook werkelijk hetzelfde te denken". Incidenteel t.o.v. Mauthner is zijn mening, dat
onze gedachten produkt der taal worden (Het Al-Eenig Leven (De Beweging van
Juli 1907, pag. 8)). — Cannan (Presidential Address in the Economic Section of the
British Association of 1902) (Welby, pag. 23) valt aan 'the misleading military metaphors' in de economie. Voorts noemen wij W. W. Carlile: Economic Method and
Economic Fallacies (1904), I. J. C. Brown: The Meaning of Democracy (1919). Zie
Ogden and Richards.
109) Zie L. Ward: Outlines of Sociology, pag. 92, vlg. (Welby, pag. 21), waar hij
een incidentele critiek geeft en de onderscheiding „analogie — homologie" relevant
stelt. Voorts wijzen wij op F. Brunot: Histoire de la Langue Française des origines á
1900, Tome VI, Première Partie, Ch.VIII. Les images, en Ch. IX. Métaphorisme et
Charabia (pag. 84, vlgg., resp. pag. 97, vlgg.), waar wij ook een indeling naar de
beeld-sfeer (de wetenschapsgebieden) aantreffen. Van de taal-critiek is hij ver verwijderd; hij meent slechts, dat in de wetenschap individuele uitdrukkingswijzen vermeden moeten worden.
110) Vgl. hierboven Wundt. Voorts M. Bréal: Essai de sémantique, pag. 3: „L'abus
des abstractions, l'abus des métaphores, tel a été, tel est encore le péril de nos études";
0. Jespersen: Language, Preface, pag. 7: "Too often expressions are used which are
nothing but metaphors — in many cases perfectly harmless metaphors, but in other
cases metaphors that obscure the real facts of the matter. Language is frequently
spoken of as a 'living organism', etc.; H. Ammann: Vom Ursprung der Sprache,
pag. 17: „Denn „die Sprache" gibt es so wenig wie „den Menschen" schlechthin";
K. Vossler: Sprachphilosophie, pag. 98: „Die Sprache ist aber auch nichts Natr1iches, kein Wesen, das wie Tier oder Pflanze sein eigenes Leben lebte"; H. Oertel:
Lectures on the study of Language, pag. 59: "the ill-advised and misleading metaphors
in which linguistic writers (have) indulged, borrowing their terms from the dissectingroom and the physiological and biologica] anatomies" (zie voor Oertel: Welby,
pag. 271); enz. enz.
111) Ogden en Richards noemen hier T. Clifford Allbutt: Greek Medicine in Rome
(1921), pag. 37; J. Mackenzie: Symptoms and their Interpretation (1920), pag. 40;
F. G. Crookshank: Influenza, 1922, pag. 61: "no great advance is probable in the

domain of Medicine until the belief in the real existence of diseases is abandoned".
Een soortgelijke opmerking troffen wij aan bij A. Carrol: L'homme, cet inconnu
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daar zij als belangrijk moment der „wijsbegeerte" steeds aan critiek onderhevig is geweest („Seelenverms5gen", „ziel", „het onbewuste" enz.) 112).
Wij zeiden reeds, dat in al deze gevallen de critiek beperkt blijft tot enige
(eventueel als „metaphoren" onderkende) termen. Wanneer er niet wordt
gepreciseerd met het adjectief „verkeerde" e.d., of wanneer er uitdrukkelijk
wordt gesproken van slechts een metaphoor, wordt terloops de metaphoor
essentieel negatief gecritiseerd. Inderdaad terloops, want een en ander wordt
niet zinvol in een systematische beschouwing over de metaphoor en over
glottologische problemen. De wijsgerige „fundering" (om tegen Welby te
spreken) missen wij trouwens ook, als in de critiek niet speciaal de metaphoor als onterend praedicaat fungeert. —
Interessanter is de critiek op taal en kennen, welke van de exacte wetenschappen uitgaat. Wij moeten hier onderscheiden tussen hetgeen over de
mathematische symbolen-taal en hetgeen over de empirische talen wordt
gezegd 113 ). Wat het eerste betreft: hier vinden wij een strijd tegen een speciaal-mathematische metaphysica. De logicistische opvatting berust op een
begripsrealisme, fundeert dus de objectiviteit van de wiskunde op metaphysische wijze. Hiertegen verzet zich dan zowel het intuLionisme van
Brouwer als verschillende formalistische en relativistische opvattingen als
(Paris, 1935), pag. 297, vlg., die echter met zijn fictie-begrip meer bij Vaihinger aansluit, en het probleem „nominalisme — realisme" aanroert.
112) Zie nog de beschouwingen van J. Ward (Mind, No. 4 (N. S.), pag. 532, vlgg.;
Mind., No. 5 (N. S.), pag. 61, waar critiek op de ruimtelijke metaphoren). Vgl. Welby,
pag. 257, vlgg. en pag. 267, vlg.
113) Vgl. § 3. — In verschillende artikelen geeft E. W. Beth een duidelijk overzicht
van de in aanmerking komende problemen en opvattingen. Vgl. E. W. Beth: De
significa van de pasigraphische systemen (Euclides, XIII, 4, pag. 145, vlgg.; dez.:
Wiskunde, logica en natuurphilosophie op het C,ongrès-Descartes (Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, XXXI, 3, pag. 130, vlgg.); dez.:
Rede en Aanschouwing in de Wiskunde (Groningen-Batavia), vooral B. Methodenleer, Hoofdstuk V (pag. 38, vlgg.); voorts het reeds genoemde artikel over Nietzsche.
— Vgl. ook: G. Mannoury: De „Wiener Kreis" en de signifische begrippenanalyse
(Alg. Ndl. Ts. voor Wijsb. en Ps., XXIX, 2, pag. 81, vlgg.). — Van L. E. J. Brouwer
komt o.a. in aanmerking: Willen, Weten, Spreken (Euclides, IX, 5, pag. 177, vlgg.),
vooral II. Kritiek der pogingen tot linguistische saneering der wiskunde. Hierin
betoogt hij, „dat er ook voor de zuivere wiskunde geen onfeilb a r e taal kan best aa n, d.w.z. geen taal die bij de gedachtenwisseling misverstanden uitsluit en in haar mnemotechnische functie een garantie biedt tegen
fouten, d.w.z. tegen verwarring van verschillende wiskundige entiteiten met elkaar"
(pag. 184). Hier wordt dus gegeven een essentiële critiek op de tweede en de vierde
functie van de wiskundige taal. Deze critiek ontwikkelt Brouwer in direct verband
met een critiek op de derde functie.
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van Mannoury en van de „Wiener Kreis". De tot de Wiener Kreis behorende neo-positivisten strijden tegen alle metaphysica, tegen de z.g. pseudoproblemen, en deze strijd staat in direct verband met een critiek op de taal.
Voor hen is philosophie niet een wetenschap, die naast de gewone wetenschappen staat. De metaphysica zoekt naar de z.g. achtergronden en het
ware wezen der dingen. De wetenschapslogica echter handelt in het geheel
niet over dingen, want alles wat daarover te zeggen valt, zeggen de speciale
wetenschappen reeds. Van de zogenaamde philosophische problemen blijft
niets zinvols over dan de vragen der wetenschapslogica.
Van de vele pseudo-problemen, waartegen (vaak in tamelijk affectieve
woorden) 114 wordt geageerd en waarvan verschillende op rekening van
de taal worden geschreven 115 ), is de vraag naar de realiteit der universalia
wel een der belangrijkste 119. Natuurlijk verwerpen de neo-positivisten het
realisme. Hier kunnen wij verwijzen naar alles wat wij hierboven en ook in
Deel III naar aanleiding van de bedoelde kwestie zeggen. Toch is er hier
wel enig verschil tussen Carnap c.s. en de middeleeuwse en ook de latere
nominalisten. Laatstgenoemden immers meenden een onredelijk antwoord
op een redelijke vraag te bestrijden, terwijl volgens eerstgenoemden de vraag
zelf onredelijk, zinloos, is 117 ). — Zinloos is ook de vraag naar het „wezen"
van de getallen, van de tijd, de ruimte, het ding, e.t.q. Zinloos zijn voorts
)

114) Sommige aanhangers der bedoelde mening waarschuwen zelf tegen die heftigheid in de polemiek. Vgl. E. Vouillemin: Les énoncés non scientifiques sont-ils dénués
de sens? (Langage et pseudo-problèmes (Actualités scientifiques et industrielles,
390. Actes du congrès international de philosophie scientifique, Sorbonne Paris,
1935 (Paris, 1936), pag. 57, vlgg.): „Beaucoup de prudence s'impose dans l'emploi
d'expressions auxquelles le langage courant donne parfois une interprétation péjorative; beaucoup de prudence surtout lorsqu'elles interviennent dans des questions
d'ot la passion n'est pas toujours exclue, malgré la signe de la science" (pag. 59).
115) Vgl. G. Matisse: Les pseudo-problèmes philosophiques (Langage et pseudoproblèmes, pag. 41, vlgg.); voor hem zijn de „faux problèmes reposant sur des méprises
linguistiques" hiervan slechts een bepaalde groep. Rougier daarentegen noemt, met
een verwijzing naar Max Miller, de gehele metaphysica „une maladie du langage".
Vgl. L. Rougier: Pseudo-problèmes résolus et soulevés par la Logique d'Aristote
(ibidem, pag. 35, vlgg.).
116) Vgl. R. Carnap: Scheinprobleme in der Philosophie: das Fremdpsychische und
der Realismusstreit (Berlin, 1928) en de hierbeneden genoemde werken.
117) Hoezeer die vraag ook nog in onze tijd door vele anderen als een important
philosophisch probleem wordt gezien, blijkt b.v. uit het feit, dat het in een werk
als „Scientia" meermalen aan de orde wordt gesteld, en natuurlijk ook uit het feit,
dat verschillende beoefenaars der exacte wetenschappen haar positief beantwoorden
en geloven aan de realiteit der Platonische ideeën; b.v. Frege en Scholz (vgl. het art.
van Beth over het Congrès-Descartes).
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alle polemieken over woorden, die zwaar zijn van „mythologische Begleitgefiihle" (vgl. de numina van Max Maller).
De „Weners" streven dus, evenals trouwens zovelen vóór hen, naar het
elimineren der metaphysica, en analyseren en critiseren daarbij de taal 119 ).
Wanneer wij ons tot bepaalde momenten van Carnap's werk bepalen, dan
is dit, omdat in een kort bestek onmogelijk alle in aanmerking komende
geleerden en problemen enigszins bevredigend behandeld kunnen worden 119 ), maar vooral ook, omdat Carnap een der weinigen is, die de metaphoor althans aanroert. Hij doet dit op twee wijzen: expliciet en impliciet.
Wij zeiden reeds, dat Carnap voor de zg. philosophie een wetenschapslogica in de plaats wil stellen. Deze is een logische syntaxis van de wetenschappelijke taal. Eerst zal dus moeten worden vastgesteld, wanneer er van
wetenschappelijke taal sprake kan zijn. Carnap onderscheidt:
1. Echte Objektstze. (Sie handeln nicht nur scheinbar, sondern wirklich
von aussersprachlichen Objekten.) Beispiel: „Die Rose ist rot".
2. Pseudo-ObjektsMze oder Stze der inhaltlichen Redeweise. (Sie handeln scheinbar von aussersprachlichen Objekten, z.b. von der Rose, in
Wirklichkeit aber von der sprachlichen Bezeichnung dieses Objektes, z.b.
von dem Worte „Rose".) Beispiel: „Die Rose ist ein Ding".
3. Syntaktische SMze oder S,tze der formalen Redeweise. (Sie handeln
von einem Sprachgebilde.) Beispiel: Das Wort „Rose" ist eine Dingbezeichnung" 120).
De tweede uitdrukkingswijze nu heeft vele gevaren. Deze zinnen „g,u118) Dit brengt hen ook tot een bezinning op specifiek semantische begrippen, als
„betekenen", „noemen". Dit geldt trouwens ook voor denkers, die niet speciaal
tot de Weense kring behoren. Voorzover wij konden nagaan, reikt hun analyse niet
zo diep als die van Husserl of van enige taalkundigen (met name Reichling). Zie b.v.
Frege (vgl. het artikel van Beth over het Congrès-Descartes) en Tarski (vgl. A. Tarski:
Grundlegung der wissenschaftlichen Semantik (Langage et pseudo-problèmes, pag 1,
vlgg.).
119) Wat de geleerden betreft: in aanmerking komen hier vele voorlopers en geestverwanten als Neurath, Hahn, Wittgestein, Marja Lutman-Kokoszynska, Feigl (die
in zijn artikel: Sense and Nonsense in Scientific Realism (Langage etc., pag. 50, vlgg.)
de functies der taal opnoemt en daarbij, evenals Mannoury, de `meanings' streng
scheidt van de `emotive appeals'). Wat de problemen betreft: wij moeten ons wel
beperken tot wat met het begrip „metaphoor" in verband staat, behoeven hier dus
niet te spreken over het verschil en de samenhang tussen semantiek en logische
syntaxis of over de formeel-technische zijde van de logistiek.
120) R. Carnap: Die Aufgabe der Wissenschaftslogik (Einheitswissenschaftliche
Schriften herausgegeben von 0. Neurath in Verbindung mit R. Carnap, H. Hahn,
Heft 3) (Wien, 1934), pag. 12, vlg.
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schen Objektbezogenheit vor, wo keine vorhanden ist" 121). Daarom zijn zij
juist zo gevaarlijk en kunnen zij voeren tot schijn-problemen en tegenspraken 122 ). De formele uitdrukkingswijze behoedt ons er voor, de relativiteit
van de uitspraken der wetenschapslogica met betrekking tot de taal te
vergeten Er moet nog gezegd worden, in welke taal dat zo is, op welke
taal zij betrekking hebben. De thesen der wetenschapslogica zijn hetzij
beweringen over een empirische c.q. een kunst-taal, hetzij voorstellen ter
verbetering.
„Wollen wir die inhaltliche Redeweise unter einen allgemeinen Begriff bringen, so knnen wir etwa sagen, dass sie eine b esondere Art von verschobener Redeweise ist. Dabei
wollen wir unter einer verschobenen Redeweise eine solche verstehen, bei
der man, um etwas iiber den Gegenstand a auszusagen, etwas Entsprechendes iiber einen Gegenstand b aussagt, der zu a in einer bestimmten
Beziehung steht (das soli keine genaue Definition sein). Jede Metapher ist
z.B. eine verschobene Redeweise; aber auch verschobene Redeweisen anderer Art kommen in der iiblichen Sprache Hufig vor, weit Mufiger, als
man zunkhst glauben mag" 123).
Op deze plaats noemt Carnap de metaphoor dus bij name, maar verder
dan tot een onnauwkeurige typering van de soort uitdrukkingswijze, waartoe
zij behoort, komt hij hier niet; hij laat er zich dus niet over uit, aan welke
voorwaarden die relatie moet voldoen om van de verschoven uitdrukkingswijze een metaphoor te maken. Wij moeten hier terugdenken aan de „gedachte-metaphoor" der Arabische rhetores; ook daar werd die relatie niet
nader bepaald en ook daar werd het woord niet geïsoleerd beschouwd,
doch als moment van een oordeel, een uitspraak, een zin. Maar er is een
belangrijk verschil. Volgens Carnap immers is niet alleen het subject, maar
ook het praedicaat van het oordeel veranderd; over b wordt niet hetzelfde
gezegd als over a, doch „etwas Entsprechendes". Op de relatie tussen beide
praedicaten gaat hij niet nader in. Hierachter doemt het probleem op, welk
woord in een syntactische samenhang nu de metaphoor is, — een probleem,
waarover wij naar aanleiding van Brinkmann en StMilin, die een en ander
veel dieper dan Carnap hebben geanalyseerd, uitvoerig hebben gesproken.
Carnap's formulering maakt, dat de kwestie nog een ander aspect heeft.
In die formulering nl. openbaart zich weer de typische samenhang tussen
121) Ibidem.
122) Een dergelijke gedachte leerden wij bij Jean Paul, Nietzsche en Mauthner
kennen; de formulering was daar echter veel affectiever.
123) R. Carnap: Logische Syntax der Sprache (Schriften zur wissenschaftlichen
Weltauffassung, herausgegeben von F. Frank & M. Schlick, Band 8) (Wien, 1934),
pag. 235.
31
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ons begrip en ons verschijnsel. Het cursieve woord in de zin: „Deze stad is
gisteren behandeld" noemt hij een „verschobene Eigenschaft". Nu is in de
eerste plaats „verschoven" zelf een verschoven uitdrukkingswijze. En in
de tweede plaats wordt niet de eigenschap zelf verschoven, doch het
woord daarvoor (zie zijn definitie). Hier demonstreert hij tijdens zijn bespreking van de verschoven uitdrukkingswijze de gevaren van die uitdrukkingswijze zelf onbewust.
Ook waar hij implicite over de metaphoor spreekt, stelt hij geen nieuwe
problemen, maar roert hij slechts aan, wat door anderen consequenter is
doordacht. Hij onderscheidt ware en onware „SUze", trekt ook een grens
tussen „Satz" en „niet-Satz". ,,,,Mein Bleistift wiegt 5 Kg." ist ein Satz,
wenn auch ein falscher; „Mein Mut wiegt 5 Kg." ist nicht etwa ein falscher
Satz, sondern uberhaupt kein Satz, da einer Eigenschaft eines Menschen
überhaupt kein Gewicht zugeschrieben werden kann" 124). Dit impliceert
een critiek op de metaphoor. Maar waar is hier de grens ? Waarom kan aan
de moéd geen gewicht worden toegeschreven? Is het relevant, dat dit
gewicht met een aantal kilogrammen wordt gepreciseerd, of zou dezelfde
critiek ook gelden voor de uitspraak: „Mijn moed is of weegt zwaar"? Let
wel: er staat niet eenvoudig „wordt toegeschreven", maar „kan worden
toegeschreven". Die onmogelijkheid geldt b.v. voor het Duits en voor het
Nederlands, . . . . d.w.z. wat althans de genoemde eigenschap betreft. Hoe
is het b.v. met „Schwermut"? Is dit dan misschien „iiberhaupt" geen
woord? En waarom kan aan menselijke eigenschappen dan wel dimensie
worden toegeschreven? Vgl. „Mijn moed is groot" 125). Bepalen de spelregels,
in welke gevallen men de verschoven uitdrukkingswijze mag gebruiken, of
hebben zij deze geheel uitgeschakeld? Is de critiek op de metaphoor hier
incidenteel of essentieel, zoals bij Victoria Welby, als zij de woord-verbinding „diepe kleur" verwerpt? — Hier is slechts een begin van analyse
aanwezig. Voor Carnap is trouwens de métaphoor een zeer veel minder
belangrijk verschijnsel dan voor Welby en Mauthner. —
De mythologische „Begleitgefiihle", waarvan Carnap spreekt, brengen
ons terug op de verhouding van metaphoor en mythe. Wij doelen nu niet
124) R. Carnap: Die Aufgabe der Wissenschaftslogik, pag. 8. — Soortgelijke opmerkingen ook bij J. ScMchter: Prolegomena zu einer kritischen Grammatik (Schriften, etc., Band 10) (Wien, 1935), pag. 67, vlg. De taalregels zijn spelregels. „Groene
of vierkante deugd" is verboden. De vergelijking van de taal met een spel, speciaal
met het schaakspel, vinden wij reeds bij De Saussure (de bedoelde woord-verbindingen
zijn verboden, zoals in het schaakspel een paardesprong met een raadsheer verboden
is). In dit „spel" is de onderscheiding „ontspanning" in het geheel niet geactueerd.
Vgl. Hoofdstuk II, § 6, noot 30).
125) Wat moet Carnap beginnen met een uitdrukking als: „Mijn dank is 1 meter 80"?
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op de gevallen, waarin men beide tegen elkaar tracht af te grenzen, doch
op de gevallen, waarin beide termen als praedicaat fungeren in een negatief
oordeel over het kennen of over een bepaalde levensbeschouwing. Zoals
wij gezien hebben, is zeer vaak hun verschil niet van belang, kan men de
ene willekeurig door de andere vervangen. Daar echter „metaphoor" zijn
karakter van taalkundige term meestal blijft behouden, zal deze term vooral
gebruikt worden, als de critiek op het kennen tevens een critiek op de taal
is, vooral dus als „taal" en „kennen" worden geïdentificeerd. „Mythe"
echter wordt daar van kracht, waar men op het primitieve van het gewraakte denken of van de gewraakte wereld-beschouwing (of -beleving)
de nadruk wil leggen. Bovendien kan „mythos" aan „logos" (ratio) gecontrasteerd worden, hetgeen met „metaphoor" niet mogelijk is 126). Dat,
evenals dit met betrekking tot „werkelijkheid" het geval is, de meningen
over hetgeen nu met het negatieve „mythe" benoemd moet worden, zeer
uiteenlopen, spreekt vanzelf 127 ). Dit geldt eveneens, wanneer de mythe
positief wordt geapprecieerd, omdat daarin de waarheid intuïtief zou zijn
gegrepen. Vooral in het laatste decennium ziet men in de mythe niet een
vorm van wereldbeschouwing die overwonnen moet worden, doch een,
waartoe de mens weer moet terugkeren 128 ).
In vele beschouwingen over glottologische problemen, in velerlei critiek
op het kennen en op de taal (vooral dan op de derde functie daarvan) is
„metaphoor" een belangrijke term. Wij zeggen „term", hebben echter ook
meermalen gesproken van een „scheldwoord". En inderdaad: wij hebben
moeten constateren, dat het in de wijsbegeerte de wetenschappelijke precisie
ontbeert, welke het nodig heeft om een „term" te zijn in de volle zin van
dit woord. Maar vaak hevig is het gevoelsaccent, hetgeen blijkt uit de
126) Vgl. J. Huizinga: De crisis der Cultuur. Rede gehouden te Brussel (Augustus,
1935); dez.: In de schaduwen van Morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden
van onzen tijd (Haarlem, 1935), pag. 180: „Barbarisering treedt in, . . . . wanneer
de mythos den logos verdringt !" Meermalen spreekt hij ook over de metaphoor en
blijkt zijn negatieve waardering daarvan; hij brengt haar in verband met het slogan
(pag. 168), laat zien, hoe de fantastische metaphoor zich tussen het logische argument
inschuift (pag. 92) en bespreekt vele kwesties, waartoe ook onze analyse van het
begrip „metaphoor" ons voerde.
127) Vgl. K. H. Miskotte: Edda en Thora. Een vergelijking van Germaansche en
Israëlietische religie (Nijkerk, 1939): „En de kerk moet aan volk en overheid de
Thora leeren. Dan zal er nog hoop zijn ook voor de wereld, die nu aan de mythe
schijnt teloor te gaan". Voor vele anderen is ook de Thora een mythe.
128) Vgl. over de negatieve en de positieve bepaling van de mythe T. Goedewaagen:
De mythe in de cultuur (Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, XXX, 4, pag. 221, vlgg.). Hij neemt „mythe" vaak bewust in ruime zin,
accentueert daarin het sacrale moment (vgl. Max M iiller's „numen").
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affectvolle metaphoren, waarmee men de onvolwaardigheid of de waardeloosheid van de metaphoor beschrijft. De „Begleitgefiihie" van het begrip
„metaphoor" zijn dan zeker niet minder intens dan die van de begrippen,
welke men als metaphoren critiseert. Hevig vooral zijn zij daar, waar een
agnosticisme als levensstemming wordt ondergaan, en de aanklacht tegen
de metaphoor en de taal tevens een klacht is, dat zij aangeklaagd moeten
worden. De agnosticus streeft naar resignatie, maar hoe moeizaam en ook hoe
onvolkomen deze uit de vertwijfeling gewonnen is, blijkt telkens weer uit de
felheid van het bedoelde gevoelsaccent. Want niet te doden blijft in hem het
verlangen naar het mysterie van de tweede, de „eigenlijke" werkelijkheid,
waaraan zijn critisch denken zelf in uiterste consequentie het bestaan ontzegt.
Zo is in de wijsbegeerte „metaphoor" niet alleen een begrip, maar ook,
en bij sommigen wel in de eerste plaats, een ontroering. Zo willen wij dan dit
Hoofdstuk lyrisch eindigen met het citeren van een gedicht 129) , dat als het
ware mezzo voce de gedachte en de stemming verklankt van de negatieve
critiek op taal en kennen. Mezzo voce, niet in luide wanhoop, want troostvol
klinkt het uit in de aanvaarding van een andere „ken"-bron dan de aan taal
gebonden ratio, van een mystisch gevoel, van een intuïtie, — dezelfde intuitie, die in de visies van Jean Paul en Biese een logische scheur teweeg
brachten, ondanks alle negatie een positieve waardering van de metaphoor
mogelijk maakte.
„Bename' en ordenen geeft menschen vrede,
Zij noemen 't „weten" en hun onrust paait
zich, hun hart dat geen grond kon vinden draait
zich toe naar vastheid van uiterlijkheden.
En woorden tot een stelsel saámgenaaid
werpen ze om der wereld gewil'ge leden,
denken te dooven door haar te bekleeden
wind van mysterie die van uit haar waait.
Stelsels, benamingen van mensche', onmachtig
alle, te dringe' in 't wijzenlooze wezen
zijn ze en mijn hart is eindelijk des gewis.
Eve', — als een zon momentaan opgereien,
eve' een voelen met alle dinge' eendrachtig,
dat's 't waarste weten wat voor menschen is".
—

129) H. Roland Holst-van der Schalk: Over schijnbaar en werkelijk weten (Sonnetten en Verzen in terzinen geschrevene (Rotterdam, MCMXIII), pag. 29). — Een
merkwaardig sonnet! De verwerping van het denken en van de derde functie der
taal, — de strijd tegen het „systeem", — het ckroios der werkelijkheid („wijzenloos"),
— het aanvaarden van een andere ken-bron, — de aloude, maar nog steeds werkzame
,,licht"-metaphoor.

DEEL III

SYSTEMATIEK
VAN HET BEGRIP METAPHOOR"
HOOFDSTUK
HET BEGRIP „METAPHOOR" IN DE RHETORICA
§ 1 — „TROOP"
De term „metaphoor" is niet alleen in de Rhetorica ontstaan, maar ook
nu nog wordt het begrip wel in de eerste plaats geëxpliceerd in wetenschappen, die aan de rhetorica verwant zijn of uit haar zijn ontstaan (poëtica,
aesthetica, stilistiek) 1) . Een systematiek van het begrip zal dan ook moeten
beginnen met een ordening van de visies, welke deze wetenschappen op
het verschijnsel „metaphoor" hebben gehad.
Het begrip is daar altijd gecoördineerd aan andere, dus gesubsumeerd
onder een hoger gelegen, de z.g. „troop". Maar ook dit laatste staat nooit
op zichzelf, maar constitueert zich steeds als contrast van een „niet-troop",
een „kurion". Wij gebruiken hier opzettelijk de Griekse termen, niet alleen
omdat zij praegnanter zijn dan de Nederlandse („(on)eigenlijke, (on)gebruikelijke, letterlijke, figuurlijke, oorspronkelijke, overdrachtelijke enz.
uitdrukking"), doch ook omdat zij vager zijn; de term in de eigen taal
suggereert eerder ten onrechte een begrijpen van wat bedoeld is. Het kurion
nu (en dus ook de troop) kan een woord zijn of een zin. Ter vereenvoudiging
en ook omdat de metaphoor hoofdzakelijk als woord wordt begrepen
en beschreven gaan wij van het woord uit. Wij vinden dus de volgende
hiërarchische reeks:
Woord
(I)
Troop

Kurion
Soort A
Soort P

Soort B

Soort Q
(Schema XVIII)

(II)
Soort C

(III)
(IV)

1) Zie voor de verschillende wetenschappen, die zich met ons object bezighouden,
voornamelijk Deel I, Hoofdstuk II, § 1, en voor het begrip „rhetorica" ibidem, § 3.
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Volledig is eerst elke troop (en dus ook de metaphoor) begrepen, wanneer
hij niet alleen op zichzelf, maar bovendien nog in verband met het schema
begrepen is 2 ) . Voor het laatste is de beantwoording van twee vragen nodig:
1 e. Wat is een troop?
2e. Naar welke criteria worden de tropen ingedeeld?
In deze paragraaf zullen wij de eerste vraag trachten te beantwoorden.
Wanneer een bepaald begrip moment is in een systeem, heeft het meestal
behalve binnen-schematische ook buiten-schematische eigenschappen (men
zou hen ook primaire resp. secundaire eigenschappen kunnen noemen, of
wezenlijke resp. toevallige 3 . Een binnen-schematische eigenschap is altijd
(om ons mathematisch uit te drukken) een functie van het indelingscriterium, waarop het systeem berust, en dat indelingscriterium is weer een
aspect van hetgeen wordt ingedeeld. De woorden b.v. kunnen worden ingedeeld in mono-syllabige, bi-syllabige, enz., in substantiva, verba, enz., in
composita en derivata, in kuria en tropen; telkens is het indelingscriterium
een ander, omdat het aspect van het woord (c.q. de gezichtshoek vanwaaruit
het woord wordt beschouwd) een ander is 4) . Definieert men b.v. de partes
orationis door middel van de betekenis, d.i. deelt men de woorden naar de
betekenis (B) in, dan zijn B s en B,. binnen-schematische eigenschappen van
resp. het substantief en het adjectief. Zegt men nu van het substantief,
dat er een artikel bij kan staan, en van het adjectief, dat het de naamval
heeft van het woord dat het bepaalt, dan noemt men buiten-schematische
eigenschappen op; hiermee heeft men dan het systeem verlaten. Zo blijft
ook b.v. het bi-semantisch karakter van de metaphoor, hoe belangrijk dit
voor de metaphoor zelf ook is, een secundaire eigenschap, zolang de tropen
niet naar de pluraliteit der betekenis worden ingedeeld, zolang naast en
tegenover de bi-semantische troop niet mono-semantische tropen worden
gesteld.
Wij zouden nog vele .voorbeelden kunnen geven, maar het moge nu wel
.

))

2) Wat wij hier zeggen, geldt natuurlijk evenzeer voor het object. Dat wij hier het

begrip bedoelen (en dit geldt ook voor „metaphoor", enz.), behoeven wij wel niet
meer op te merken.
3) De termen „toevallig" en „wezenlijk" gebruiken wij hier opzettelijk om een bepaalde samenhang zichtbaar te maken. Bij de Arabieren b.v. signaleerden wij een
indeling der metaphoor, die berust op dezelfde onderscheiding. De onderscheidingen
en kwesties, die voor niet-wetenschappelijke begrippen gelden, gelden ook voor
wetenschappelijke, hetgeen men maar al te vaak vergeet (vgl. ook Deel II, Hoofdstuk III, § 2).
4) De scholastici hadden hier gevallen van suppositio kunnen zien. „Dit woord is
een substantief" (suppositio grammaticalis), „Dit woord is een troop" (suppositio
rhetoricalis), enz.
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duidelijk zijn, wat wij met de twee genoemde termen bedoelen. oók, dat er
eerst dan van een „systeem" kan worden gesproken, wanneer alle aan elkaar
gecoördineerde leden minstens één eigenschap bezitten, die „hetzelfde" is
met een andere coëf f iciënt.
Het systeem, dat wij hier onderzoeken, is minimaal klein; het heeft
maar twee leden, nl. kurion en troop. In verband met hetgeen wij in de
laatste twee alinea's zeiden, wordt de eerste vraag: Naar welk criterium
worden hier de woorden ingedeeld, d.i. onder welke gezichtshoek wordt hier
het woord beschouwd?
Bezien wij de termen eerst etymologisch. In tegenstelling met „metaphoor", dat een internationale metaphoor 5 ) geworden is, d.w.z. in verschillende talen volgens dezelfde beeldspraak wordt gedefinieerd of benoemd, die de Griekse term deed ontstaan (translatio, traslato, Ubertragung, overdracht), leert ons de etymologie van „troop" (TpofiroS van -rpéirety) niets omtrent het moderne begrip en ook maar zeer weinig omtrent
het oude. Wij hebben hierboven 6 ) reeds op de etymologische vertaling
„woorden-keer" gewezen; zo vinden wij ook bij Benseler „Wendung" 7 ),
en in onze taal is „wending" in een andere maar soortgelijke betekenis
niet ongebruikelijk. („een geestige wending") . Toch is het zeer de vraag, of
een dergelijke vertaling juist is. Wanneer eens ons Nederlands een dode
(en laten wij hopen ook een classieke) taal geworden is, zal de Neerlandicus
goed doen de handelsterm „balans" niet door een woord te vertalen, dat
in zijn taal „evenwicht” betekent. Het is altijd weer hetzelfde moeilijke
probleem: In hoeverre „leefde" de beeldspraak nog in de geest van een
vroegere, ons vreemde taal-gemeenschap, in hoeverre was men zich nog van
de etymologische betekenis bewust ? Was voor de Grieken Tpó,ros inderdaad
iets dat vanuit een bepaald punt in een bepaalde ' richting gekeerd wordt,
of dachten zij bij die rhetorische term evenmin aan keren als wij bij „stoel"
aan staan denken? Men mag niet vergeten, dat T&iTE1V ook „veranderen"
en dat -rpóTros (wij bedoelen dan als woord, niet als term) ook „wijze" kan
betekenen. De rhetorische term moet o.i. zeker eerder door „wijze van
spreken, wijze van woord-gebruik" dan door „wending" of „woorden-keer"
worden vertaald. Bij Beda vonden wij ook „modus", en „wijze" is in het
algemeen zeer geliefd als wetenschappelijke term: vergelijk de modi van
het verbum, modaliteit, de logische modi (directe vertaling van Tpo« rot),
de modi der scholastici, Spinoza's modi, Locke's modes, enz. 8 ) . Wij
5) Hier is natuurlijk het object bedoeld.
6) Zie Deel II, Hoofdstuk I, § 4, noot 13).
7) Echter niet bij I. van Gelderen (Duitsch Woordenboek) als vertaling van „troop".
8) Bij Quintilianus vonden wij „motus"; dit is het precieze aequivalent van „wending", dezelfde te etymologische vertaling.
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geven gaarne toe, dat wij ook etymologisch vertalen. Maar er is toch een
verschil. De naam voor een wetenschappelijk begrip wordt bijna steeds
ontleend aan een woord uit de omgangstaal. Het is alleen maar de vraag:
aan welk woord? Dus in dit geval: aan Tp&rros als „wending" of aan -rpóirros
als „wijze" ? Wij menen, dat de term slechts indirect, nl. via het tweede
woord, met het eerste woord samenhangt. Door altijd maar tot de ,,betekenis-wortel" terug te gaan, vertaalt men vaak te etymologisch, d.i. onjuist.
Al is dan de vertaling „wijze (van spreken)" semasiologisch in orde, zij
leert ons zeker niet meer (maar ook niet minder) omtrent het begrip dan
„wending". Nu is er ook nog een geheel andere vertaling mogelijk, nl. die,
waarbij men gebruik maakt van de terminologie, waarmee men in de eigen
taal hetzelfde verschijnsel benoemt of beschrijft, als de vreemde term
intendeert. Men ziet dan over allerlei verschillen heen, begrijpt de termen
als „hetzelfde", omdat men het geintendeerde object als hetzelfde begrijpt 9
In moderne woordenboeken, die wel zo ongeveer de meest gebruikelijke
betekenis registreren, welke de termen in de wetenschap hebben, vinden
wij voor ,,troop": beeld, figuurlijke uitdrukking, oneigenlijke uitdrukking.
Het spreekt vanzelf, dat wij ook nu nog niet veel verder zijn. Het woord
in de eigen taal oriënteert ons voorlopig, maakt dat wij enigszins weten
„waar wij het zoeken moeten", maar is op zichzelf toch nog tamelijk onduidelijk 10) . De term „beeld" is van de drie het ongelukkigst, omdat hij
slechts in samenhang met de beide andere hier zin heeft, op zichzelf te
polysemisch is en buiten de woord- en taal-sfeer uitwijst 11 ). „Figuurlijke
uitdrukking" voldoet minder, omdat men juist de tropen van de (rhetorische)
figuren tracht te onderscheiden. Overigens wordt deze term wel even vaak
gebruikt als „oneigenlijke uitdrukking". De laatste is vooral in het Nederlands en het Duits geliefd. Het Frans kent ook beide naast elkaar („impropre, f iguré") , maar in het Engels vinden wij slechts 'figurative" (ook
) .

9) Vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 4.
10) Het is bij elke terminographie niet alleen een eis maar ook een grote moeilijkheid,
ons er niet toe te laten verleiden om een term in de eigen taal als duidelijker te zien
dan een vreemde term. Wanneer b.v. Prantl het begrip „suppositio” in zijn eigen
taal tracht te expliceren en daarbij „acceptatio" door „Annahme" vertaalt, zijn wij
totaal niets verder. Vgl. ook wat wij in het begin van deze § (2e alinea) zeiden naar
aanleiding van „troop" en „kurion". — En wat voor het begrip geldt, geldt ook voor
het object; het blote woord „zelfstandig naamwoord" is op zichzelf niet alleen onvoldoende om te zeggen wat de Latijnse grammatici onder „substantivum" verstonden,
als om te zeggen wat het bedoelde verschijnsel nu is.
11) Stihlin contrasteert, zoals wij zagen (Deel II, Hoofdstuk II, § 3), „Bild" aan
„Sache".
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`metaphorical') 12 ). Voor het Italiaans 13 ) en het Latijn 14 geldt hetzelfde
als voor het Frans.
De term -rp6 ros heeft zich gehandhaafd door zich aan te passen aan het
klank-systeem der verschillende talen. Daarom zijn de in de vorige alinea
genoemde omschrijvingen méér dan vertalingen van een vreemde term, nl.
verklaringen van een term uit de eigen taal. In Italiaanse en Franse woordenboeken vinden wij voor „troop" ook opgegeven: „métaphore, traslato". De
troop wordt inderdaad ook vaak „overdrachtelijke uitdrukking" genoemd.
Voorts doemt (zoals wij in het historiographische Deel gezien hebben), zo
niet in de directe definitie dan toch in de descriptie van het verschijnsel,
telkens de term „ongebruikelijke uitdrukking" op. En eindelijk wordt de
troop in vergelijking met het kurion ook als „onoorspronkelijke uitdrukking" begrepen.
De term „kurion" heeft zich niet gehandhaafd. Als taal-technische term
was dit woord reeds van het begin af aan polysemisch 15 ) . Zoals wij reeds
gezegd hebben, bedoelen wij er hier mee: het correlaat en het contrast van
de troop. Het is gewenst hiervoor een praegnante uitdrukking te gebruiken,
ook al bestaat deze buiten de classieke literatuur niet. Wat ook de etymologische betekenis geweest moge zijn, „kurion" kent m.m. dezelfde polysemie
(of polynomie?) als ,,troop". Dus vinden wij:
)

kurion

zaak
letterlijk
eigenlijk

(1)
beeld
figuurlijk
(2)
(3)
oneigenlijk troop
P
(4)
ongebruikelijk
onoverdrachtelijk
overdrachtelijk
(5)
oorspronkelijk
(6)
onoorspronkelijk
(Schema XIX) 18
)

Wordt hier op zes verschillende wijzen hetzelfde contrast tot uitdrukking
gebracht, hebben dus die twaalf woorden samen maar twee (contrasterende)
betekenissen? Of zijn er meer, en daardoor misschien meer indelingscriteria,
waarin meer aspecten van het woord zichtbaar worden? Hoe zijn die betekenissen dan, en hoe hangen zij samen?
Het is moeilijk hierop een afdoend antwoord te geven. Immers in al die
12) Zie b.v. K. ten Bruggecate en A. Broers: Engelsch Woordenboek.
13) Zie b.v. C. C. Ghiotti: Vocabolario scolastico Italiano — Francese (Torino, 1929).
En voor het Frans b.v. K. R. Gallas: Fransch Woordenboek.
14) Zie b.v. J. van Wageningen: Latijnsch Woordenboek.
15) Zie Deel II, Hoofdstuk I, § 2.
16) Behalve in (1) moet natuurlijk steeds met „uitdrukking" worden aangevuld.
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rhetorica's vinden wij niet een en dezelfde mening, terwijl de meeste meningen ook niet vanuit één duidelijk gezichtspunt te begrijpen zijn. Bovendien
is „rhetorica" zelf een conglomeraat; niet altijd is de visie van „de" rhetorica, in welke wetenschap de term „troop" en het gehele tropologische
systeem toch ontstaan is, van die der semasiologie of die der grammatica
gescheiden; niet altijd is er een grens tussen deze gebieden, kan men ze zien
als door een bepaalde probleemstelling, door een bepaalde „aanpak" getypeerde afzonderlijke wetenschappen 17 ) . Wij behandelen ze hier immers
samen, niet alleen omdat die visies zoveel op elkaar lijken, maar ook omdat
wat zich b.v. „rhetorica" noemt, meestal niet uitsluitend rhetorica is.
Trachten wij toch tot een analyse te komen.
Ad (1). Het contrast van „beeld" kan slechts „zaak" zijn (maar tegenover „beeldspraak" staat niet „zaakspraak", d.w.z. de laatste term komt
niet voor; men neemt hier genoegen met „eigenlijke uitdrukking") . Het is
duidelijk, dat dit contrast zich van de overige onderscheidt, doordat de
termen hier (om ons scholastisch uit te drukken) reëel supponeren. Het
wordt dus getypeerd door middel van het contrast tussen de geïntendeerde
objecten. De indeling der woorden berust dus direct op een indeling der
objecten, nl. in zulke die zaak zijn, en zulke die beeld zijn. Het is natuurlijk
niet zo, dat de laatste indeling eens en voor altijd plaats heeft, dat de
objecten eens en voor altijd in twee groepen (zaken en beelden) worden
gescheiden, die verder eenzaam tegenover elkaar staan. Neen, het contrast
constitueert zich telkens in een concreet geval; hetzelfde object kan in het
ene geval zaak en in het andere beeld zijn. Geldt dit nu ook voor woorden?
Kan „hetzelfde" woord nu eens troop, dan weer kurion zijn, of liever (wij
beschouwen immers het begrip) : worden troop en kurion als „hetzelfde"
woord begrepen? In verband met de terminologie van (1) is deze vraag
niet te beantwoorden. Wij komen er straks op terug.
Ad (2). Hiermee is zeer weinig aan te vangen. „Figuur" is oorspronkelijk
weer „vorm of wijze (van zich uitdrukken)", en „letterlijk" moet helemaal
een avontuurlijke ontwikkelingsgang hebben gehad, wil het in dit verband
zin hebben („letterlijke” betekenis ! ?) . Wij kunnen (2) wel met (3) identificeren.
Ad (3). „Eigenlijk" is evenals Kv' piov altijd polysemisch geweest. Men
gebruikt het voor zeer verschillende zaken, nl. voor „eigenlijk" zelf, voor
„gebruikelijk" en voor ,,00rspronkelijk". En hetzelfde geldt m. m. voor de
beide laatst: ook deze zijn polysemisch. In de rhetorica (en ook nog wel
in de linguistiek) is het dus in het algemeen zo: Al die termen worden niet

17) Vgl. hierover uitvoerig Deel I, Hoofdstuk II, § 3, § 4.
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nader geëxpliceerd, zij hebben om zo te zeggen een axiomatisch karakter 18
Soms treffen wij het inzicht aan, dat zij toch wel enige verklaring nodig
hebben; dit inzicht openbaart zich dan in de aanhalingstekens, waartussen
de termen geplaatst worden (dit is vooral bij „eigenlijk" het geval) , welke
aanhalingstekens tevens de functie schijnen te hebben, het door dit inzicht
uit zijn rust gewekte wetenschappelijke geweten weer in slaap te sussen.
De termen worden als synoniemen begrepen, maar wanneer wij de concrete
gevallen beschouwen, blijken toch weer „onbewuste" 19 ) verschillen te
bestaan, die weer enigszins verklaren, waarom men nu voor „hetzelfde"
begrip zoveel verschillende termen gebruikt. Juist omdat die verschillen
grotendeels onbewust gebleven zijn, is het niet mogelijk erover te spreken,
zonder daarbij transcendent te worden, d.w.z. niet een descriptie te geven
van het begrip, doch van het object „troop". De lijnen, die wij in deze
materie trekken, kunnen daarom slechts zeer vluchtig wezen..
Wij zeiden, dat „eigenlijk" de betekenissen ,,gebruikelijk" en ,,00rspronkelijk" kan hebben, maar in deze betekenissen toch niet geheel zonder rest
opgaat. Ergens haalt het het recht vandaan een eigen naam te bezitten.
Dit recht bezit het, wanneer het ook in de rhetorica meer of minder philosophisch wordt belast. Er zijn nl. gevallen, waarin men de oneigenlijke uitdrukking als gebruikelijker ziet dan de eigenlijke, dus de troop als gebruikelijker dan het kurion. Dan kan een etymologiseren de doorslag geven („oorspronkelijk" - „onoorspronkelijk"), maar ook wel de aard der geïntendeerde
objecten. Is het geïntendeerde object van het ene der door een bepaalde
homonymie samenhangende woorden zintuiglijk waarneembaar, dat van
het andere zg. onstoffelijk, dan wordt het eerste woord „eigenlijk" („kurion"), het tweede „oneigenlijk" („troop") genoemd (vgl. Heyse, t.a.p.,
pag. 98: „sinnlich = eigentlich, geistig = uneigentlich") . Moge de etymologische (chronologische) relatie ook met de „philosophische" samen gaan,
hetzelfde zijn zij niet. In het laatste geval betekent de term „wezenlijk", d.i.
„iets wezenlijks (de werkelijkheid) intenderend". Deze werkelijkheid is dan
die van het naïeve realisme. Maar hier moeten wij verder verwijzen naar
Hoofdstuk I I I en IV van dit Deel.
Ad (4). De term „gebruikelijk" is op zichzelf duidelijk genoeg. De troop
wordt beschouwd als een afwijking van het gebruikelijke. Welk woord nu
(het meest) gebruikelijk is, wordt niet verder bewezen door van de woorden
een gebruiksstatistiek aan te leggen. Men voelt intuïtief, dat dit ,,gebruikelijk” zich niet verder laat expliceren, maar vanzelf door iedereen vanuit zijn
) .

18) Hierop hebben wij in Deel II herhaaldelijk gewezen (zie b.v. de paragraphen
over Aristoteles en Stâhlin).
19) Vgl. Deel I, Hoofdstuk I, $ 7.
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„inwendige taal-schat" wordt ervaren. Daarnaast echter ontdekt men gevallen, waarin de troop als „gewoner" wordt gevoeld dan het kurion (zie
ad (3)). Deze ontdekking is natuurlijk slechts mogelijk, wanneer het gebruikelijke niet als criterium wordt genomen voor de onderscheiding troop kurion. Dan treden weer de „eigenlijkheid" of de „oorspronkelijkheid" op.
Ad (5),. Behalve de ad (3) genoemde polysemie kent „oorspronkelijk"
nog een andere, en deze berust op het verschil tussen synchronistische en
diachronistische taal-beschouwing 20 ) . In het algemeen kunnen wij zeggen,
dat de beschouwingswijze der rhetorica synchronistisch is, dat voor haar
dus een woord slechts troop (c.q. kurion) is t.o.v. een ander woord, behorende
tot dezelfde taal-gemeenschap en tot dezelfde taal-periode. Daarom heeft,
wanneer ook in de rhetorica de „eigenlijke" betekenis de „oorspronkelijke"
wordt genoemd, dit „oorspronkelijk" vaak een andere betekenis dan in de
etymologie: het drukt niet alleen uit, dat het kurion reeds bestond voor het
moment dat de troop wordt gevormd, maar ook, dat het ook na dit moment
nog bestaat, hetgeen voor de etymologie volslagen irrelevant is. Vanuit een
synchronistische beschouwingswijze is het juist te verklaren, waarom „oorspronkelijk" en „gebruikelijk", die schijnbaar zo ver uiteen liggen, soms
synoniemen zijn.
Ad (6). Het onoorspronkelijke, afgeleide karakter van de troop komt
ook sterk tot uiting in het zesde contrast, waar de troop als „overdracht"
wordt begrepen. Terwijl in (5) niets anders tot uitdrukking wordt gebracht
dan dat het ene woord uit het andere ontstaan is, wordt ons in (6) iets
meegedeeld over de wijze van ontstaan. De analyse van dit contrast zal ons
tevens in staat stellen naar een antwoord te streven op de ad (1) gestelde
vraag: Gaat het hier wel om een indeling der woorden, of gaat het om een
indeling der betekenissen van hetzelfde woord?
Als object van het verbum „overdragen" ziet men meestal naam, soms
ook wel betekenis; men noemt dus de troop (en vooral de metaphoor !) een
„naamsoverdracht" of een „betekenis-overdracht". Als term mag dit laatste
betrekkelijk weinig voorkomen, als begrip is het echter, zoals wij nog
zullen zien, zeer vaak aanwezig. Beide opvattingen kunnen naast elkaar
bestaan, omdat tegenover dezelfde troop niet één maar twee kuria kunnen
worden gesteld. Maar de hele term „overdracht" is slechts mogelijk, wanneer troop en kurion verschillende woorden zijn.
Dit neemt echter niet weg, dat men ook herhaaldelijk spreekt van de
onoverdrachtelijke (letterlijke, eigenlijke, oorspronkelijke, gebruikelijke) en
de overdrachtelijke (oneigenlijke enz.) betekenis van een bepaald woord
20) Wij gebruiken hier de bekende terminologie van F. de Saussure; zie diens Cours
de linguistique générale 3 (Paris, 1922).
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(daarentegen nooit van de eigenlijke of oneigenlijke naam van een bepaald
woord). Dit zou natuurlijk te verklaren zijn als resultaat van een troebele
terminologie; zo vaak immers worden „naam" en „woord" geïdentificeerd.
Erdmann zegt naar aanleiding van deze identificering: „Ob es z.B.
richtig ist zu behaupten, zwei der Form nach identische Lautkomplexe steilten dasselbe oder verschiedene Wörter dar, h ingt davon ab, ob man unter
Wort nur den Sprachlaut oder Sprachlaut plus Bedeutung versteht, ob man
die Verschiedenheit auf die Abstammung oder die lautliche Form oder auch
auf den Sinn bezieht. Es ist selbstverstndlich kein Widerspruch, einmaal
zu sagen, das Zahlwort acht und das Substantiv Acht seien ganz verschiedene
Wörter etwa im Gegensatz zu Feder (am Vogel) und Feder (zum Schreiben), dann aber in anderem Zusammenhang zu behaupten, in acht und
Acht bezeichne dasselbe Wort ganz disparate Begriffe. Wie i berall, so ist
auch hier der Redende einigermaszen auf den guten Willen der Horenden
angewiesen" 21)
Ligt de fout dus bij onszelf, en zijn wij als hoorder niet van goeden wille?
Leggen wij ten onrechte zout op het slakje der polysemie ? Polysemie (de
moderne taalkunde betoogt het herhaaldelijk) immers is geen pathologisch
doch een gezond physiologisch verschijnsel, en het is te begrijpen dat ook
het woord „woord" hiervan wil profiteren.
Wij willen het laatste niet bestrijden. Maar de zaken liggen hier toch
wel anders. Wij onderzoeken niet de taal, maar speciaal wetenschappelijke
taal, en hierin lijkt polysemie toch niet zo gezond. Ook zien wij niet in,
dat de beide contrasterende uitspraken in verschillende samenhangen optreden. „Dit is een troop, d.i. een naamsoverdracht" en „Dit is de (on)eigenlijke betekenis van dit woord" vinden wij in dezelfde samenhang, en
weinig spreekt men van een „woord-overdracht", en nooit van de „(on)eigenlijke betekenis van een naam". Hieruit moeten wij wel besluiten, dat troop en
kurion èn als twee verschillende woorden èn als een en hetzelfde woord
worden beschouwd.
Dat zich hier weer het Weisgerberiaanse woordprobleem (d.i. in wezen: het probleem „hetzelfde - niet-hetzelfde") openbaart, is duidelijk 22) .
Hoe een woord verschillende betekenissen kan hebben (b.v. ruimer enger, overdrachtelijk - onoverdrachtelij k 23 )) en toch zijn identiteit kan
bewaren, hoe er dus werkelijk sprake kan zijn van hetzelfde woord en niet

-

21) Erdmann, pag. 11, 12.
22) Vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 4.
23) Meestal gebruikt men (ook in woordenboeken) „oneigenlijk" en „figuurlijk" en
,00k wij gebruikten in de laatste alinea's enige malen de eerste term, hoewel wij toch
spreken over het contrast „(on)overdrachtelijk"; hier is de ad (3) gesignaleerde be4ekenis-onderscheiding niet relevant.
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slechts van dezelfde naam, daarop gaat de rhetorica theoretisch niet in.
Wenden wij ons dus tot die gevallen, waarin troop en kurion als twee
verschillende woorden worden begrepen.
Men ziet dan, zoals wij reeds zeiden, de troop als naams- of als betekenisoverdracht. De laatste term komt betrekkelijk weinig voor, maar het begrip
wordt toch telkens zichtbaar. Dit blijkt, wanneer wij hetgeen over het
aesthetisch karakter van de troop wordt gezegd, aan een beschouwing
onderwerpen . Het aesthetisch moment heeft weliswaar noch aan de troop
noch aan een van zijn soorten de naam-klank geleverd en ontbreekt zelfs
vaak in de directe definitie (zodat wij ook niet aan schema XIX een contrast „lelijk (aesthetisch onverschillig)" „mooi" kunnen toevoegen),
maar het wordt in de descriptie toch altijd genoemd. Volledig kunnen wij
het op deze plaats zeker niet behandelen, want het wordt zo niet uitsluitend
dan toch overwegend speciaal naar aanleiding van de metaphoor besproken;
men stelt regels op voor het juiste gebruik van metaphoren, niet van tropen;
men critiseert slechts weinig de door dichters gebruikte metonymia's en
synecdoche's. Juist de uitzonderlijke positie, welke de metaphoor in het
tropologisch systeem inneemt, maakt het zo moeilijk dit begrip in een
systematische behandeling van het begrip „troop" te scheiden. Vaak vinden
wij eigenschappen en onderverdelingen (b.v. in decoris en necessitatis
gratia) alleen bij de metaphoor, terwijl wij ons afvragen, waarom zij niet
eerst naar aanleiding van de troop werden behandeld; vaak worden eigenschappen, opgegeven als inhaerent aan alle tropen, slechts aan de metaphoor geëxpliceerd. Dit is o.a. met dat aesthetisch moment het geval, waarom dit ook bij ons speciaal bij de metaphoor aan de orde zal komen 24) .
Hier diene het volgende.
De troop wordt als mooier begrepen dan het kurion, .... maar (en dit
is het vreemde) dit is slechts mogelijk, als de troop niet als naamsoverdracht
doch als betekenis- overdracht wordt begrepen, als troop en kurion geen
homoniemen doch synoniemen zijn.
Laten wij dit met een voorbeeld verduidelijken. Voor „de schaduwen
worden langzaam korter" zegt men: „de schaduwen kruipen terug". Het
spreekt vanzelf, dat men hier „kruipen terug" mooier vindt dan „worden
korter", en dat men dus niet dit gebruik van „kruipen" mooier vindt dan
het „eigenlijke" (gezegd- van levende wezens) . Ten opzichte van „kruipen"
ziet men dus „langzaam korter worden" als kurion. Zo is het b.v. ook met
„het paard vloog vooruit". Wanneer er gevraagd wordt: „Wat betekent
vliegen hier „eigenlijk" ?" dan antwoordt men met „heel hard lopen".
Hieruit volgt, dat, terwijl de troop over het algemeen in abstracto be24) Zie § 3, en voorts Hoofdstuk IV, § 1.
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grepen wordt als een naamsoverdracht, men het vaak in concreto over een
betekenis-overdracht heeft. De duosemie van „eigenlijk" komt hier duidelijk tot uiting: „vliegen" betekent eigenlijk „het zich door de lucht voortbewegen (van vogels) "
„vliegen" betekent hier eigenlijk „heel hard
lopen".
Wat wij hier behandelen, hebben wij reeds in het historiographische Deel in een ander verband behandeld 25 ) : Een troop van de constructie
N ^--+ B kan vergeleken worden met het kurion N f--^ A of met het kurion
M .---} B. Dat wij (implicite) als correlaat van een bepaalde troop niet één
kurion doch twee kuria vinden, blijkt ook nog uit het naast elkaar voorkomen van de volgende twee uitspraken: „De troop is aanschouwelijker
(duidelijker) dan het kurion" en „Het kurion maakt de rede duidelijker dan
de troop". Achter de eerste uitspraak wordt het kurion M +--^ B zichtbaar,
achter de tweede het kurion N ---* A; N mag immers niet voor een ander
begrip ...gebruikt worden dan dat, waarvoor het gewoonlijk gebruikt wordt,
wil de rede niet voor anderen onbegrijpelijk zijn 26) .
Uitgaande van de zo vaak in de rhetorica's (poetica's, enz.) aangetroffen
opmerking, dat de troop mooi en aanschouwelijk is, vonden wij dus nog
eens de begrippen „troop" en „kurion" (dat is: hun onderlinge relatie) en
de daarmee samenhangende begrippen („eigenlijk", „overdrachtelijk", enz.)
als gedeeltelijk voor-wetenschappelijke begrippen, als onopgeloste problemen terug.
Wij vonden dus in hoofdzaak drie (door elkaar lopende) opvattingen:
I.Troop en kurion zijn twee verschillende betekenissen van hetzelfde woord;
II. Troop en kurion zijn verschillende woorden:
II a. De troop is een naamsoverdracht, d.w.z. troop en kurion zijn
homoniemen,
II b. De troop is een betekenis-overdracht, d.w.z. troop en kurion zijn
synoniemen.
-

Soms worden dus de betekenissen van een en hetzelfde woord ingedeeld,

soms worden de woorden ingedeeld 27 ) . Maar in beide gevallen zijn verschillende indelingscriteria tegelijkertijd werkzaam, d.w.z. berust die indeling op verschillende beschouwingswijzen van de betekenis, resp. het
woord. Soms is die beschouwingswijze diachronistisch („oorspronkelijk” in
diachronistische zin), soms synchronistisch, nu eens treft zij de communicerende functie („gebruikelijk"), dan weer de afbeeldende functie („eigenlijk"), ook wel de wijze van ontstaan („overdrachtelijk") 28 ).
25) Zie Deel II, Hoofdstuk I, § 2.
26) Vgl. Deel II, Hoofdstuk I, § 2, waarop dit tevens een aanvulling is.
27) Behalve de relatie „eigenlijk — oneigenlijk" vinden wij tussen de betekenissen
van een en hetzelfde woord (zie de woordenboeken) ook de relatie „ruimer — enger".
28) Zie voor die „functies": Hoofdstuk III, § 1.
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Rest ons nog de troop te beschouwen in zijn contrast tot de rhetorische
en grammatische figuur.
De overeenkomst tussen troop en rhetorische figuur ligt in hun aesthetische functie; zij zijn schoner dan de „gebruikelijke" wijze van zeggen.
Er blijven hier nog moeilijkheden genoeg. Wij bedoelen hier nu niet dat
begrip „gebruikelijk", maar b.v. het volgende. Een metaphoor wordt mooi
gevonden, als zij nieuw, verrassend is, terwijl een epitheton ornans (de
enige van alle tropen en f iguren, die speciaal aan die aesthetische functie
zijn naam te danken heeft (Grieks Kóa µos)) altijd een „rhetorisch" karakter
heeft; een adjectief kan slechts als epitheton ornans
en dus niet als een
werkelijke bepaling (beperking)
begrepen worden, als zijn verbinding
met een bepaald substantief tot cliché is geworden. Over dergelijke moeilijkheden spreekt echter niemand. Het verschil tussen troop en rhetorische
figuur is niet aan te geven. Dit weerspiegelt zich reeds in het feit, dat
„figuurlijk" en ,,overdrachtelijk" meestal synoniemen zijn. De ene geleerde
noemt „troop", wat de andere „figuur" noemt. Velen doen niet eens een
poging een duidelijk criterium aan te geven, waarop die onderscheiding
berust. Doet men dit wel, dan tracht de lezer tevergeefs verschillende
concrete rubrieken vanuit dat criterium te begrijpen. Of men ziet zelf goed
in, dat er geen criterium te vinden is en dat ook het genoemde niet voldoet,
.... maar stelt de rubrieken toch weer op 29 ). Dit neemt weer niet weg, dat
sommige begrippen (waaronder de metaphoor) altijd tot de tropen, andere
(waaronder de vergelijking) altijd tot de figuren worden gerekend, en dat
het verschil tussen metaphoor en epitheton ornans zo op het eerste gezicht
gemakkelijk schijnt aan te geven en zonder nadere reflectie toch essentieel
als anders begrepen wordt dan dat tussen metaphoor en metonymia. Een
„systeem", waarin de bedoelde onderscheiding niet is aangebracht, maakt
helemaal de indruk van een ordeloze opsomming. Bovendien: om alles maar
tropen of overdrachten te noemen gaat ook moeilijk, want wàt is er bij
„het blauwe meer" ,,overgedragen"? Als samenvattend begrip zou weer
zoiets dienen als „modus", d.i. „wijze van spreken" (TpóTroS in zijn oorspronkelijke betekenis van technische term), dat weinig of geen wetenschappelijke precisie bezit, zolang het niet nader wordt geëxpliceerd. Trachten
wij ondanks dit alles toch de (meestal niet direct uitgesproken) opvatting
der bestaande literatuur te formuleren.
Een troop is een substitutie in of van de „gewone" uitdrukking, een figuur
is een additie aan de „gewone" uitdrukking; soms vindt een begrip uit de
ene rubriek zijn aequivalent in een begrip uit de andere (metaphoor en
vergelijking) . Over het gevaarlijke van deze formulering (substitutie en
29) B.v. Wackernagel, pag. 502, vlgg.
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additie) spreken wij § 3 naar aanleiding van het begrip „versiering".
Het verschil tussen troop en grammatische figuur is gemakkelijker aan
te geven. Men ziet in de troop (wanneer men zijn ontstaan beschouwt) óf
een verandering in de betekenis van een woord, óf een nieuw woord, d.i.
een nieuwe verbinding van naam-klank en begrip, in de grammatische
figuur een verandering in de klank-vorm (in die „verandering" ligt tevens
het overeenkomstige tussen beide) 30 ) . Troop, rhetorische figuur en grammatische figuur kunnen als „afwijkingen van het gebruikelijke" samengenomen worden, en zij zijn ook inderdaad (door Aristoteles) samengenomen
onder de rubriek xenikon, waartegenover dan weer een kurion staat 31 ) . Dit
zou aan schema XVIII een nieuwe trap, of liever een nieuwe dimensie,
toevoegen.
En hiermee hebben wij een, voorzover de materie het toeliet, systematische descriptie gegeven van het begrip „troop" in de rhetorica. Hoe men
daar de troop ook moge beschouwen, men ziet hem steeds als complex van
een naam en één betekenis; de troop is mono-semantisch. De opvatting van
de troop als bi-semantisch woord kunnen wij hier dus niet behandelen.
Het merkwaardige is trouwens, dat ook de linguistiek dat karakter niet aan
de troop toekent, doch slechts aan een bepaalde troop, nl. de metaphoor,
terwijl toch nergens op het contrast „mono-semantisch - bi-semantisch" een
primaire indeling der tropen berust (zie boven) .
Nog merkwaardiger is, dat de rhetorica (poëtica) ons zo weinig weet
mede te delen over de expressieve functie van de troop. Maar vergelijk
hiervoor § 3, en Hoofdstuk IV, § 1.
Voor wij nu tot een systematische descriptie van het begrip „metaphoor"
(in de rhetorica) kunnen komen, moeten wij ons eerst afvragen: Hoe worden
de tropen ingedeeld?
§ 2 — HET TROPOLOGISCH SYSTEEM
Bij een statische (systematische) descriptie van een begrip moet de terminograaf, meer nog dan bij een dynamische (historische), seligerend ingrijpen. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn hier alle indelingen, die wij
in de literatuur aantreffen, te registreren. Wanneer wij een blik werpen
op die ganse uitgebreide terminologie, dan begrijpen wij de verzuchting

,r

30) Zie over de grammatische figuren, de
O i TWV ité ecov (Trypho) of metaplasmi, b.v. het bekende werk van J. te Winkel: De grammatische figuren in het
Nederlandsche (Kuilenburg, 1884).
31) Het is minder juist, de grammatische en de rhetorische figuren (waartoe dan
ook de tropen behoren) aan de logische figuren te coördineren, zoals Te Winkel (t.a.p.,
pag. 1) doet. Hij grijpt ze samen als „vormen", dat is weer: „wijzen".
32
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van Scherer 1 „Es liegt auf den Lehren der Rhetorik ein dicker Staub der
jahrhunderte, und ich will nur gestehen, dass ich mich von früh auf angegáhnt fühlte, wenn ich in der Schule die vermoderten Kunstausdrücke
anwenden sollte". Wij mogen vermoeden, dat die verveling met dat „sollen"
in direct verband heeft gestaan. Ook, dat het „anwenden" van die termen
slechts geschiedde bij het maken van die oefeningen, welke den leerling
dwingen een aantal gevallen te subsumeren onder enige van te voren gedefinieerde begrippen. Dergelijke oefeningen vinden wij in moderne stijlboeken nog 2 ); zij zijn zielloos, doch niet volmaakt nutteloos. Zijn de subsumeringen mogelijk, dan kent de leerling na afloop van de oefening de
begrippen inderdaad beter dan ervoor 3 ) . Zijn zij niet mogelijk, dan kan men
de volgende gevallen onderscheiden. De leraar kan ten onrechte menen,
dat hij de vragen volledig kan beantwoorden; hij zal dan elk antwoord,
dat van het zijne afwijkt, in zijn cijferboekje als een onvoldoende noteren.
De leraar kan als hij van zichzelf ook nadenken eist en tot nadenken in
staat is inzien, dat hij (de deskundige) zelf machteloos staat tegenover
de oefening, waarmee de schrijver in een soort van „après nous le déluge"stemming een bladzijde van zijn stijlboekje heeft gevuld. Dan kan hij nog
„zijn macht-woord luid laten rijzen" 4 ), doch uit schaamte het cijferboekje
maar op zijn lessenaar laten liggen. Hij kan echter van die oefening ook een
prachtig lesje maken in het begrijpen, dat men iets niet begrijpt.
Inderdaad zullen wij straks zien, dat die subsumeringen zeer grote
moeilijkheden opleveren. De correlatie (of incorrelatie) tussen begrip en
geval is echter niet het enige, ook niet het eerste, dat wij hier moeten onderzoeken. Wij moeten voor alles de vraag stellen: Welke relatie bestaat er
tussen al die tropen, m.a.w. naar welk criterium of naar welke criteria
worden zij ingedeeld, dus wat is (zijn) hun binnen-schematische eigenschap(pen)?
Alle tropen, die men ooit heeft onderscheiden, kunnen hier niet in aan):

1) Scherer, Anhang, pag. 288, vlg.; vgl. ook zijn recensie van Wilman's „Walther"
(Anz. d. Alt., X, pag. 308), voorts de Deel II, Hoofdstuk III, § 4 geciteerde opmerking
van Gottschall.
2) Vgl. C. G. N. de Vooijs: De behandeling van „figuurlijke taal" (Verz. Taalk.
Opst., II, pag. 175. vlgg.) .
3) Het is volkomen onjuist, om (zoals de meeste stijlboeken met de tropen doen)
slechts een definitie, eventueel enige voorbeelden, te geven. Als men eenmaal aanneemt, dat de leerling die termen moet kennen, mag dat „kennen" niet bestaan in
het met een gememoriseerde zin reageren op een prikkelwoord (de term), maar moet
hij in staat zijn om „verschillende" gevallen als „hetzelfde" (het door de term geintendeerde) te herkennen.
4) Om met Henr. Roland Holst te spreken.
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merking komen. De verschillende tropologische systemen wijken niet alleen
in de namen der tropen en in de aan eenzelfde naam geassocieerde begrippen, maar ook in het aantal tropen zeer van elkaar af. Het aantal varieert
van twee (de metaphoor en de metonymia) tot ± 140 (zie de Arabieren) .
In de evolutie van dat aantal zien wij wel een vrij duidelijke lijn. In de
Oudheid (bij de Grieken veel meer dan bij de Romeinen) vinden wij een
woekering van termen, in de Westeuropese literatuur is het aantal tropen
zeer ingekrompen. De oude literatuur is meer „analytisch" (men onderscheidde meer naar verschillen), de moderne meer „synthetisch" (men grijpt
meer samen naar overeenkomsten) . Een critiek, die de laatste op de eerste
heeft, spreekt minachtend over „casuïstiek", over de „spitsvondige, zelfbedachte" onderscheidingen der Griekse en Arabische rhetores; daartegenover stelt zij dan natuurlijk de door haar geziene overeenkomsten als ,,wezenlijk". De Arabier zal zich echter met verwondering afvragen, hoe het
mogelijk is aan dergelijke duidelijke verschillen voorbij te zien. Flodderige
synthese en scherpzinnige analyse, spitsvondige onderscheiding en grootse
samenvatting, de begrippen zelf en hun epitheta ornantia of desornantia
zijn op zichzelf problemen, die rechtstreeks met het object en het begrip
„metaphoor" in verband staan 5). Hier vonden wij die problemen achter de
wisseling van het aantal tropen in de evolutie der rhetorica. Eerst als onze
aandacht zo gericht is, dwalen wij niet als een verveelde tourist door het
rariteiten-cabinet van een verouderde terminologie. Maar in deze paragraaf
mogen wij niet te veel de philosophisch verwonderde toeschouwer zijn; hier
zijn wij de conservator, wiens taak het is de voorwerpen zoveel mogelijk
systematisch te catalogiseren.
Wanneer wij in vogelvlucht de vele verhandelingen der Griekse rhetores
over de tropen beschouwen, dan blijkt ons weinig van een systeem, meer van
een aggregatie 6 ) . Nergens vinden wij ook maar een woord over indelings5) Vgl. vooral Deel I. Hoofdstuk I, § 5. — Het spreekt wel vanzelf, dat wat wij hier
opmerken, voor elke indeling en onderverdeling geldt. Wij wijzen b.v. op het systeem
der suppositiones, op dat der bijwoordelijke bepalingen (ook hier wil men in de moderne grammatica geen soorten meer onderscheiden) .... maar ook op het systeem
der planten en der dieren. Wanneer de systematiek „in de dingen ligt" (Husserl)
en wij haar slechts moeten „ontdekken'', dan toont zij zich toch aan verschillende
ontdekkingsreizigers zeer verschillend. Het al dan niet zien van bedoeld probleem
is een der wijzen, waarop zich het verschil tussen positivisten en relativisten openbaart. Voor den positivist kan het empirisch aangetroffen verschil tussen de indelingen, het verschil in onderscheiden en samenvatten, nooit tot probleem worden,
omdat hij altijd meent, dat juist hij de werkelijke verschillen en overeenkomsten ziet.
De relativist echter ziet achter vrijwel alle indelingen van vrijwel alle wetenschappen
de problemen „hetzelfde — niet-hetzelfde" en „subject — object".
6) „System" en „Aggregat", de bekende termen van Kant.
.
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criteria. Wel is in de definitie van -rpóiros vaak een scheiding in principe
gegeven (b.v. zoals bij Trypho in aesthetische en inopia-tropen), maar deze
leidt nooit tot een opstelling van twee principieel verschillende rubrieken,
nooit tot een indeling van de troop, doch slechts tot een onderverdeling
van een enkele troop afzonderlijk (de metaphoor) . Of er dan criteria impliciet aanwezig zijn, is bijzonder moeilijk uit te maken. De meeste tropen
worden zeer kort en gebrekkig gedefinieerd en slechts door middel van een
enkel voorbeeld verduidelijkt, terwijl er bovendien nog vaak incorrelaties
blijken tussen voorbeeld en definitie. Het zou dus een tamelijk pijnlijk
onderzoek worden met een vrijwel zeker negatief resultaat, en daarom zien
wij er maar liever van af. Wie wenst na te gaan, hoe al die tropen heten
(dus niet: wat zij zijn) verwijzen wij naar het in het vorige Deel genoemde
werk van Volkmann 7
De poging van Marcianus Capella om enige orde in die chaos te scheppen,
vindt voorlopig geen navolging. Eerst in de dagen van het Humanisme wordt
de poging vernieuwd. Scaliger beroemt zich er op de eerste te zijn, die al
de tropen tot enige primaire tropen terugbrengt 8 ) . Zoals wij zagen, ontbreekt het zijn indelingscriterium nog aan wetenschappelijke helderheid.
De criteria van Vossius zijn ongetwijfeld duidelijker. Hij onderscheidt vier
primaire tropen: metaphoor, metonymia, synecdoche en ironie, die weer
zijn samen te vatten tot twee groepen, ieder van twee tropen (metaphoor +
ironie metonymia + synecdoche). Deze indeling berust op de (twee maal
twee) relaties, welke er tussen de objecten kunnen bestaan, d.w.z. (en hier
drukken wij ons natuurlijk op een geheel andere wijze uit dan Vossius)
) .

tussen de geïntendeerde objecten van het phonetisch kurion en van het

semantisch kurion. Deze relaties kunnen conjunct zijn (er is een „natuurlijk" verband tussen de objecten, b.v. het ene is een deel van het andere,
of een gevolg), of disjunct (er is geen „natuurlijk" verband, doch (partiële)
gelijkheid of contrast). Conjunct is de relatie bij de metonymia en de synecdoche, disjunct bij de metaphoor en de ironie. Wij zullen hier niet kennistheoretisch op dit begrip „natuurlijk" ingaan. Vossius' vier-deling vinden
wij ook in vele andere rhetorica's, maar deze wordt daar dan niet tot een
twee-deling teruggebracht.
Naast deze vier-deling is een drie-deling zeer geliefd. Men beschouwt dan
de ironie niet als een „troop", omdat zij niet een begrip door een „aanschouwelijker" vervangt 9 ), of men ziet in haar een soort metaphoor. Het
7) Dergelijke opsommingen van namen lijken ons vrij nutteloos, .... ook al blijft
voor den terminograaf, zoals in dit geval, niet zo veel anders over.
8) Zie Deel II, Hoofdstuk I, § 6.
9) Dit is de opvatting van Gerber (II, 1, pag. 33); elders spreekt hij van het ontbreken van de „andere sfeer" (pag. 100).
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laatste lijkt wat vreemd: het dwingt ons „contrast" te zien als een soort
„overeenkomst" 10 ) . Maar ook het eerste heeft zijn bezwaren: men kan toch
ook tegenover de ironische uitdrukking de „eigenlijke" (hier: het semantisch
kurion) stellen; wil men de ironie niet tot de tropen rekenen, dan moet
ook de hele term „(on)eigenlijk" uit de descriptie van de tropen verdwijnen
en het contrast „kurion - troop" slechts als een contrast „onaanschouwelijk
(indifferent) - aanschouwelijk (er) " begrepen worden.
Eindelijk treffen wij nog een twee-deling aan in metaphoor en metonymia;
de synecdoche wordt dan tot de metonymia gerekend en de ironie (zie vorige
alinea), in overeenstemming met de opvatting van Vossius, tot de metaphoor 11)
Als gebruikelijkste indelingen vinden wij dus de volgende:
I.
II.

Metaphoor
Metaphoor

Ironie
Metonymia
Synecdoche
Metonymia
Synecdoche

Ironie
III.

Metaphoor

Metonymia

Ironie
Synecdoche
(Schema XX)
Meer (primaire en secundaire) tropen geven wij op deze plaats niet; het
zijn er heel wat minder, dan ons uit de Griekse en Arabische literatuur
„bekend" zijn. Het is duidelijk, dat het verschil in systeem een verschil
is in begrippen. Het al dan niet tot de metaphoor rekenen van de synecdoche
wijst (wanneer in beide gevallen de „overeenkomst" constituerend voor de
metaphoor wordt gesteld) niet alleen op een ander begrip „overeenkomst",
maar ook op een ander begrip „metaphoor". Natuurlijk wordt in de bestaande literatuur nergens over dergelijke verschillen gesproken; als er
maar in de definities de naam „overeenkomst" staat, worden de begrippen
als volmaakt identiek beschouwd. Maar ook hier geldt, dat het deel slechts
uit het geheel begrepen kan worden: het systeem, waartoe een begrip behoort, is voor dit begrip óók relevant 12) .
10) Zie Deel II, Hoofdstuk I, § 4. Acket zegt (pag. 96): „De ironie is een metaphora.
De overeenkomst bestaat daarin dat twee eigenschappen in hoogen graad voorkomen".
Vgl. ook de § over Werner, die echter niet steeds hun relatie op deze wijze begrijpt.
11) De opvatting, dat alle tropen tot één primaire troop te herleiden zijn, kent de
rhetorica niet.
12) Vgl. Deel II, Hoofdstuk I, § 2.
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Maar wat de verschillen ook mogen zijn, in alle gevallen treffen wij als
criterium voor een indeling .der tropen datgene aan, dat door Vossius is
gesteld en eigenlijk reeds (althans over het algemeen genomen) gedeeltelijk
impliciet in de „systemen" der Ouden aanwezig was: de relatie tussen de
geïntendeerde objecten. Deze relatie wordt stilzwijgend als objectief bestaande geponeerd, waardoor het scheppende, subjectieve, expressieve
moment der beeldspraak in de verdrukking komt. Overigens wordt er evenzeer gesproken van de relatie tussen begrippen als van de relatie tussen
dingen, hetgeen het moeilijk maakt een dieper inzicht in deze systematiek
te krijgen.
Wij willen met de volgende opmerkingen niet in extenso een critiek op
de bestaande systemen en begrippen geven, maar slechts op enkele essentiële punten wijzen.
De metonymia wordt vaak gedefinieerd als een naamsoverdracht, die
daardoor ontstaat, dat wij twee dingen altijd samen waarnemen; maar onder
de gegevene voorbeelden krioelt het van de gevallen, waarin wij tevergeefs
ons inspannen iets „waar te nemen" (Frankrijk heeft ons de oorlog verklaard") en die ons doen vermoeden, dat „dingen" niet veel anders is dan
„dinges" 13 ). Bij de synecdoche scheidt men (en verenigt men natuurlijk
tevens) twee relaties, nl. die tussen deel en geheel en die tussen soort (individu) en geslacht (soort). De eerste schijnt blijkens de gegeven voorbeelden
voornamelijk te bestaan tussen waarneembare „dingen"; men geeft hier
ook wel „duizend" als synecdoche voor „veel" (waarom is dit niet een voorbeeld van de tweede soort? (vgl. Aristoteles)) . Bij de species pro genu of
de genus pro specie zien wij, in tegenstelling met het pars pro toto en het

totum pro parte, in de eerste plaats een relatie tussen begrippen.
Wij zagen, dat de synecdoche tot de metonymia gerekend wordt (als zij
althans niet als afzonderlijke troop wordt beschouwd), en dit lijkt voor
het pars pro toto (totum pro parte) wel plausibel: deel en geheel „behoren
bij elkaar", „worden samen waargenomen". Maar hoe is dit met betrekking
tot het genus pro specie (species pro genere) ? Gerber zegt 14 ), dat hierbij „das
Verstándniss durch Wahrnehmung 15) einer Zusammenhörigkeit erf olgt,
welche aus einer Gemeinsamkeit wesentlicher Merkmale erst erkannt wird".
Maar dan vraagt men zich toch af, waarom de synecdoche niet onder de
metaphoor ressorteert, want wat is „gemeenschappelijkheid van (wezen13) „Dinges" is inderdaad een Nederlands woord; wij vinden het althans in het
Woordenboek van Koenen. In beschouwingen over Het Woord wordt dit „woord"
nooit onderzocht; zou er niets uit te leren zijn?
14) Gerber, II, § 1, pag. 38.
15) Ook hier weer dat woord „waarneming".
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lijke) kenmerken" anders dan „overeenkomst" ? Overigens kan men zich
evengoed afvragen, waarom de metaphoor niet een soort van metonymia
is, waarbij de begrippen (objecten) „samenhoren" door hun overeenkomst.
Misschien dat ons hier een ander criterium kan helpen: Bij de synecdoche
en de metonymia behoren de geïntendeerde objecten der beide kuria tot
dezelfde „sfeer", bij de metaphoor behoren zij tot verschillende „sferen".
Eerst in Hoofdstuk II zullen wij uitvoerig over dat begrip „sfeer" handelen,
daar het in de rhetorica vrijwel niet en dan nog impliciet aanwezig is. Op
deze plaats willen wij slechts op het volgende wijzen. Afgezien van het
axiomatisch karakter van het begrip „sfeer", wil ons bovenbedoeld criterium vanuit de gegeven voorbeelden niet goed duidelijk worden. „De derde
bank let niet op (= de jongens, die in de derde bank zitten, letten niet op) "
heet een metonymia. Maar zou er geen „sfeer-verschil" bestaan tussen
„bank" en „jongens" ? En waarom is dit er dan wel tussen „kleden" en
„bedekken" („de aarde is met bloemen bekleed") (metaphoor) ? Bovendien:
is „bekleden" niet een soort van „bedekken" (synecdoche) ? Enz.
Dit zijn enige raadselen, enige vraagtekens, die — als wormen uit losgewoelde aarde bij een analyse uit de gebruikelijke tropologische systemen
(en reeds bij een analyse van de primaire tropen) naar boven kronkelen.
Wanneer wij nu ook de andere tropen beschouwen, wordt de zaak nog veel
ingewikkelder. Het euphemisme b.v. wordt tot de metaphoor gerekend.
Maar dan blijkt uit de definitie en uit de voorbeelden, dat hier een geheel
ander criterium werkzaam is dan de bovengenoemde relatie, nl. de psychologische oorzaak van de overdracht, de intentie 16) . Dit criterium vonden
wij in principe reeds aanwezig in de definitie van „troop" als een overdracht
„decoris en pudoris gratia", maar nergens is een poging gedaan om dit met
het andere logisch in één systeem te verenigen; bedient zich de pudor altijd
speciaal van een overeenkomst-overdracht, of zijn er ook metonymische
euphemismen? Enz.
De personificatie levert nog meer moeilijkheden op. Soms wordt zij wel
als een afzonderlijke troop beschouwd (wiens verhouding tot de andere
tropen dan onduidelijk blijft) en dan onderverdeeld in metaphorische, allegorische en mythologische personificatie, soms juist niet als een bijzondere
wijze van uitdrukken, meestal echter als een soort metaphoor. Omdat wij
de eerste opvatting daar tegenkomen, waar de tropen niet volgens een
bepaald principe tot enige primaire zijn teruggebracht, en de tweede buiten
het begrip „troop" (beter misschien: buiten de rhetorica) uitvoert, zullen
wij hier slechts de derde bespreken, hoewel de controverse, die wij zullen
16) Zie vooral ook hetgeen wij hierover opmerkten naar aanleiding van Werner's
begripsphase.
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signaleren, ook bij de twee andere voorkomt.
Een nadere beschouwing
van de door verschillende rhetores gegeven voorbeelden leert ons het
volgende. De zinnen, waarin de personificatie moet voorkomen, zijn bij allen
dezelfde of althans soortgelijk, maar in een en dezelfde zin geeft de een
een ander woord als personificatie op dan de ander. In het voorbeeld „De
wrede winter berooft het woud" cursiveert de een „wrede" en „berooft", de
ander „winter"; wat dus voor den een „troop" is, is voor den ander ,,toevoeging", en omgekeerd. Volgens den eerste is personificatie dus een metaphoor, die door haar syntactische relatie met een ander woord dat woord
personifieert, d.w.z. als een persoon, als bezield, voorstelt; immers men kan
moeilijk volhouden, dat „wrede" zelf verpersoonlijkt wordt (het is toch
„eigenlijk" een EgypvXov 17 )), eerder wordt het verzakelijkt door zijn relatie
met „winter". Een personificatie is dus een pcTapopá xarr' EvkpyEtav 18),
en „winter" heeft hier zijn eigenlijke betekenis, is geen troop: ér heeft geen
„overdracht" plaats, wanneer een abstractum (of levenloos concretum) als
een persoon wordt voorgesteld. Maar .... gebeurt er met dat „winter"
ook niet iets, en is het niet vreemd, dat niet hetgeen verpersoonlijkt wordt,
maar wel hetgeen verpersoonlijkt „personificatie" wordt genoemd? In allen
gevalle zou de eerste opvatting ons althans van de plicht ontslaan, welke de
tweede ons oplegt: te zoeken naar de beide kuria van de personificatie
(d.i. dus de metaphoor) „winter". Wanneer wij dit „winter" vergelijken met
b.v. „de winter des levens", schijnt het verschil tussen beide „tropen" zo
groot, dat wij de eerste niet als een soort van de tweede begrijpen kunnen 1 s) .
-

Andere tropen uit de vroegere aggregaties, die wij nu als soorten der

metaphoor terugvinden, zijn b.v. de hyperbool en de litotes. Bij de hyperbool is de overeenkomst van phonetisch en semantisch kurion dit, dat hun
quantiteit of (gevoels)intensiteit groot is; van het eerste is het echter groter
dan van het tweede. Merkwaardig is, dat de metaphoor ook wel als een soort
van hyperbool wordt opgegeven (zij het dan niet in de rhetorica): in de
metaphoor wordt een overeenkomst tot identiteit gehyperboliseerd; maar
zie hierover Hoofdstuk IV, § 1. Onder „litotes" worden vaak twee zeer
verschillende zaken samengenomen, nl. overdrijving van het (ruimtelijk
of anderszins) kleine en verzwakking van het onaangename. Het eerste is
niets dan een hyperbool, het tweede wordt als een soort euphemisme beschouwd, maar wij vinden ook wel het euphemisme als een soort litotes
opgegeven. Maar waarom is de hyperbool niet een soort dysphemisme, of
17) Zie Deel II, Hoofdstuk I, § 3.
18) Ibidem.
19) Zie hierover de desbetreffende passages over Georgios Choiroboskos, Qazwznl,
Brinkmann en St^,hlin in het vorige Deel.
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het dysphemisme een soort hyperbool (het onaangename wordt versterkt) ?
Zo zijn er nog meer moeilijkheden. Wordt „ziekte" voor „de pest" gebruikt, dan is dit als litotes en euphemisme een metaphoor, maar tevens als
genus pro specie een synecdoche, dus een metonymia, die toch diametraal
tegenover de metaphoor wordt gesteld.
Met de allegorie (die als samengestelde metaphoor vaak aan de eenvoudige (ook wel niet-allegorische) metaphoor gecontrasteerd wordt) is men
over het algemeen gelukkiger. Het is een „uitgewerkte" metaphoor. Het is
een reeks van (syntactisch) samenhangende metaphoren, die echter alle in
één hoofd-metaphoor centreren; enige of alle punten van overeenkomst, die
deze hoofd-metaphoor deden ontstaan, worden afzonderlijk in metaphoren
geëxpliceerd (de Fransen spreken wel van een métaphore suivie ou filée
(zie Marouzeau, t.a.p.)).
De antonomasia en de periphrasis noemen één kenmerkende eigenschap
van een object en worden beschouwd als soorten van synecdoche (één
kenmerk voor het geheel = deel voor geheel) . De antonomasia is (om het
praegnant en zeker niet in de terminologie der rhetorica te formuleren)
syntactisch een junctio, de periphrasis is syntactisch een nexus met een
pronomen als subject 20 ). Er wordt wel eens gezegd, dat alleen bij de metaphoor de „eigenlijke" uitdrukking naast de troop kan staan; maar dit is
bij deze tropen (beide gevallen van synecdoche) ook mogelijk, resp. als
appositie en als bijvoeglijke bijzin. Dit is hier echter van minder belang.
Merkwaardig is de identificering van de relaties „deel - geheel" en „kenmerk - geheel (complex van kenmerken)" en de coördinatie hiervan met
die tussen genus en species. „Dichter" voor „Homerus" is zo tegelijkertijd
een pars pro toto en een genus pro specie.
Maar op al die secundaire tropen zullen wij niet verder ingaan. Wij
wilden in deze paragraaf slechts een beschrijving geven van de meest gebruikelijke tropologische systemen en enige van hun leemten zichtbaar
maken. Het grammatisch systeem, zoals dat in de schoolboeken wordt aangetroffen, is reeds , meermalen aan critiek onderworpen geweest 21 ) . Het
tropologisch systeem, zoals het in de „stijlboeken" den leerling (meestal
in de derde klasse onzer middelbare scholen) wordt voorgezet, is tot nu toe
aan een dergelijke critiek ontkomen, hoewel het zeker niet veel beter is.
Uit het feit echter, dat wij allerlei incorrelaties en vaagheden hebben
gesignaleerd (welke weer gedeeltelijk samenhangen met het problematische
in het begrip „troop" zelf), mag in het geheel niet worden afgeleid, dat wij
20) „ Junctio" en „nexus": de bekende termen van Jespersen (zie diens Philosophy
of Grammar) .
21) Het scherpzinnigst en grondigst bij M. J. Langeveld; Taal en Denken.
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van de mogelijkheid van een streng sluitend systeem overtuigd zijn. Of
deze materie werkelijk in een systeem volledig kan opgaan, kan eerst in
een studie over het verschijnsel onderzocht worden. Dit probleem is een
speciaal geval van een wijder probleem, dat weer wortelt in het relatieprobleem „subject - object" 22 ) . De tropologie, de leer van de (of van enige)
stijl-vormen, is een detail van een detail-wetenschap, en de beoefenaars
van een of andere detail-wetenschap laten zich meestal niet met dergelijke
„diepzinnigheden" in, hoogstens laten zij zich er (minachtend) over uit.
De leemten in hun systeem vallen hun meestal niet op; nog minder trachten
zij na te gaan, hoe deze zijn ontstaan. Maar elke indeling of onderverdeling,
op welk gebied of gebiedje ook, moet wortelen in een bezinning op de
systematiek in het algemeen. Waar dit vergeten wordt, is de kans dat de
materie niet geheel (of zeggen wij voorzichtiger: niet zoveel mogelijk)
wetenschappelijk wordt beheerst, dat er verschillende criteria chaotisch
door elkaar warrelen, dat er illogiciteiten en inconsequenties zijn en inadaequaties tussen begrip en geval, bijzonder groot. In het systeem der
tropen is deze kans werkelijkheid geworden.
§ 3 — „METAPHOOR"
Een systematische descriptie van een begrip 1 is geheel iets anders dan
een woord-analyse. Deze laatste immers bepaalt slechts de grootste gemene
deler van alle begrippen, die aan een bepaalde naam geassocieerd werden;
dat overigens ook nog
zij „beschrijft" dan op zijn best in één kenmerk
een begrip, dat nooit reëel
vaag blijft, niet veel meer dan een klank is
bestaan heeft 2 ) . Voor ons begrip is dit de klank „overdracht". Een descriptie
in de door ons bedoelde zin echter moet de bestaande begrippen (begripsphasen, visies) systematisch ordenen; en als „begrip" moet worden genomen
niet alleen wat in een definitie geëxpliceerd, maar ook wat in de voorbeelden, de onderverdelingen, enz. geïmpliceerd is 3
Voor een descriptie van de metaphoor in de rhetorica bestaan er voornamelijk twee moeilijkheden, die wij trouwens hierboven reeds enige malen
genoemd hebben: Rhetorica is geen wetenschapsgebied met duidelijke
grenzen, en: Metaphoor is een moment in een systeem, constitueert zich dus
)

) .

22) Zie hierover, behalve de desbetreffende passages uit de vorige Delen, ook ons
artikel: Iets over het woord als phonetisch-semantisch en als functioneel element
(Naar aanleiding van M. J. Langeveld's „Taal en Denken") (Tijdschrift voor Taal
en Letteren, 1936, pag. 51, vlgg.).
1) In de door ons (Algemene Inleiding, § 4) bedoelde zin.
2) Zie over het verschil tussen terminographie en woord-analyse: Deel I, Hoofdstuk I, § 6.
3) Ibidem.
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ook in haar contrast met de aan haar gecoördineerde begrippen; de onduidelijkheid van het systeem maakt, dat er geen duidelijke scheiding is
tussen binnen- en buiten-schematische eigenschappen.
Omdat de metaphoor een „troop" is, vinden wij verschillende begrippen
„metaphoor"; zij verschillen van elkaar op precies dezelfde wijze als de
begrippen „troop"*, waaronder zij ressorteren. Dus:
1 e. Als overdracht is zij een naamsoverdracht en/of een betekenisoverdracht; voorts strijkt ook over haar het wisselende schaduw-spel der
duistere contrast-paren „eigenlijk - oneigenlijk" enz. Hierover hebben wij
in § 1 uitvoerig geschreven; wij komen er in verband met 2e nog even op
terug.
2e. Wat de reden van haar ontstaan (de intentie, waarmee zij wordt gevormd, of haar functie 4 )) betreft, vinden wij als de drie voornaamste
soorten: necessitatis, decoris en pudoris gratia. Sommigen noemen ze alle
drie, anderen de necessitas en de decus of de decus en de pudor, weer anderen
alleen de decus. Goed beschouwd kunnen de drie niet volmaakt aan elkaar
gecoördineerd worden, zij moeten uiteenvallen in twee groepen, waarvan
de necessitas er één vormt. Want zo is de gebruikelijke opvatting óf het kurion ME ---}B bestaat niet, óf het bestaat wel (er is inopia of niet).
In het eerste geval is men tot een overdracht gedwongen, in het tweede
geval is deze vrije verkiezing. Anders gezegd: men wil een nieuw woord
scheppen, dat de eigenschap heeft van schoonheid of kiesheid, maar men
wil niet een nieuw woord scheppen, dat de eigenschap heeft van noodzakelijkheid. De inopia-metaphoor(-troop) heeft dus slechts één kurion (van
het andere is alleen het begrip aanwezig, niet de naam); zij zal daarom in de
eerste plaats als naamsoverdracht begrepen worden: immers men zoekt voor
het begrip een naam 5); dit is dan niet de „oneigenlijke" doch de „eigenlijke"
naam, .... of wij kunnen beter eenvoudig zeggen: de naam, want van een
eigenlijke kunnen wij slechts spreken, als er ook een oneigenlijke bestaat.
Men krijgt de indruk, dat de rhetorica met het begrip der inopia-metaphoor feitelijk buiten de grenzen van haar wetenschapsgebied gaat. Immers
zij onderzoekt in de eerste plaats de „schone" taal, die door haar aesthetisch
karakter van de „gebruikelijke" afwijkt; daarom is voor de metaphoor in
de rhetorica de aesthetische functie, de bewust aesthetische intentie waarmee
zij werd gevormd, van primair belang. Hoe komt nu die inopia-metaphoor
in de rhetorica? Natuurlijk omdat men de verschillen tussen deze en
de aesthetische (verschil in functie en verschil in kuria) als geringer zag
4) Hier bedoelen wij dus haar functie als troop. In Hoofdstuk III en IV van dit Deel
(en ook hier en daar in Deel II) spreken wij over de eerste, tweede en derde functie
van de metaphoor, maar dat zijn dan haar functies als woord (taal).
5) Vgl. hierover ook Deel II, Hoofdstuk I, § 2.
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dan hun overeenkomst (naamsoverdracht wegens overeenkomst der geintendeerde objecten) 6 ). Bovendien waren er twee mogelijkheden om beide
soorten nog inniger te verbinden. Men onderkende ook in de inopia-metaphoor een aesthetisch moment (er wordt een woord geschapen, en scheppen
is TrotEiv, dus woord-vorming is poëzie (de taal als kunst)) en onderscheidde
nu onbewuste (aesthetische) en bewuste (aesthetische) metaphoren, óf
men onderkende in de decus-metaphoor ook een moment van noodzakelijkheid (voor den dichter is er taal-nood, voor wat hij zeggen wil bestaan nog
geen woorden, hij moet ze scheppen) 7 ). Vooral de laatste opvatting is van
groot belang voor het begrip „metaphoor" (en ook voor het begrip „troop"),
want deze impliceert, dat het kurion M ^---> B nooit bestaat: het begrip, dat
uitgedrukt moet worden, is nog nooit moment geweest in een bestaand
woord. Zo kan de troop niet meer als (uiterlijke) versiering begrepen worden.
Hij wordt niet gebruikt, omdat hij mooier is (zijn schoonheid kan immers
niet getoetst worden aan iets dat er niet is !), doch omdat hij noodzakelijk
is; de naam van het metaphorische woord is wel „overgedragen", maar
hij is toch de „eigenlijke", of liever (zie vorige alinea) de enige 8 ) .
De soorten, waartoe de eerste opvatting komt, moeten wij niet identificeren met de logische en psychologische metaphoor; want deze laatste
onderscheiding ziet niet naar het zich al dan niet bewust zijn van de aesthetische intentie, doch naar het zich al dan niet bewust zijn van de dubbele
betekenis 9) . Het onderscheid tussen onbewuste en bewuste aesthetische
metaphoren 10 ) wordt weer geëf f aceerd door het inzicht, dat ook de dichter
onbewust creëert; men spreekt dan van taal- en auteur-metaphoren. Deze
indeling vinden wij ook, waar men van het inopia begrip uitgaat. Maar
hier wordt dan geen poging gedaan om een blijkbaar objectief (logisch)
criterium tot een subjectief (psychologisch) terug te voeren, terwijl een
onbewuste (aesthetische) intentie altijd toch nog een intentie, d.i. een psychologisch motief blijft. Hoe beide nu ook mogen worden begrepen, zodra het
contrast „taal-metaphoor - auteur-metaphoor" wordt gesteld, is de sprong
van de taal der dichters tot de taal, van synchronistische tot diachronistische
-

6) Dezelfde vraag kunnen wij stellen naar aanleiding van de decusmetaphoor, en
daarvoor geldt dan m.m. hetzelfde antwoord.
7) Vgl. hierover ook Deel II, Hoofdstuk I, § 3, en Hoofdstuk II, § 3 (Stáhlin).
8) Deze alinea is tevens een aanvulling op wat wij in § 1 en § 2 over de troop en zijn
indeling zeiden.
9) Vgl. Hoofdstuk II, § 1 en Deel II, Hoofdstuk II, § 2.
10) Een onderscheiding in onbewust en bewust euphemisme (euphemistische metaphoor) treffen wij nergens aan. De necessitas en zijn contrast met de decus wordt,
hoewel hij vaak in de definitie van de troop wordt genoemd, uitsluitend bij de metaphoor geëxpliceerd.
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beschouwingswijze, van rhetorica tot linguistiek, gemaakt 11). Op dat begrip
„taal-metaphoor" (vrucht van de etymologische wetenschap), dat ook in
de philosophie (kennis- en taal-critiek) van zo grote betekenis is, gaan wij
hier niet in.
Tot nog toe spraken wij slechts over die eigenschappen van de metaphoor, welke zij heeft, omdat zij „troop" is. Zoals wij reeds zeiden, wordt
één eigenschap van de troop (zijn „functie") vrijwel uitsluitend bij de metaphoor behandeld: over euphemistische of inopia-metonymia's lezen wij zeer
weinig en dan nog impliciet, de termen komen niet voor. De eigenschap
„mooi" te zijn wordt ook wel aan de andere tropen toegekend, maar men
beschouwt de intensiteit van het aesthetisch moment bij de metaphoor
toch als verreweg het grootst; daarom wordt zij boven de andere gewaardeerd. Nu wordt de metaphoor (en ook de troop) wel een sieraad der rede,
een lumen orationis, genoemd. Dit begrip „sieraad (versiering)" nu vergt
nog een nadere analyse.
Reeds Aristoteles (althans op sommige plaatsen) zag de troop als iets
uiterlijks, een soort franje, waarin het volk de waarheid gehuld wil zien.
Ook Fracastoro vatte de tropen op als extrae res, hoewel hij zich aan de
andere kant toch moeite gaf om te bewijzen, dat zij „eigenlijk" essentialia
en necessaria zijn 12 ) . Vossius sprak van een dignitas, een lumen der rede,
en deze beeldspraak bleef ook na hem nog lang geliefd. Biese nu verzet zich
hevig tegen die visie op de tropen als ,,versieringen": de tropen worden niet
als uiterlijke ornamenten aangebracht aan een formulering der gedachten,
die zelf reeds volkomen gaaf is.
Het is echter nog de vraag, of Biese hier wel geheel juist interpreteert,
en of hij aan de metaphoor „sieraad" niet meer betekenis-momenten van
het phonetisch kurion toekent, dan zij in de door hem gewraakte taalbeschouwing heeft. Slechts na een analyse kan (ook bij Biese zelf) het
begrip „figuurlijke (oneigenlijke, enz.) taal" ontstaan; het constitueert zich

noodzakelijkerwijze als contrast van „eigenlijke (enz.) taal". Maar het
inzicht, dat theoretisch (logisch) de eerste tot de tweede is terug te brengen,
behoeft nog niet samen te gaan met de mening, dat nu ook reëel (psychologisch) de eerste uit de tweede is ontstaan. Wanneer men beide met elkaar
vergeleek, vond men de eerste ,,mooier": de tropen waren het schone der
rede. Nu zei men met een misschien minder gelukkige beeldspraak: zij waren
de sieraden (versieringen) der rede, en nu was het mogelijk, dat Biese dit
beeld naar een bepaalde zijde uitwerkend tot verwerping van die gehele
opvatting kwam, maar ook, dat inderdaad het beeld, anders geïnter11) De beide laatste contrasten vallen slechts gedeeltelijk samen.
12) Vgl. (ook voor Vossius) Deel II, Hoofdstuk I, § 6.
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preteèrd dan oorspronkelijk de bedoeling was, als vanzelf tot die gewraakte
opvatting voerde. Dit is één weg, waarlangs deze bereikt werd. Er is echter
nog een andere. Het logisch na-elkaar (behoefde niet, doch) kon, zoals zo
vaak in dergelijke gevallen, een chronologisch na-elkaar suggereren 13) .
De geleerden, die zich met de dicht- en rede-kunst bezighielden, waren
allesbehalve (taal-)kunstenaars en hadden dus van het synthetische, scheppende moment in alle kunst maar heel weinig notie. Hun analyse had hen
gevoerd tot een onderscheiding in tropen en figuren, die zij begrepen als
een substitutie in resp. een additie aan de eigenlijke uitdrukking 14 ). Bovendien, er zijn nu eenmaal ontstellend veel meer slechte dan goede gedichten,
en inderdaad worden in de eerste de tropen nog al eens als uiterlijke versieringen aangebracht. Dit was wel zeer sterk het geval in de Renaissancistische periode, waarin de rhetorica's en poetica's ontstonden. De zwakke
broeders (en ook wel de sterke in zwakke ogenblikken) namen van de
Ouden over en voegden toe. Een humoristisch blad (wij herinneren ons niet
meer welk) heeft als recept voor een modern society-gesprek gegeven:
„Put in a little Einstein (but donot insist) "; zo luidde voor vele Renaissancisten en Humanisten het recept voor een gedicht: „Put in a little Zeus"..
Euphuïsme, Marinisme en Gongorisme tieren weelderig 15); deze dichter-taal
vindt in de z.g. Parnas-taal der 18e eeuw haar voortzetting. Dit „mooi"
maken van taal geldt in nog sterkere mate voor de redevoeringen, zoals wij
nog dagelijks kunnen observeren. Voorzover de Humanisten deze „schone"
taal wetenschappelijk beschrijven, hebben zij geen ongelijk 16), wanneer zij
hun logisch na-elkaar met des dichters psychologisch na-elkaar (d.i. logische
13) Het feit b.v., dat logisch een ingewikkelde zin tot een eenvoudig grond-type
is terug te brengen, heeft de mening doen ontstaan, dat de mens in de oer-tijd slechts
in „S (subject) is P (praedicaat) "-zinnen sprak (zie hierover H. J. Pos: Inleiding tot
de taalwetenschap (Volksuniversiteitsbibliotheek, No. 36, Haarlem, 1926), pag.
16, vlgg, waar ook over het verschijnsel in het algemeen). Ook bij de behandeling der
modaliteiten dreigt een dergelijk gevaar. Voorts wordt aan de wortel-vormen der
etymologie wel realiteit toegekend (zie o.a. Deel II, Hoofdstuk III, § 5) .... en
hiermee naderen wij de metaphoor opnieuw; zo'n wortel immers zou volgens de taalcritiek, evenals b.v. een atoom, slechts een metaphoor, een mythe, een fictie zijn.
Eindelijk wijzen wij nog op de relatie metaphoor — vergelijking, waarbij dezelfde
kwestie aan de orde komt (deze §).
14) Wij wezen reeds op het gevaarlijke van deze beeldspraak (§ 1).
15) Vgl. over deze begrippen b.v. G. Kalff: Westeuropeesche Letterkunde, II (Groningen-Den Haag, 1924), pag. 197, vlg. — In dit verband noemen wij ook de skaldische kenningar.
16) Zo zegt ook Kalff (t.a.p., pag. 199): „Zoo krijgen wij dan lange gesprekken te.
hooren .... in den stijl, dien Lilly uit verschillende elementen had samengesteld" (wij
ursiveren).
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analyse en psychologische genesis) identificeren, wanneer zij dus de metaplioor beschouwen als sieraad, als versiering in de eigenlijke betekenis van
het woord. Of anders en beter gezegd: zij zagen dan terecht de metaphoor
(de troop) in twee essentiële punten met het sieraad overeenstemmen: de
schoonheid en de uiterlijkheid; een sieraad kan de schoonheid der vrouw
verhogen, maar wordt daardoor in het geheel niet zelf „vrouw". Wanneer
zij echter met de op deze wijze begrepen term de taal der poëzie adaequaat
in haar wezen beschreven menen te hebben of dit begrip voor die taal.
normatief stellen, kan hun visie terecht worden bestreden 17).
Wij betogen dus, dat de blote term „sieraad" nog niet mag werken als
een rode lap op een stier. Ieder, die de mening of een term van een ander
beschrijft of beoordeelt, heeft de plicht die mening en die term te beschouwen in de samenhang, waarin zij optreden. Men doet zeker verkeerd om de:
definitie der tropen als lumina dicendi (verborum, sententiarum) op de
gewraakte wijze te interpreteren, wanneer die opvatting nergens duidelijk.
geëxpliceerd wordt. Wanneer Brinkmann nu en dan spreekt over „Schmuck.
der Rede" mag men daaruit niet, zoals Biese doet, concluderen, dat hij
b.v. de metaphoor ziet als een uiterlijke en achteraf aangebrachte versiering; zijn gehele werk staat ons borg, dat hij slechts bedoelt: de metaphorische uitdrukkingswijze is mooier dan de eigenlijke 18 ) .
Bovendien: als dat „na-elkaar" chronologisch en niet logisch bedoeld is„
kan het nog op twee wijzen begrepen worden, nl. philogenetisch of on-^
togenetisch, d.i. in de evolutie der taal als phenomenon sui generis (als
„vorm" om met Krueger en Werner te spreken) of in het individuele taalorganisme bij het tot stand komen van een concrete „taal-daad". Vergelijkt.
Vossius b.v. de translatio met een kleed, dat eerst alleen maar diende tot.
beschutting van het lichaam en eerst later tot „versiering" werd, dan is
het duidelijk, dat hij de translatio als vorm bedoelt 19 ). In tegenstelling
met „sieraad" kan dat „kleed" niet anders worden opgevat dan als iets
uiterlij ks 20)
17) De bedoelde opvatting bestaat ook met betrekking tot de andere kunsten, met
name tot de muziek. Wijzelf hebben het mogen beleven, dat een piano-onderwijzeres
tegen een veelbelovenden leerling, die haar enige composities van zijn hand liet zien,
de volgende enormiteit debiteerde: „Het is wel mooi, maar in het vervolg moet je
hier en daar wat toonladders invoegen; dat deed Mozart ook altijd"!
18) Dat wij hier weer spreken over de moeilijkheden van alle terminographie en een.
voorbeeld geven van logische analyse (vgl. Deel I, Hoofdstuk I), is duidelijk.
19) De „gedachte" komt er zo wel warmpjes in te zitten: de (eigenlijke) taal is „het
kleed der gedachte" en daaromheen wordt nog eens „het kleed der oneigenlijke uitdrukking" gewikkeld.

20) De samenhang maakt geen andere interpretatie mogelijk.
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Dit waren de eigenschappen, welke de metaphoor als troop heeft en
waardoor zij zich hoogstens gradueel van de andere tropen onderscheidt.
Komen wij dan nu tot die eigenschappen, welke zij speciaal als metaphoor
heeft, en wel eerst tot de binnen-schematische. Dit is er eigenlijk maar één:
de „basis van overdracht", de relatie tussen de geïntendeerde objecten der
beide kuria. In dit verband wordt voor de metaphoor als constituerend
opgegeven: de „overeenkomst" en/of de „analogie (proportio)". Beschouwen
wij de verschillende definities, dan vinden wij voornamelijk drie groepen:
I. De „overeenkomst" is constituerend.
II. De „analogie" is constituerend.
III. Beide zijn constituerend. In dit geval is er een twee-deling. De overeenkomst krijgt dan als nadere bepaling „eenvoudige". Hieruit blijkt, dat beide
weer aan een ruimer begrip „overeenkomst" gesubsumeerd worden.
„Overeenkomst" is partiële gelijkheid van complexen (begrippen, objecten), d.i. totale gelijkheid van één kenmerk (of enige kenmerken) van
deze complexen. „Analogie" is totale gelijkheid van relatie tussen begrippen
(objecten).
Bezien wij eerst de „overeenkomst". Men onderscheidt wel essentiële en
toevallige eigenschappen en baseert hier zelfs een indeling der metaphoren
op 21 ) . De meest „toevallige" eigenschap, ergens uit de verste gevoelsperipherie, kan basis zijn voor een naamsoverdracht, voor een metaphorisering.
Wij zouden ons hier ver buiten het gebied der rhetorica begeven, wanneer
wij de term „gevoelsperipherie" (van een woord, een betekenis, een begrip)
op zijn wetenschappelijke exactheid gingen examineren 22 ). Totaal onmogelij k wordt hij ongetwijfeld in verband met ,,object". Hier is dan het enigszins
phaenomenologische begrip „aandoen" gebruikelijk, zodat „de woorden
komen in een moment van de gevoelsperipherie overeen" in „de objecten
doen ons op dezelfde wijze aan" zijn aequivalent vindt. Het in ons ontstane
gevoel wordt dan tot een (toevallige) eigenschap van het object teruggebracht. De gehele onderscheiding „essentieel- toevallig" blijft (evenals het
begrip „eigenschap") in de rhetorica natuurlijk voor-wetenschappelijk.
Maar die onderscheiding impliceert toch een gradatie in dat „overeen21) Vgl. Deel II, Hoofdstuk I, § 4.
22) Vgl. hierover uitvoerig: Reichling: Het Woord, pag. 238, vlg., waar hij betoogt,
dat de gevoelswaarde als functioneel ervaringsmoment niet tot de betekenis gerekend
kan worden. ,,,,Betekenis" is niet datgene, wat wij bij een woord denken — (en hij
had er bij kunnen voegen: gevoelen) — doch datgene wat we in een woord denken".
(pag. 243). -- In verband hiermee moeten wij dus de bedoelde mening alsvolgt formuleren: „Metaphorisering is mogelijk, wanneer wij bij de beide kuria maar op een
of andere wijze hetzelfde gevoelen".
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komen" en dit voert ons weer tot het probleem „hetzelfde - niet-hetzelfde" 23), hier speciaal tot de vraag: Hoeveel eigenschappen (momenten)
moeten de beide kuria 24 gemeen hebben, wil er nog van „metaphoor"
sprake zijn?
Het minimum noemden wij reeds: één (toevallige). Maar wat is het maximum? Gesteld, dat twee begrippen n 1 kenmerken gemeen hebben, slechts
in het laatste (toevallige) verschillen, is er dan nog naamsoverdracht,
metaphorisering, mogelijk? Neen, zal men zeggen, dit zijn immers synoniemen, welker zeer gering verschil zich slechts in een enkel speciaal geval
kan openbaren, en welke reden kan er zijn om juist in dat ene geval de
„verkeerde" naam te gebruiken? Wel, men kan dat doen „voor de grap".
Om dezelfde reden gebruikt men de metaphoor toch ook? Behandelt Jean
Paul de metaphoor niet voornamelijk onder de Witz, en vonden wij haar
niet onder de rubriek „De iocosis et facetis epistolis" 25 Verleden week
was ik jarig; ik ontving o.a. ook de mazelen". Voor vele intellectuelen is het
een bron van genoegen met elkaar een vreemde taal te spreken en dan van
twee synoniemen het verkeerde te kiezen; hierdoor ontstaan de zotste
effecten. Leerlingen doen zo iets onbewust, maar het is er niet minder leuk
om (zij het dan ook niet voor den leerling zelf) 26 ) . Voorzover wij hebben
kunnen nagaan, wordt het door ons bedoelde geval niet (meer?) metaphoor
genoemd. Maar waar is dan de grens op deze scala van synonymiteit,
die contenu is van nul tot één? Hierover vinden wij niets. Schematisch:
)

?

N
(kurion)
A
(a, b, c, d, e)

N

y
B

)

„

M
t (kurion)
B
(a, b, c, d, f)
(metaphoor?)

(Schema XXI)
Hiernaast is er nog een andere mogelijkheid: Het ene begrip heeft n kenmerken, het andere n (dezelfde) + 1. Schematisch:
23) Vgl. in § 1 de passus over de vraag, of troop en kurion al dan niet hetzelfde woord
zijn; en in eerste instantie Deel I, Hoofdstuk I, § 4.
24) Zie Deel II, Hoofdstuk I. § 6.
25) Vgl. hierboven pag. 138.
26) Hier wordt ook het contrast „bewust — onbewust (psychologisch — logisch)"
zichtbaar; vgl. Hoofdstuk II, § 1.
33
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M

N

(kurion)
A
(a, b, c, d, e)

N

y

:: (kurion)
B
(a, b, c, d, e, f)
(metaphoor?)

B
(Schema XXII)
B behoeft niet vóór de metaphorisering aan een naam geassocieerd te zijn
en f kan een gevoelsmoment wezen. In dit geval spreekt Mauthner, zoals
wij nog zullen zien (Hoofdstuk IV, § 1) van een „gevoelsmetaphoor", de
rhetorica (en zeker ook de linguistiek) ziet hier echter geen „overdracht".
Preciseren wij nog even de vraag, waarom het hier gaat. Gesteld dus,
dat M +-^ B bestaat als „synoniem" van N 4--- A, kent de taal dan gevallen
dat in een bepaalde samenhang, waarin M (E--^B) gebruikelijk is, voor M N
wordt gesubstitueerd? Kan er geen overdracht zijn, niet omdat er in een
enkel moment overeenkomst is, maar juist omdat er in een enkel moment
verschil is ? Waar is hier in het continuüm tussen deze uitersten voor de
metaphoor de grens? En gesteld nu, dat M <--> B niet bestaat, wanneer is
er dan van B sprake, wanneer heeft „hetzelfde" woord twee „verschillende"
betekenissen, en hoegroot (wij vragen hier dus niet: hoedanig) moet dat
verschil dan zijn, wil de een nog als eigenlijk en de ander als metaphorisch
begrepen worden?

De rhetorica licht ons over deze kwestie niet in. Zij spreekt wel over
„objecten" en „begrippen (betekenissen)", over hun „eigenschappen" en
„overeenkomsten", maar die begrippen worden verder niet geanalyseerd
en die overeenkomsten worden intuïtief gegrepen. Haar zullen de boven
gestelde vragen te verstandelijk-theoretisch aandoen, „logicisme" toeschijhen. Maar .... de appreciatie of depreciatie van die logiciteit hangt
„slechts" af van de wijze, waarop men de breuk tussen begrip en object,
tussen wetenschap en werkelijkheid, wil dichten: van de ene zijde met het
vaste cement van de logos, of van de andere zijde met de weke specie van
het gegevene. Mogen ook in het taal-gebruik de overeenkomsten intuïtie/
ge-grepen worden, toch moeten deze zoveel mogelijk in de taal-beschouwing
rationeel be-grepen worden.
De rhetorica neemt de overeenkomsten als objectief bestaande aan; het
is juist (de) kunst ze als het ware (opnieuw) te ontdekken en ze den hoorder
(lezer) door een praegnante uitdrukking bewust te maken, waardoor tevens
het geïntendeerde object van het semantisch kurion verrassend wordt
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beschreven. Hiermee is de opvatting (die wij vaak aantreffen), dat de
dichter de metaphoor schept, natuurlijk niet in tegenspraak; want wel bestonden de overeenkomsten reeds, doch het metaphorische woord, deze
specifieke verbinding van naam en begrip, bestond in de taal nog niet en is
dus door hem geschapen. Of de overeenkomst (evenals de systematiek (zie
§ 2, noot 5))) al dan niet „in de dingen ligt", moet door de philosophie
onderzocht worden. Naïef-realistisch als de oudere rhetorica was, twijfelde
zij geen ogenblik aan de objectiviteit der overeenkomsten 27 ), en daarom
beeldde de dichter volgens haar in de metaphoor op schone (en dat was in
de eerste plaats: verrassende, nieuwe, ongebruikelijke) wijze een werkelijkheid af. Achter de tweede functie („gebruikelijk") en achter de derde functie
(„afbeelden") ging de eerste, de expressieve, vrijwel geheel schuil 28 ) . De
term „gevoelsmetaphoor" is in de evolutie van ons begrip zeer jong. Later
(Hoofdstuk III en IV) zullen wij zien, hoe de functies van de metaphoor
ook nog op geheel andere wijzen gewaardeerd (kunnen) worden 29).
Beschouwen wij nu de „analogie". Ook dit begrip voert ver buiten de.
rhetorica (en buiten de linguistiek) uit. Analogie is volkomen gelijkheid
van relatie in verschillende sferen 30 ). Over die „sfeer" spreken wij hier
nog niet. De gehele zaak wordt nogal mathematisch opgevat 31 ) . Basis
van overdracht is hier niet een eenvoudig vergelijken, maar werkelijk een
wiskundige vergelijking, een evenredigheid, een proportio. Schematisch:
A : B = C : D
(Schema XXIII)

32)

Verder gaat de overeenkomst met de wiskunde echter niet, mag zij niet
gaan. In de wiskunde kunnen de vier leden alle gegeven zijn, en dan geeft
de vergelijking slechts een feit weer; maar ook kunnen er drie gegeven zijn,
en dan is er de opdracht de vierde op te lossen. Dit laatste nu is bij de
begrippen (objecten) onmogelijk, daar deze steeds alle vier gegeven zijn.
27) Vgl. hetgeen wij in § 1 zeiden over het naïeve realisme der rhetorica naar aanleiding van het begrip „eigenlijk".
28) Zie ook § 1.
29) Wij kunnen ook verwijzen naar de desbetreffende passages uit Deel II.
30) Vgl. de bekende definitie van Kant (Prolegomena, § 58).
31) J. Stuart Mill (System of Logic 7 , Vol. II (London, 1868), Chapter XX: Of Analogy,
pag. 86, vlg.) zegt, dat de definitie "resemblance of relations" gegeven wordt „conformably to its primitive acceptation, that which was given to it by mathematicians".
Zo is reeds het Aristotelische gebruik van „analogie" „analogisch".
32) Vgl. de „Proportionengleichungen" van Paul (Prinzipien 5 , Kap. V. Analogie,
pag. 106, vlgg.).
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Men kan hier alleen van een „opdracht" spreken, als een der begrippen in
de taal nog niet met een naam tot een woord is geassocieerd; maar dan is
de naam, die wij uit de vergelijking „oplossen", identiek aan een naam,
die reeds aan een der andere genoemde begrippen geassocieerd is, en bovendien verschijnt hij niet als lid in een vergelijking van namen. Zijn de vier
namen alle bekend, dan is er een „overdracht" mogelijk van een naam voor
het =-teken naar achter dat teken (of omgekeerd) 33 ), welke overdracht
in de wiskunde geen analogon kent. Dit alles is natuurlijk eenvoudig en
bekend genoeg, maar het kan geen kwaad, ja het is zelfs zeer noodzakelijk;
om als wij in de taalkunde met wiskundige schemata werken, ons de grote
verschillen tussen beide wetenschapsgebieden bewust te maken, teneinde
niet van een .... metaphoor(?) het slachtoffer te worden 34).
Voor het tweede en vierde lid van de vergelijking is het feit, dat zij moment
zijn van een woord, niet relevant; voor het eerste en derde (de beide kuria)
is het dit wel. Zien wij van de inopia-metaphoor af, dan kunnen wij het
ontstaan van de proportio-metaphoor alsvolgt schematiseren:
A:C=B:D
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(Schema XXIV)
waarin > betekent „wordt tot". Juist in dit >-teken openbaart zich al
het verschil met de wiskunde, waar slechts een =-teken mogelijk is. Wij
kunnen dan ook niet zeggen, dat het nieuwe (het metaphorische) woord
de (wiskundig-)logische consequentie is van het in de vergelijking uitgesproken oordeel; het is de taalkundige consequentie. In de wiskunde, in de
logica, heeft dit verschijnsel geen analogon. Dit komt misschien nog het
sterkst uit, als B nog niet aan een naam was geassocieerd; dan blijkt nog
duidelijker, dat er niet iets wordt uitgerekend, niet iets logisch wordt
geconcludeerd, maar dat er in een bepaalde ' taal een nieuw woord wordt
gecreëerd.
33) De reciproque metaphoren van de Griekse rhetores (zie Deel II, Hoofdstuk

I, § 3).
34) Vgl. b.v. het begrip „klank-wet", d.i. de „wet" der physica, de natuur-wet, ... .
alleen dan niet altijd en niet overal, enz. — Maar dit behoort al meer tot het kennistheoretisch aspect.
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Maar verlaten wij deze schematische voorstellingen en vragen wij naar
de verhouding tussen analogie en (eenvoudige) overeenkomst. Is hun verschil zo essentieel, als vaak wordt aangenomen, of kan „gelijkheid van
relatie" ook als „gelijkheid van kenmerk(en)" begrepen worden? God
wordt een „Vader" genoemd, en ongetwijfeld kunnen wij dit geval terugbrengen tot de proportio: „God : mens = (ideale) vader : zoon". Maar wij
kunnen ook zeggen, dat God enige kenmerken met den idealen vader gemeen heeft. In Deel II hebben wij reeds enige malen onze twijfel aan de
essentialiteit van die tegenstelling kenbaar gemaakt; zie b.v. de § over
Aristoteles, over de Griekse rhetores („de zee vlucht"), over Biese. Afgezien
van andere kwesties rijst hier toch de vraag: Zou „het (op een bepaalde
wijze) met iets in relatie staan" ook niet een kenmerk wezen? In dit
verband is de stelling te verdedigen, dat het bekende adagium „het geheel
is meer dan de delen” een paradox (ja zelfs een illogiciteit) inhoudt; de
uitspraak heeft immers slechts zin, indien aan elk deel juist niet die eigenschappen worden toegekend, welke het als deel heeft, dus indien onder
„deel" niet „deel" wordt verstaan 35 ) .
Bijzonder bezorgd maakt zich de rhetorica over een en ander niet, en
wij zullen het hier ook bij deze enkele opmerkingen laten.
Tot nu toe spraken wij over twee essentiële eigenschappen van de metaphoor, nl. haar bepaalde „functie of intentie" en haar bepaalde „basis van
overdracht". Belangrijk, maar buiten-schematisch, is nog een derde eigenschap, die eigenlijk moeilijk in één begrip te vangen is, maar die zich openbaart in haar contrast met de vergelijking. Wij vinden over dit contrast
twee meningen:
le. Het verschil is essentieel.
2e. Het verschil is gradueel.
De aanhangers van de eerste mening trekken de scheidingsstreep niet
alle op dezelfde plaats. Wat de tweede mening betreft: ook de ordening
op een continue scala sluit essentiële verschillen niet uit. Al zijn twee begrippen relatief, al vloeien zij onmerkbaar in elkander over, toch zijn er
gevallen, die altijd onder het ene, andere, die altijd onder het andere gesubsumeerd worden. De physica kent een hoofdstuk Warmte, niet een
hoofdstuk Koude; de temperaturen zijn volmaakt continu geordend, vanaf
nul graden Kelvin tot die waarbij de moleculen de lichtsnelheid bereiken,
en toch kent diezelfde physica naast een Warmte-vereniging ook een
Koude-instituut. Ondanks het feit, dat Röntgen-stralen, licht-stralen en
35) Men maakt hier wel een onderscheiding in „elementen" en „momenten'. De
elementen treft een analyse in een complex aan; worden zij steeds in samenhang
met elkaar (met het geheel) begrepen ' en beschreven, dan zijn het „momenten".
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radio-golven in een continue mathematische reeks hun plaats vinden, kennen
die verschijnselen naast de graduele binnen-schematische verschillen toch
ook essentiële buiten-schematische verschillen, die hun afzonderlijke behandeling noodzakelijk maken; hun essentiële overeenkomst ,,aethertrillingen" te zijn, belet niet, dat er naast den röntgenoloog plaats is voor
een opticien en een radio-monteur. En ergens op het continue spectrum
zeggen wij „rood" en ergens „oranje". Wanneer wij dus lezen over
graduele verschillen, dan moeten wij ons afvragen: Volgens welk criterium
zijn zij continu geordend? En: Gaat een gradueel verschil in deze binnenschematische eigenschap(pen) al dan niet gepaard met een essentieel verschil
in andere eigenschappen 36) ?
Wat is nu dat criterium voor de metaphoor en de vergelijking? Bezien
wij de volgende reeks:
a) Kolonel A. vocht (in Atjeh) zo dapper als een leeuw.
b) Kolonel A. was zo dapper als een leeuw.
c) Kolonel A. vocht als een leeuw.
d) Kolonel A. was als een leeuw.
e) Kolonel A. was een leeuw.
f) Kolonel A., de leeuw van Atjeh, ... .
g) Deze leeuw ...
De eerste vier onderscheiden zich van de laatste drie door het partikel
„als" en dit partikel wordt over het algemeen als hèt kenmerk van de
vergelijking beschouwd; in dit geval valt de streep dus na d). a) en b) onderscheiden zich van c) en d), doordat in de beide eerste de eigenschap, die de
kolonel en de leeuw gemeen hebben en waarop dus de vergelijking berust
(het „verenigingspunt" om met de Arabieren te spreken), genoemd is, in
de beide laatste niet (de vergelijking is resp. meer en minder geëxpliceerd).
In a) en c) vinden wij een minder innige relatie tussen de beide kuria dan
in b) en d) 37 ). In e) is geen vergelijking, doch identificering, die in de junctio
van f) nog absoluter lijkt dan in de nexus van e). In g) eindelijk is de identificering tot substitutie geworden.
Zien wij van het concrete voorbeeld af, dan kunnen wij de reeks alsvolgt
schematisch voorstellen:
36) Het lijkt vreemd, dat wij nu weer van een binnen-schematische eigenschap
spreken. De kwestie is zo: Het kenmerk van de metaphoor, dat zich openbaart in
haar contrast met de vergelijking, ligt buiten het tropologisch systeem, is t.o.v. dit
systeem dus buiten-schematisch. Maar metaphoor en vergelijking vormen samen
ook weer een systeem, ten opzichte waarvan dezelfde onderscheiding geldt.
37) Achter die „innigheid" wordt het probleem van het naamwoordelijk gezegde
zichtbaar.
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(Schema XXV)

waarin
= nexus-relatie, \ = junctio-relatie, - - - - - = indifferente
syntactische relatie, en V = persoonsvorm van het verbum (de andere
tekens zijn uit vorige schemata bekend) . Wat voor de bedoelde kwestie
niet relevant is, hebben wij niet schematisch voorgesteld. In a) is het praedicaat niet verder ontleed: a had als bepaling onder V moeten staan. Over
de moeilijkheden, welke het syntactisch benoemen van de groep „als +
nomen" ons oplevert, spreken wij hier niet 38 ) .
38) Den Hertog (o.a.) ziet die groep als een onvolledige bijzin, die men „moet" aanvullen met het reeds genoemde verbum (, .... als een leeuw vecht"). Hij spreekt
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Het schijnt dus, dat het verschil tussen metaphoor en vergelijking ons
op grammatisch gebied voert, dat (althans in bepaalde gevallen) . een grammatische relatie beslist over de vraag, of wij al dan niet met een „metaphoor" te maken hebben. Mocht dit zo zijn, dan spreekt het wel vanzelf,
dat een of andere grammatische term in de definitie van „metaphoor" niet
gemist kan worden. Maar dan ligt het ook voor de hand, dat de grammatica
bij haar bestudering der syntactische relaties tot iets gekomen moet zijn,
dat met het begrip „naamsoverdracht" in nauw verband staat. Wij vragen
ons hier dus niet af: Heeft de grammatica het verschijnsel „metaphoor"
behandeld 39 ), maar: Is in de grammatica autochtoon het begrip „metaphoor"
ontstaan, of althans: Wijst de grammatica ergens langs dezelfde lijn naar
de metaphoor, als de metaphoor naar de grammatica wijst?
Dit nu is inderdaad het geval, en wel naar aanleiding van de relatie, die
wij in schema XXV als f) aanduiden. In de grammatica immers vinden wij
de appositie gedefinieerd als „een bijnaam", een „tweede naam", en dit
naam is hier merkwaardig 40) . Want een bijstelling is een rededeel, d.i.
een woord in zijn syntactische functie; daarom verwachten wij ook in de
definitie der verschillende rededelen niet „naam", doch „woord". Het is
hier niet onze bedoeling, critiek te leveren op de grammatische terminologie. Toch moeten wij er even op wijzen, hoe altijd maar weer wordt vergeten, dat het hier om relaties tussen woorden gaat, en hoe men zo tot de
vreemdste definities kan komen 41 ) . Zo vinden wij bij Van Wijk-Schothorst,
dat het onderwerp meestal is „de persoon, de zaak, het begrip, enz., waarvan het gezegde iets meedeelt", maar van het voorwerp lezen wij, dat het
aangeeft „diengene of datgene, wat naast het onderwerp betrokken is bij
hetgeen door het werkwoord wordt uitgedrukt" 42 ) . Dus het onderwerp is
een persoon, en het voorwerp is de naam van een persoon. Zo staat ook
bij Den Hertog: „Het meewerkend voorwerp is de naam of aanduiding van
de zelfstandigheid, die ...." ).—Wij he rhalen: een naam kan nooit
hier van de „natuurlijke aanvulling". Voor „(een geluid) als het kraken van voetstappen" b.v. is die natuurlijke aanvulling een vorm van het werkwoord zijn ! (Zie
C. H. den Hertog: De Nederlandsche Taal. Practische Spraakkunst van het hedendaagsche Nederlandsch, II (Amsterdam, 1898), pag. 63) .
39) Dat dit zo is, is in Deel II herhaaldelijk gebleken (Hoofdstuk I, § 3, § 6).
40) Zie b.v. Den Hertog, I, pag. 47; J. M. Acket: Grammatische Begrippen (Haarlem,
1931), pag. 26.
41) Hierop had Langeveld bij zijn critiek op de „classieke" grammatica desnoods
nog kunnen wijzen.
42) N. van Wijk en W. van Schothorst: De Nederlandsche Taal 6 (Zwolle, 1931),
pag. 25, terwijl pag. 27 staat, dat het onderwerp datgene (diengene) aanduidt (wij
cursiveren); voorts pag. 40.
43) Den Hertog, I, pag. 31.
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rededeel (syntagma) zijn; slechts voor een woord, een twee-eenheid naam/
begrip, is dit mogelijk 44) .
Gezien de bovenbedoelde terminologische verwarring, zou men misschien
menen, dat zich uit het voorkomen van het woord „naam" in de typering
der bijstellingen eigenlijk niets laat deduceren, tenzij dan dat er foutief
woord-gebruik is gepleegd. Wij moeten echter het attribuut „tweede" niet
vergeten. De „naam van een zelfstandigheid" (om in de gewraakte terminologie te blijven) is (en dit in tegenstelling met de andere rededelen) tevens
naam van een andere zelfstandigheid; het is dit zelfs zozeer, dat over die
eerste zelfstandigheid in het geheel niet meer wordt gesproken: de naam is
„overgedragen". Vanuit een bepaalde syntactische relatie (de appositionele)
nadert de grammatica dus hier de metaphoor ). Blijkbaar is dit vanuit
de subject - praedicaat-relatie (e)) niet mogelijk. Maar de tropologie behandelt de gevallen e) en f) niet als essentieel verschillend. Zet men de streep
tussen metaphoor en vergelijking na d), dan worden zij wel tegenover g)
soms samengenomen tot één groep, die van de geëxpliceerde metaphoor;
g) is dan een praegnante metaphoor. Voor anderen is dit verschil niet zo
groot, dat zij verschillende termen kennen. Weer anderen eindelijk zien
eerst in g) een „metaphoor"; voor hen is het praedicaatsnomen in e), de
appositie in f), een synecdoche, daar immers de naam van een complex van
kenmerken is overgedragen op slechts één kenmerk (a) van dat complex.
Wat is voor dezen (in dit verband) het kenmerk van de metaphoor?
Scherp geformuleerd vinden wij op deze vraag nergens een antwoord,
maar de terminograaf moet bij zijn wetenschappelijke descriptie van de
bestaande meningen zoveel mogelijk naar een dergelijke formulering streven.
-

44) Terecht spreekt Langeveld (in zijn „Schets ener grammatiese theorie (Taal en
Denken, Hoofdstuk II)) dan ook steeds van (relaties tussen) woorden en niet van
namen, dingen of personen.
45) En passant wijzen wij erop, dat de grammatica in de leer der rededelen ook nog
op een andere wijze tot de „overdrachtelijke uitdrukking" komt. Soms nl. wordt
een betekenis- verschil als criterium genomen voor een functie-verschil, nl. het verschil
tussen adverbiale bepaling en object, en dit betekenis-verschil is het verschil tussen
eigenlijk en overdrachtelijk; vgl. b.v. de beide betekenissen van „Ik kijk naar de
kachel" of „Ik lach om die bewering". Zie hierover H. E. Buiskool: Iets over voorwerpen en bijwoordelijke bepalingen (De Nieuwe Taalgids, XXX, 2 (Prinsen-nummer),
pag. 143, vlgg.). De nauwere verbinding van adverbium en verbum, waarover hij
spreekt (pag. 146), door welke verbinding de nieuwe voorwerpen zouden ontstaan,
is toch slechts resultaat van een betekenis-„ verandering” van hetverbum; om een woord
redekundig te benoemen, moeten wij dus kijken naar de eigenlijke of oneigenlijke
betekenis van een woord. — Voorts wijzen wij nog op de opmerking van Den Hertog:
„(De bijvoeglijke genitief) geeft aan een woord een figuurlijke beteekeni," (Den Hertog, I, pag. 45) .
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Moeilijk is het, hierbij „immanent" te blijven; hiervoor moet hij, zoveel
als mogelijk en wenselijk is, van de bestaande terminologie gebruik maken.
Gaan wij uit van het begrip „toevoegsel" 46). Ergens moet uit blijken,
dat een woord troop en niet kurion is. Dit kan blijken:
1 e. uit iets, dat niet tot de taal hoort, uit een gebaar. „Deze leeuw" ... .
met een gebaar niet naar een leeuw, maar naar kolonel A.; de „zelfstandigheid" zelf is dan het toevoegsel.
2e. uit een woord of een reeks van woorden. Hier zijn dan weer twee maal
twee mogelijkheden:
a. het toevoegsel is het semantisch kurion 47 zelf,
b. het toevoegsel is het semantisch kurion niet,
c. het toevoegsel behoort met het te onderzoeken woord tot dezelfde
(enkelvoudige) zin,
d. het toevoegsel behoort niet tot dezelfde zin.
De bedoelde mening kunnen wij nu alsvolgt formuleren: Een woord is
geen metaphoor, zolang het met het semantisch kurion tot dezelfde zin
behoort, d.w.z. daarmee in syntactische relatie staat.
Het continue van de „reeks" van schema XXV zit in de intensiteit van
de syntactische relatie: deze neemt toe vanaf een verre nexus tot de meest
innige junctio, waarin beide woorden, ook al is het ene secundair t.o.v.
het andere (afhankelijk), in zekere zin dezelfde syntactische functie hebben,
d.w.z. laat men het semantisch kurion weg, dan verandert er aan de zin
grammatisch (syntactisch) niets. De bedoelde relatie houdt dan natuurlijk
echter op te bestaan.
Vaak lezen wij in de rhetorica, dat de metaphoor (in tegenstelling met
de vergelijking) het beeld direct voor de zaak in de plaats zet, terwijl zaak
en beeld in de vergelijking naast elkaar staan. Dit schijnt niet geheel duidelijke beeldspraak. Moeten wij begrijpen: het woord voor het beeld komt op
de syntactische plaats van het woord voor de zaak, resp. de beide woorden
behoren tot een en dezelfde zin? „Vergelijking" is hier toch een taal-kundig
begrip, en wat kan dat „naast-elkaar" van beeld en zaak (de geïntendeerde
objecten !) anders zijn dan een „naast-elkaar" van woorden, en wat kan
dat „naast-elkaar" van woorden anders zijn dan een syntactische relatie?
De bedoelde mening impliceert, dat de metaphoor „troop" is en niet
„rhetorische figuur"; het direct voor elkaar in de plaats zetten heeft zij
met de andere tropen (metonymia, synecdoche) gemeen. Hiertegenover
staat de mening (die wij reeds in § 2 noemden), dat alleen bij de metaphoor
)

46) Vgl. Deel II, Hoofdstuk I, § 4.
4 7) Eigen terminologie, die echter de gebruikelijke opvatting weergeeft.
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de eigenlijke uitdrukking naast de troop kan staan (die eigenlijke uitdrukking is dan het semantisch kurion) . Wetenschappelijker geformuleerd en in
verband gebracht met de verschillende (door ons aan schema XXV gedemonstreerde) wijzen, waarop de grens tussen metaphoor en vergelijking
getrokken wordt, wil dit zeggen,
óf dat van alle tropen slechts voor de metaphoor de onderverdeling in
praegnant en geëxpliceerd mogelijk is,
óf dat van alle tropen slechts de metaphoor tot een rhetorische figuur
kan worden geëxpliceerd, d.i. dat slechts de metaphoor in de rubriek der
rhetorische figuren een analogon vindt.
In allen gevalle ligt aan het contrast tussen metaphoor en vergelijking
een grammatisch principe ten grondslag.
Komen wij nog even terug op het aperte criterium: het al dan niet voorkomen van het partikel „als": a), b), c) en d) van schema XXV zijn vergelijkingen, e), f) en g) zijn metaphoren. De metaphoor is een verkorte vergelijking. Hierop is verschillende critiek mogelijk, omdat de uitspraak zelf
op verschillende wijzen geïnterpreteerd kan worden:
1. de metaphoor is als „vorm" uit de vergelijking ontstaan;
2. elke metaphoor ontstaat uit een vergelijking door weglating van het
partikel;
3. elke metaphoor is logisch tot een vergelijking te expliceren.
De eerste mening vinden wij in de rhetorica niet; het probleem: hoe is de
metaphoor als vorm ontstaan? ligt immers op het gebied der ontwikkelings-psychologie. De tweede mening wordt terecht bestreden; het is niet
noodzakelijk hier nog meer woorden aan te wijden. Wat de derde mening
betreft: strikt genomen kan alleen e) door toevoeging van „als" tot een
vergelijking gemaakt worden, d.i. als een korte (liever niet: verkorte) vergelij king worden beschouwd

48 )

. Maar e) is toch nog ver van g) verwijderd en

48) Het blijft hachelijk om van „toevoegen" en „verkorten" te spreken, omdat
dit steeds weer suggereert, dat het ene er in werkelijkheid eerder was dan het andere.
Vgl. Den Hertog's „natuurlijke aanvulling" (noot 38)) en hetgeen wij over de metaphoor als „versiering" zeiden (ook noot 13)). — Nog een ander voorbeeld. G. A.
Brands en R. W. Lieve (Gouden Aren, IV, pag. 24) zeggen van de abele spelen: „men
zou ze gedramatiseerde ridderromans kunnen noemen". Hoe men zich als leraar
ook inspant, men zal niet kunnen voorkomen, dat er altijd weer enigen zijn, die
schrijven: „het zijn gedramatiseerde ridderromans", hetgeen zeggen wil: „(b.v.)
„Esmoreit" was eerst een ridderroman, maar men heeft er een toneelstuk van gemaakt", terwijl het eerste betekent: „wat de ridderroman is in het epische genre
is het abele spel in het dramatische genre". -- Dus (voorzichtiger geformuleerd dan
gebruikelijk is): „men zou de metaphoor een korte vergelijking kunnen noemen" _
,
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er moet zeer veel aan de zin veranderd en toegevoegd worden, wil er eindelijk
een vergelijking staan.
En nu wordt nog een vierde opvatting zichtbaar:
4. elke metaphoor berust op een vergelijken, ontstaat doordat (nadat)
twee dingen met elkaar vergeleken zijn.
Zowel bij de typering van het verschil tussen metaphoor en vergelijking
als bij de critièk op die typering worden twee verschillende zaken heilloos
met elkaar verward. Het woord „vergelijking" zelf is op een gevaarlijke
wijze duo-semisch. „Vergelijking" immers kan zijn een rhetorische figuur,
d.i. een vanuit een bepaalde hoek bekeken „taal-daad" 49 ), maar ook een
„denk-daad", nl. de psychische functie van het vergelijken. Een zin, een
reeks van woorden in een syntactische samenhang, is geheel wat anders dan
een psychische handeling. Men kan het „brevior similitudo" verwerpen,
en toch de metaphoor op een vergelijken doen berusten. Dan is dit hun
overeenkomst. Hun verschil wordt in dit geval als gradueel gezien. De figuur
is bewuster, cerebraler, vrucht van rustige beschouwing, objectiever,
„beeldt af". De troop is onbewuster, intuïtiever, vrucht van gevoelsspanning, subjectiever, „drukt uit". Men spreekt hier wel van „spanningsverschil" 50)
Meent men echter, dat de metaphoor niet op een vergelijken (ook niet
op een onbewust, intuïtief) berust, dan is de breuk tussen metaphoor en
vergelijking volkomen. Men valt dan elke poging om die breuk te dichten
als „logisch" (pejoratief „logicistisch") aan, en stelt daartegenover zijn eigen
psychologische beschouwingswijze als de juiste.
Maar het probleem „logisch - psychologisch" of 51 ) „ onbewust - bewust"
voert ons van het eerste Hoofdstuk naar het tweede, uit de rhetorica in
de linguistiek, over.
„wat de vergelijking is bij de figuren, is de metaphoor bij de tropen", .... hetgeen
niet van de verplichting ontslaat, aan te geven, waarin die overeenkomst en ook het
verschil (die „kortheid") dan ligt.
49) Beter is het misschien, te spreken van het resultaat van een taaldaad. De term
„taal-daad" is bekend uit de significa van Mannoury e.a. Zie b.v. G. Mannoury:
Woord en Gedachte. Een inleiding tot de signifika, inzonderheid met het oog op het
onderwijs in de wiskunde (Groningen, 1931), pag. 2, vlg.; E. W. Beth: De significa
van de pasigraphische systemen.
50) Vgl. o.a. Deel II, Hoofdstuk I, § 3, noot 84).
51) Dit „of" identificeert niet.

HOOFDSTUK II
HET BEGRIP „METAPHOOR" IN DE LINGUISTIEK
1 — „PSYCHOLOGISCHE" EN „LOGISCHE" METAPHOOR
Het begrip „metaphoor" in de taalkunde lijkt natuurlijk in vele opzichten
op dat in de rhetorica. Veel van wat wij in het vorige Hoofdstuk zeiden,
zouden wij dan ook hier kunnen herhalen. Wij willen echter slechts die
momenten behandelen, waarin het eerstgenoemde begrip van het tweede
afwijkt.
Kenmerkend voor het begrip in de linguistiek is in de eerste plaats, dat
het vaak psychologisch gedefinieerd wordt. Over deze „im psychologischen
Sinne gefasste" metaphoor hebben wij in Deel II naar aanleiding van Wundt,
Stáhlin en Werner uitvoerig gesproken. De analyse van dit psychologisch
moment bleef daar noodzakelijk teveel aan een concreet geval gebonden,
was niet duidelijk genoeg gescheiden van de analyse van andere momenten,
was te weinig principieel. Willen wij die psychologische metaphoor (en haar
contrast: de logische) systematisch behandelen, dan moeten wij haar zien
in een wijder verband als voorbeeld van een psychologische interpretatie
van taal-verschijnselen 1
Deze vindt voornamelijk haar contrast in een logische interpretatie 2
Als beschouwingswijze was de tweede er voor de eerste, als term was de
eerste er voor de tweede. Eerst met het ontstaan van de psychologische
interpretatie kreeg de gebruikelijke de contrast-bepaling „logisch" (ook
wel pejoratief: „logicistisch") 3
Het woord „logisch" heeft twee betekenissen: het kan het tegengestelde
zijn van „psychologisch", maar ook van „onlogisch". Daarom is het geen
contradictio in terminis, wanneer wij de eis stellen: Een psychologische
beschouwing moet als elke wetenschappelijke beschouwing logisch
) .

) .

) .

1) Vgl. ook ons artikel: Psychologische interpretatie van taal-verschijnselen. Een
immanente critiek (De Nieuwe Taalgids, XXXI, pag. 259, vlgg.).
2) Er zijn (zoals wij zagen) ook nog wel andere contrast-begrippen, b.v. „historische
interpretatie"; maar hierover straks.
3) Het is met deze term dus net als met de naam „De oude Gids", welke naam eerst
kon ontstaan, nadat de Nieuwe Gids was gesticht (vgl. ook „natuur-boter").

-
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zijn, dat wil in de eerste plaats zeggen: de eenmaal als principieel gestelde
methode moet consequent worden gevolgd. Hoe moeilijk het voor psychologen 4 ) schijnt te wezen om aan deze eis te voldoen, hebben wij in het
vorige Deel meermalen gedemonstreerd. En hier zullen wij nu, systematischer dan tot nu toe kon geschieden, moeten nagaan, of de gevonden illogiciteiten individuele en incidentele aberraties zijn, óf dat wij ze moeten
beschouwen als aan de gevolgde methode noodzakelijk inhaerent. Daarvoor
moeten wij zelf de psychologische methode tot in haar laatste consequenties
doordenken. Misschien bereiken wij zo een punt, vanwaaruit de empirisch
aangetroffen illogiciteiten niet meer „toevallig" schijnen. Dan zou de door
ons toegepaste immanente critiek eerst volledig zijn, daar zij dan de incorrelaties enz. niet slechts signaleert, doch ook verklaart.
Vooreerst moeten wij vaststellen, wat met „psychologische interpretatie"
bedoeld wordt. Wanneer iemand de bewustzijnsprocessen beschrijft in een
taal-gebruiker of taal-schepper (voorzover deze processen althans tot de
taal-daad behoren), interpreteert hij nog niet psychologisch taal-verschijnselen. Wij kunnen ook niet zeggen, dat de phoneticus, die de bewegingen
der spraak-organen gedurende dezelfde taal-daad beschrijft, nu phonetisch
interpreteert. Beiden beschrijven zij de taal-daad in één van haar aspecten,
of (zo men wil) zij beschrijven twee verschillende phaenomena. Interpretatie
omvat méér dan descriptie. Bij een psychologische interpretatie gaat een
psychologische descriptie van verschijnselen (beter: een descriptie van bepaalde psychische verschijnselen) gepaard met een psychologische definitie
van begrippen (dus niet: met een definitie van bepaalde psychologische
begrippen) .
Wundt's definitie van de metaphoor luidt: „Wil een betekenis-verandering
een metaphoor zijn, dan moet, tenminste op het moment van het ontstaan,
het bewustzijn van een overdracht aanwezig zijn" 5 ). In haar algemene
vorm luidt dus een psychologische definitie: „Een taal-verschijnsel kan
slechts A genoemd worden (is slechts A), als hij, in wiens psyche zich dat
verschijnsel manifesteert, zich van dat A-karakter bewust is". En zowel
in de speciale als in de algemene vorm openbaart zich een illogiciteit, want
de definitie is telkens eerst mogelijk, als wij logisch hebben vastgesteld, dat
er een betekenis-verandering, een taal-verschijnsel is. Zijn wij met de
psychologische methode consequent, dan geldt de gegeven definitie niet
slechts voor „metaphoor", doch ook voor „betekenis-verandering", en in
laatste instantie ook voor „taal-verschijnsel" zelf. Er zijn dus alleen maar
4) „Psycholoog" wil hier zeggen: „iemand, die taal-verschijnselen psychologisch
interpreteert".
5) Straks zullen wij nog zien, hoe hier een historische beschouwingswijze de psychologische doorbreekt.
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„bewuste" taal-verschijnselen. Een onbewust taal-verschijnsel kan nooit
het „geïntendeerde object" zijn van een psychologisch gedefinieerd begrip.
Daarom besluit Wundt in een bepaald geval even logisch (logicistisch) tot
een taal-verschijnsel, een betekenis-verandering, een assimilatie of een complicatie, als men vóór hem in een bepaald geval besloot tot een metaphoor.
Als Wundt zijn psychologische metaphoor aan de logische contrasteert,
drukt hij daarmee uit, dat er in de taalkunde twee begrippen „metaphoor"
zijn, maar dat er in de taal (de taal-werkelijkheid) slechts één verschijnsel
„metaphoor" is 6 ). De contrast-bepaling heeft alleen maar zin t.o.v. de
reeds bestaande en foutieve mening, t.o.v. de realiteit levert zij een pleonasme. M.m. kan men hetzelfde zeggen over „psychologische (bewuste)
betekenis-verandering" en „psychologisch (bewust) taal-verschijnsel"; ook
hier kan de bepaling vervallen, daar er geen onbewuste zijn, .... althans
niet voor een consequente psychologische beschouwingswijze.
Onze redenering schijnt misschien niet zeer aannemelijk, omdat dat „onbewust" er toch zo goed psychologisch uitziet. Maar substitueert men in
de boven gegeven definitie voor A b.v. „onbewuste betekenis-verandering",
dan krijgt men de aperte onzin, dat iemand zich van een onbewuste betekenis-verandering bewust moet zijn.
Maar als men wèl consequent is en altijd „bewust taal-verschijnsel" met
„taal-verschijnsel" identificeert, zijn er dan nog wel meer taal-verschijnselen
dan de metaphoor en kunnen ook nog andere begrippen uit de „logische"
taalkunde de contrast-bepaling „psychologisch" krijgen? Beide vragen
zijn niet hetzelfde. Gesteld, dat het probleem „bewust of onbewust?"
altijd is op te lossen, en dat zou blijken dat hetgeen de rhetorica als „vergelijking" opgeeft altijd een bewust taal-verschijnsel is, dan heeft het geen
zin van een „psychologische" vergelijking te spreken. Eerst als onder het
logische begrip méér gevallen gesubsumeerd worden dan onder het psychologische, kunnen wij de contrast-bepaling verwachten (zie „metaphoor")

7) .

Overal waar de taal-beschouwer logisch een verandering vaststelt, overal
waar hij naast een kurion een xenikon ziet staan (b.v. bij de tropen, de
rhetorische figuren, misschien zelfs bij de grammatische figuren) , kan hij
naar echte (d.i. hier dus: bewuste) taal-verschijnselen zoeken en eventueel
reeds bestaande termen „im psychologischen Sinne fassen". Overal dus,
6) Aan de logische metaphoor beantwoordt dus geen realiteit. Vandaar dat zij ook
wel „pseudo-metaphoor" genoemd wordt. Hiertegenover staat dan de psychologische
als de „echte", de „eigenlijke". Naast de contrasterende termen „logisch - psychologisch" en „pseudo - echt" staat ook nog „objectief - subjectief". Zie hiervoor Deel II,
Hoofdstuk II, § 4.
7) Een aantal gevallen hebben zij natuurlijk gemeen; dit verklaart o.a., waarom de
psychologische taal-wetenschap toch de termen van de logische behoudt.
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waar hij een afwijking constateert van de oorspronkelijke, eigenlijke, gebruikelijke wijze van zeggen.
Het blijft voorlopig onbegrijpelijk, waarom alleen de metaphoor op de
bedoelde wijze geïnterpreteerd wordt. Reeds een vluchtige beschouwing
leert, dat zij in dit opzicht haar uitzonderingspositie niet verdient 8 ) . Hoe
is het b.v. met de contaminatie? Kan de spreker, terwijl hij contamineert,
zich van die contaminatie bewust zijn? Ongetwijfeld, nl. als hij die contaminatie gewild heeft (vgl. Werner's ,,metaphoor"). Hij kan deze willen
om een zot of geestig effect te bereiken, en zijn „bewustheid" zal zich uiten
in een lach op zijn gelaat of een lach in zijn stem. Zo is het ook met de
volksetymologie; wij kunnen ons best voorstellen, dat de door De Vooys
uit de ernstige mond van een kind opgetekende woord-verklaring: „Op de
barometer kun je zien hoe bar het is", na enige storm- en regen-dagen door
een volwassene voor de grap wordt gegeven 9 ) . Het door elkaar gebruiken
van suppositio formalis en materialis kan eveneens bewust gebeuren, zoals
de bekende zin: „Je bent een engel met een B ervoor" bewijst 10 ); het
bewustzijn van suppositie-verschil openbaart zich vaak visueel (b.v. in
aanhalingstekens: het begrip „metaphoor") 11 ) . Met het „onbewuste" correlaat hiervan heeft iedere taal-leraar wel eens te strijden („Sport! Wie kent
niet dit woord, en doet er niet op de een of andere wijze aan") . Hierbij sluiten
zich alle andere gevallen aan, die onbewust stijl-fouten zijn, maar bewust
stijl-effecten, de stijl-effecten van humoristische schrijvers (zie b.v. Beets
in zijn Camera Obscura) ; men weet, dat het „eigenlijk" fout is en zegt het
juist daarom.
Wij wijzen nog op het vervangen van een gebruikelijk woord door een
niet gebruikelijk synoniem 12 ) en voorts op de tautologie, het pleonasme
en de catachrese. Vooral een onverenigbare beeldspraak wordt vaak bewust
8) De zaak is nog iets ingewikkelder. Werner b.v. interpreteert ook het euphemisme
en de ironie psychologisch; hij beschouwt ze echter als vormen van de metaphoor.
Wil men met het oog hierop in de eerste zin van deze alinea „metaphoor" door „troop"
vervangen, dan is daar natuurlijk niets tegen; de uitspraak blijft waar. Maar zeker is,
dat de termen „psychologische metonymia" en „psychologische synedoche" nergens
worden aangetroffen.
9) Zie C. G. N. de Vooys: Iets over woordvorming en woordbetekenis in kindertaal
(De Nieuwe Taalgids, X, pag. 93, vlg. en 128 vlgg.). De Vooys spreekt hier van „zogenaamde" volksetymologie: „eigenlijk" is het geen etymologie, omdat het niet bewust
is. In het door ons bedoelde geval is het wel bewust en toch .... volksetymologie.
10) Vgl. Erdmann, pag. 6,7.
11) Vgl. Deel II, Hoofdstuk I, § 5, noot 25).
12) Vgl. Hoofdstuk I, § 3. — Een en ander komt ook aan de orde in ons artikel:
Bewuste, onderbewuste en onbewuste „fouten" (Levende Talen, Nr. 101 (1938),
pag. 273, vlgg.).
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gelanceerd. Interessant is het verschil in habitus tussen den homme d'esprit,
die bewust een fout maakt, en den gelegenheidsredenaar aan een of ander
jubileumsdiner, die zich eerst achteraf van zijn war-taal bewust wordt. Al
deze begrippen kunnen logisch en psychologisch zijn. En voor den psychologischen interpretator zijn er ongetwijfeld méér taal-verschijnselen dan de
metaphoor; en het is niets dan inconsequentie, dat de termen „psychologisch(e) pleonasme, tautologie, contaminatie, catachrese" in zijn beschouwingen ontbreken. En nog eens: eveneens inconsequent is het, „bewuste"
en „onbewuste" catachresen enz. te onderscheiden, daar hiermee wordt
uitgedrukt, dat er twee (van elkaar verschillende en toch weer in essentie
identiek zijnde) verschijnselen bestaan 13 ) en dat ook het logische begrip
een reëel object intendeert. Stelt men echter de psychologische interpretatie
niet essentieel d.w.z. stelt men de bewustheid van het sprekende individu
niet constituerend voor een taal-verschijnsel —, dan is natuurlijk tegen een
dergelijke onderscheiding niets in te brengen. Erdmann 14 geeft de catachrese enz. op als gevallen van ondoordacht taal-gebruik, maar, zoals wij
gezegd hebben, zij kunnen zeer doordacht zijn.
Met het pleonasme, de catachrese, de tautologie, bevinden wij ons op de
grens van taal-wetenschap en logica. Toch zijn het taalkundige termen,
meer speciaal stilistische; wij vinden ze in stijl-boeken 15). Zo'n „grensbegrip" is ook het sophisme, dat wij in de taalkunde echter niet aantreffen.
Waarom niet ? De overeenkomst met de catachrese en met de metaphoor
is toch opvallend. De catachrese is een grammatisch-juiste verbinding van
logisch-onverenigbare woorden tot een zin, althans tot een nexus of junctio 16 ), het sophisme is een formeel- (wij zouden kunnen zeggen: een
phonetisch-) juiste verbinding van logisch-onverenigbare oordelen tot een
syllogisme 17 ) . De major en de minor hebben geen middenterm (M), maar
in de ene staat een woord, dat dezelfde klank heeft als een woord uit de
ander, en daarmee wordt logisch geopereerd, of die woorden niet slechts
phonetisch doch ook semantisch identiek waren, of zij dus hetzelfde woord
waren. De bedoelde homonymie moet van een bepaalde soort zijn (op de
)

13) Zoals wij zagen, geldt het contrast „logisch - psychologisch" slechts voor begrippen.
14) Erdmann, pag. 154, vlg.
15) Zie b.v. J. M. Acket: Stijlstudie en Stijloefening, XI, XII, XVI.
16) Het is duidelijk, dat wij „grammatisch" hier in engere zin bedoelen dan b.v.
Scháchter (zie J. Scháchter: Prolegomena zu einer kritischen Grammatik), meer in
de zin, welke Vossler eraan geeft (zie zijn opmerkingen naar aanleiding van Goethe's
„Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, enz." in zijn Sprachphilosophie). Een verbinding als „driehoekige cirkel", die Scháchter als grammatisch-zinloos opgeeft, is toch
nog altijd als een junctio te begrijpen en te ontleden.
17) Zie hierover ook Hoofdstuk III, § 6.
34
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homonymie van „mijn" (subst.) en „mijn" (pron.) kan natuurlijk geen
sophisme gebouwd worden); van welke soort zullen wij hier niet onderzoeken. Zeker is, dat iemand die bewust sophistiek pleegt, zich van de
duosemie van de middenterm bewust zal zijn, die dubbele betekenis gewild
heeft, hèt kenmerk van Werner's psychologische metaphoor 18 ) . Dat de
spreker zelf zich van zijn sophisme bewust kan zijn, behoeven wij wel niet
te betogen. Een sophisme wordt niet slechts logisch, maar ook (als „leugen")
ethisch beoordeeld 19 Sophist" is een scheldwoord, doch een geheel ander
dan „idioot". Iemand die volgens onbewuste sophismen redeneert, is (althans
op dat moment) niet bijzonder scherpzinnig, iemand die bewust een drogredenaar is, is wel scherpzinnig, doch op minderwaardige wijze. Of, zo men
uitgaat van de theorie: „het doel heiligt de middelen", is het criterium voor
die minderwaardigheid niet de bewustheid zelf, maar de reden, waarom men
een ander door middel van een sophisme wil overtuigen: redeneert men
sophistisch terwille van den ander of terwille van zichzelf?
En nu bemerken wij opeens, dat die psychologische interpretatie toch nog
veel verder reikt dan de metaphoor en de taalkunde: tot in de ethica, tot
in ons leven. Ook ethische begrippen worden vaak „psychologisch" begrepen
(gedefinieerd). Of wij een daad „wreed" of (in het algemeen) „slecht" zullen
noemen, en als wreed of slecht zullen veroordelen, hangt af van het bewustzijn van den dader. De daden van primitieven, van vroegere geslachten,
trachten wij te beoordelen vanuit hun ethisch bewustzijn 20 ) . Ons recht met
zijn begrip der „toerekenbaarheid" interpreteert vanuit het bewustzijn van
den dader op het moment van de daad volmaakt psychologisch. Jezus is
ons hierin voorgegaan, als Hij zegt: „Vader ! vergeef het hun, want zij
weten niet, wat zij doen" 21 ) . In scherpe tegenstelling met het moderne
recht staat het recht, dat dier-processen kent (b.v. het oud-Germaanse).
Pongs merkt naar aanleiding hiervan op: „Ein natürliches Gemeinschaftsgefuhl zu aller Kreatur erscheint hier als Untergrund germanischen Fuh) . „

18) Nl. dat wilsmoment; het bewustzijn van de dubbele betekenis is ook voor Wundt's
begrip relevant.
19) Ook dit is een overeenkomst met de metaphoor. Meermalen (het duidelijkst bij
Nietzsche) echter wordt „leugen" niet-ethisch begrepen en daarmee weer de metaphoor logisch geinterpreteerd.
20) En passant wijzen wij erop, dat dit parallellen kent op aesthetisch en logisch
gebied. Wij leggen vaak bij het beoordelen van kunstwerken uit een vroegere periode
de aesthetische normen aan, die in die periode golden (elke literatuur-geschiedenis
levert hiervan wel voorbeelden). En wij zeggen: „Voor een kind is dit volkomen logisch
geredeneerd"; wij noemen „logica", wat het niet is, wanneer wij „logica" .... logisch"
opvatten.
21) Lukas, XXIII, vs. 34.
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lens" 22 ). Maar als dat waar is, moet dat natuurlijke gemeenschapsgevoel
zich ook uitstrekken tot de dode dingen, want er zijn ook ding-processen
geweest. Pongs' opvatting is de gebruikelijke. Men meent, dat de dieren
(c.q. de dingen) als mensen werden behandeld, gepersonifieerd werden
(personificatie-theorie). Mr. Van Praag heeft echter overtuigend aangetoond, dat omgekeerd de mensen als dieren (dingen) werden behandeld.
„Het dier werd niet gestraft, omdat men, het personifieerend, het maatstaven aanlegde van menschelijke schuld; juist omdat men ook bij menschen
niet naar schuld vroeg, kon men in de alleroudste tijden dieren „straffen",
daar het strafrecht niet anders dan eene reactie op daden beoogde" 23).
Psychologische begrippen als „met voorbedachte rade" en „toerekenbaar"
kende men niet, men hield met het bewustzijn van den dader in het geheel
geen rekening. Het gaat natuurlijk te ver, om te zeggen, dat hier de „daad"
logisch geïnterpreteerd en in laatste instantie het begrip „rechtsverschijnsel"
logisch gedefinieerd wordt; daarvoor immers is het rationele moment in
het oude strafrecht te gering. Maar het contrast tussen logische en psychologische interpretatie van taal-verschijnselen vindt toch ongetwijfeld in het
contrast - tussen de twee bedoelde rechtsvormen een analogon.
Een „psycholoog" zegt: Een misdaad (d.i. een ethisch of juridisch te
veroordelen daad) kan slechts gepleegd worden door een wezen met ethisch
bewustzijn. Of nog algemener: Een verandering, die wij in de werkelijkheid
waarnemen, kan slechts een daad genoemd worden, als een bewust wezen
deze verandering deed ontstaan. En wanneer hij althans de metaphoor
niet psychologisch interpreteert kan hij eraan toevoegen: Dingen (en
natuurlijk ook abstracta) kunnen „eigenlijk" niets doen; gebruiken wij hier
het woord „doen" toch, dan gebruiken wij slechts .... een metaphoor 24) .
En zo bereiken wij langs een geheel andere weg de metaphoor opnieuw,
en krijgt de tegenstelling „psychologisch - logisch", die wij eerst leerden
kennen als een controverse op een detail-gebied van een detail-wetenschap,
een algemene, diepe, „philosophische" portee 25) .
Maar hierover meer in het volgende Hoofdstuk. Komen wij nog even terug
op de „denk-fouten" 26 ). Het sophisme kan dus bewust en onbewust
zijn, d.w.z. het kan psychologisch en logisch geïnterpreteerd worden. In
22) Pongs, pag. 204.
23) A. van Praag: Het strafproces tegen dieren (Themis, 1932, pag. 000) .
24) Dat een psychologische interpretatie van andere verschijnselen niet behoeft
samen te gaan met een psychologische interpretatie van de metaphoor, bewijst de
taal-critiek.
25) „Spiegel en spiegeling".
26) Of zo men wil „grammatische fouten", en „stijl-fouten", voorzover zij althans
onbewust zijn.
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het laatste geval is het ethisch indifferent, in het eerste geval niet. En toch
appelleert het bewuste sophisme niet steeds aan ons ethisch gevoel. Het
kan ook als humoristisch bedoeld en begrepen worden, en ressorteert dan
weer onder de aesthetica, meer speciaal onder de stijl (humoristische stijl,
Witz; vgl. de metaphoor). Wij geven een enkel voorbeeld. Een rijks-ambtenaar, tevens gramophoon-liefhebber, leest op dezelfde dag, dat hem een
salaris-afslag van 5 % is toegekend 21 ), in de krant, dat de platen van 5 tot
4 gulden zijn teruggebracht, en zegt nu: „Mijn salaris is met 5 % achteruitgegaan, de platen met 20 %; dus kan ik 4 maal zoveel platen kopen als
eerst". Vergelijk ook de bekende redenering, volgens welke een onderwijzer
„eigenlijk" in het geheel niet werkt; deze berust op een duosemie van „dag".
Het spreekt vanzelf, dat dergelijke redeneringen ook „onbewust" kunnen
wezen en dan voor hem die het sophisme psychologisch interpreteert, geen
sophismen zijn. Iedere leraar staart wel eens bij het corrigeren van opstellen
met verbazing op „dus"-sen en „want"-en 28).
Behalve „want, - omdat, dus" leveren „en, ook, maar, echter" vele illogiciteiten (laten wij ze voor het gemak maar zo noemen), en zowel onbewuste
als bewuste. Wij bepalen ons tot „maar". Adama van Scheltema zegt 29):
„En met den droomende' avond in zijn oogen,
Maar zonder woorden in zijn stillen mond", enz.
Het is duidelijk, dat „maar" hier ten onrechte beide zinnen verbindt. Er
is geen enkele tegenstelling tussen de zinnen, er is slechts een tegenstelling
tussen twee woorden („ met” en ,,zonder"), en deze heeft dat „maar" opgeroepen. Er is hier een onbewuste illogiciteit 30) . Het voegwoord kan echter
bewust onlogisch gebruikt worden en natuurlijk weer terwille van een
humoristisch effect. In de volgende onweerstaanbaar-comische zin verschijnt
het als knooppunt in een heel war-net van niet meer te rubriceren fouten:
27) Dit woord is bewust gebruikt!
28) Na een diepere analyse blijkt vaak, dat het onlogische gebruik van „dus" (en ook
van „maar, want, echter, ook", enz.) niet altijd berust op een gebrekkig redeneren.
Als de leerling zijn gedachten over het hem opgedrongen onderwerp heeft neergeschreven, bemerkt hij zelf, dat de zinnen of de alinea's zonder verband op elkaar
volgen. Hij voelt dit zelf als een fout en tracht nu door het invoegen van genoemde
woordjes voor zichzelf en misschien vooral voor -den leraar een logisch verband te
suggereren, dat er niet is.--Wij wijzen nog op de merkwaardige woordjes „anders"
en „even (zo)goed"; b.v. — nadat er een kwartier niets gezegd is, of nadat er over
iets totaal anders is gesproken — „Het is evenzogoed nog koud".
29) C. S. Adama van Scheltema: De Kudde, vs. 5, vlg. (De keerende Kudde, pag. 7.).
30) De verklaring: „De dichter gebruikt „maar" om de herhaling van „en" te vermijden", is onjuist.
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"The Kaiser issues his manifestoes, but a beggar manifests his toes without
his shoes".
En dit laatste voorbeeld brengt ons weer op de woord-speling, over welker
samenhang met de metaphoor wij reeds meermalen spraken. Voor den
psycholoog moet dit een echt taal-verschijnsel wezen. Een onbewuste
parallel schijnt hier de volksetymologie te zijn (het voorbeeld van bewuste
volksetymologie, dat wij hierboven gaven, nadert de woordspeling dicht) .
Ook de vergelijking zal de psycholoog als echt taal-verschijnsel erkennen,
maar daar de onbewuste parallel hier geheel ontbreekt, zal hij aan ,,vergelijking" niet de contrast-bepaling „psychologisch (echt)" behoeven toe te
voegen 31) .
Maar wij eindigen deze periode, waarin wij menen voldoende bewezen
te hebben, dat ten onrechte slechts de metaphoor (of op zijn best: de troop)
object is van een psychologische interpretatie.
Wij keren terug tot Wundt's definitie: „Wil een betekenis-verandering
een metaphoor zijn, dan moet, tenminste op het moment van het ontstaan,
het bewustzijn van een overdracht aanwezig zijn", en wij beschouwen hiervan een ander moment. Wij zeiden reeds (noot 5)), dat hier een historische
beschouwingswijze de psychologische doorbreekt. De ontstaanswijze immers
beslist voor altijd over het woord. De term „dode metaphoor" is een logische
consequentie van zijn definitie. Maar een psychologische beschouwingswijze moest q.q. synchronistisch wezen. Een woord (van een bepaalde taalgemeenschap in een bepaalde taal-periode) kunnen wij slechts „dode metaphoor" noemen, als wij etymologiseren. In het bewustzijn van de sprekers
heeft het het essentiële kenmerk van de metaphoor niet; het is een complicatie 32). Wundt houdt hier de „Sprache als Entwicklung" en de „Sprache
als Schöpfung" niet goed uit elkaar. Wil men het etymologisch moment
uit de definitie wegnemen, dan heeft men slechts voor „ontstaan" „gebruik"

te substitueren. En hiermee naderen wij meer het begrip van Stáhlin, die
zegt, dat de dode metaphoren alleen maar philologisch van belang zijn,
en dus niet psychologisch. Met „philologie" bedoelt hij dan natuurlijk de
logische, niet de psychologische.
De kwestie is echter ingewikkelder. De term „dode metaphoor" bestond
reeds lang voor Wundt, en hieruit volgt, dat men reeds lang voor Wundt
de metaphoor psychologisch interpreteerde, rekening hield met het bewust31) Dit geldt ook voor „woordspeling", waarvan de onbewuste parallel altijd reeds
een andere naam heeft gehad, dus als „anders" werd begrepen. Vgl. voor de formulering van deze gehele periode Hoofdstuk III, § 5, noot 16).
32) Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat het volgens onze mening een complicatie is,
maar Wundt had het zo moeten noemen.
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zijn van den spreker. „Logisch" was men slechts in zoverre als men aannam,
dat overal waar men als etymoloog een woord als metaphoor herkende, dat
woord ook als bewuste metaphoor ontstaan moest zijn. Iemand als Jean
Paul definieerde de. metaphoor (in een bepaald en hier alleen relevant opzicht) niet anders dan Wundt, maar hij nam sommige verschijnselen anders
(misschien verkeerd) waar. Het verschil tussen beiden is misschien niet
beter te typeren dan door middel van een analoog geval. Toen de ontdekkingsreizigers de stam, die zij in Amerika aantroffen, „Indianen" noemden,
kwam dat niet, doordat zij onder „Indiaan" een bewoner van Amerika
verstonden, dus dit begrip anders definieerden dan als „bewoner van
Indië". Maar zij meenden (ten onrechte), dat zij in Indië waren.
Wij vonden dus vier meningen tegenover elkaar staan, die wij, uitgaande
van enige concrete voorbeelden, alsvolgt zo kort mogelijk kunnen formuleren:
I. Zuiver logisch: „Kraan" en „Weten" (waren en) zijn metaphoren
(Mauthner) 33) .
II. Psychologisch en etymologisch (Jean Paul) : „Kraan" en „Weten"
zijn dode metaphoren.
I I I. Psychologisch en etymologisch (Wundt): „Kraan" is een dode metaphoor, „Weten" een complicatie.
IV. Zuiver psychologisch (dus synchronistisch): „Kraan" noch „Weten"
zijn metaphoren. Zijn zij dit in een vroeger taal-periode geweest, dan moeten
wij ze bij een descriptie van die taal ook „metaphoren" noemen en als
zodanig beschrijven; voor wat zij in de tegenwoordige taal zijn, is hun voorgeschiedenis volslagen irrelevant. Tot welke verschillende opvattingen het al dan niet substitueren van
„ontstaan" door „gebruik" aanleiding kan wezen, hebben wij hierboven aan
de klank-symboliek gedemonstreerd 34) . Ook ten opzichte van de klanksymboliek is het on-psychologisch aan de ene kant de ontstaanswijze voor
altijd over het karakter van het woord te doen beslissen een compromisvorm („dood c. q. verbleekt klank-symbool") treffen wij hier zelfs in het
geheel niet aan aan de andere kant alle gevallen van klank-symboliek,
die door omgekeerde associaties zijn ontstaan, maar eenvoudig van het taalonderzoek uit te sluiten. Hiermee berooft men zich van vele gevallen, die
volgens een consequente psyciologische beschouwingswijze juist (echte)
taal-verschijnselen zijn.
33) De uitspraak „De gehele taal is metaphorisch" is slechts mogelijk, als de metaphoor niet psychologisch maar logisch geïnterpreteerd wordt; vgl. noot 24) .
34) Zie Deel II, Hoofdstuk II, § 2.
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De wrong tussen synchronistische en diachronistische taal-beschouwing
openbaart zich ook nog bij een andere interpretatie-wijze, die men eveneens
wel „psychologisch" zou kunnen noemen, maar die toch zeer afwijkt van
die, welke wij naar aanleiding van de metaphoor hebben leren kennen. Zij
houdt ook rekening met het bewustzijn van het sprekende individu, althans
met zijn inwendige taal-schat, echter niet met die taal-schat, voorzover deze
juist op het moment van het spreken geactiveerd wordt. Criterium is: de
betekenis, welke de woorden gewoonlijk voor den spreker hebben. Verschijnselen, die zo geïnterpreteerd kunnen worden, hebben wij hierboven
reeds naar aanleiding van de andere interpretatie-wijze leren kennen; het
zijn b.v. de contaminatie, het pleonasme, de catachrese. De definitie luidt
in dit geval: „Men kan een woord of een syntactische verbinding van
woorden alleen dan „contaminatie" (c.q. „pleonasme", „catachrese")
noemen, wanneer de spreker zelf vanuit zijn eigen taal-schat zich dit woord
of deze verbinding als zodanig bewust kan maken".
Dit is de definitie van (b.v.) Erdmann 35). Wel wordt hier rekening gehouden met het „subject", maar dan toch op een geheel andere wijze dan
in het geval Wundt - Werner. Nemen wij als voorbeeld de uitdrukking
„witte schimmel". Is dit een pleonasme? Dat hangt af van de betekenis,
die „schimmel" gewoonlijk voor den spreker heeft, zal Erdmann zeggen.
Is hij niet deskundig op het gebied van paarden en verstaat hij onder
„schimmel" niets dan „een wit paard", dan is het een pleonasme. Is hij
wel deskundig en verstaat hij eronder „een paard, waarbij het witte haar
domineert over het gekleurde haar", dan is het geen pleonasme. In het
eerste geval is het adjectief een pleonastisch attribuut, in het tweede geval
is het een werkelijke bepaling (d.i. beperking), immers de spreker kent ook
„blauwschimmels". Zetten wij de junctio om in een nexus („de schimmel is
wit") dan is de zo ontstane zin (en nu drukken wij ons uit in de bekende
terminologie van Kant

36 ))

in het eerste geval een analytisch oordeel (tauto-

logie), in het tweede geval een synthetisch oordeel a posteriori 37 ). Een
dergelijke redenering is m.m. ook van toepassing op de contaminatie en de
catachrese. Wat de catachrese betreft: Logisch 38 ) wordt vastgesteld, of een
35) Erdmann, pag. 154, vlgg.
36) I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, Einleitung, IV; vgl. A. Schopenhauer:
Parerga und Paralipomena, II, Kap. II, § 23.
37) Wij zien hier geheel af van de stilistische waarde, die het pleonastisch attribuut
als „epitheton ornans" hebben kan. Spreekt iemand b.v. in een gedicht van de witte
sneeuw, dan is dat geen vergissing, geen pleonasme in bovenbedoelde zin. Maar
evenmin is het een psychologisch pleonasme.
38) Hier als contrast van „psychologisch".
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bepaalde verbinding van begrippen onlogisch 39) is, maar de begrippen
worden altijd genomen als momenten van een individueel taal-organisme.
Een immanente critiek, een logische analyse van wetenschappelijke werken,
doet niet anders. Erdmann's redenering ligt ook ten grondslag aan onze
uitspraak: Als een psychologische interpretator spreekt van bewuste en
onbewuste taal-verschijnselen, is dit een pleonasme, resp. een catachrese;
in de mond van een logischen interpretator is dit geen pleonasme, resp.
geen catachrese.
De bedoelde beschouwingswijze is natuurlijk synchronistisch. Voor haar
is „ben" (ags. béom) geen contaminatie als voor de etymologische 40),
„hazewindhond" geen pleonasme, „droge humor" geen catachrese. Dit is
geheel in overeenstemming met de zuiver-psychologische, hoewel al die
begrippen toch logisch gedefinieerd worden. Voor de laatste blijft toch
steeds het criterium: „Was de spreker zich op het moment zelf van die
contaminatie enz. bewust, d.i. in laatste instantie: Heeft hij die bewust
gewild?" Gesteld, dat het inderdaad mogelijk is om te beslissen, of een
bepaald geval, dat wij logisch een contaminatie enz. noemen, in een vroegere
periode bewust ontstaan is, dan kan de psychologische interpretator weer
spreken van een „dode" („verbleekte") contaminatie, enz. Blijkt in andere
gevallen, dat er geen bewustheid was, dan zal hij andere termen moeten
invoeren, welke zich tot „contaminatie" enz. verhouden als „complicatie”
tot „metaphoor".
Wij vonden dus ook hier wijzen van interpretatie, die wij hierboven naar
aanleiding van de metaphoor signaleerden 41 ), en bovendien nog een vierde,
die „logisch" is en toch tegelijkertijd rekening houdt met het individuele
taal-organisme (subjectief en natuurlijk synchronistisch is). Slechts schijnbaar vinden wij deze vierde ook t.o.v. de metaphoor in Wundt's uitspraak:
„Dagegen ist es klar, dass alle jene Wörter (nl. de z.g. complicaties) in dem
Augenblick zu gewöhnlichen Metaphern werden, wo wir nachtrâglich vom
Standpunkt des reflektierenden Beobachters aus die spáteren und die
früheren Bedeutungen eines Wortes vergleichen" 42 ). Wel wordt hier rekening gehouden met een individueel bewustzijn, echter niet met een taalorganisme. Het is altijd het bewustzijn van den etymologiserenden taal39) Hier in de gewone betekenis.
40) Zie b.v. R. C. Boer: Oergermaans Handboek 2 pag. 273: „Contaminatie-vormen
van es- en bi- zijn de le s. ags. béom, ndl. ben."
41) Zoals wij zagen, waren het er maar drie; immers ook Jean Paul moest met zijn
term „dode metaphoor" het begrip psychologisch en etymologisch interpreteren.
42) Wij zien hier nu af van de Deel II, Hoofdstuk II, § 2 gesignaleerde incorrelatie,
die resulteert uit het definiëren van de metaphoor naar de ontstaanswijze. Immers
de taal-beschouwer sche fit hier geen woord.
,
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beschouwer. En is niet veel meer het begrip „metaphoor" in hem aanwezig
dan het object? De taal-criticus wijst op het metaphorische en daardoor
bedrieglijke karakter van de gehele taal. Maar dat brengt niet de minste
verandering teweeg in zijn taal-organisme, dat maakt daar alle woorden
niet tot echte, tot bewuste metaphoren. Was dat wel het geval, hij zou
geen mond meer open kunnen doen. Zijn gehele taal-critiek kan slechts
bestaan, omdat hij naast taal-beschouwer ook taal-gebruiker is. Weet hij,
dat „begrijpen" een metaphoor is en denkt hij opzettelijk aan „grijpen"
als hij zegt: „Wij kunnen de werkelijkheid niet begrijpen" 43 ) , dan gebeurt
er in hem iets totaal anders, dan wanneer hij zegt: „Nur das Ruhebedürfnis
unseres Geistes, der nicht in aller Ewigkeit und bis zur Bewusztlosigkeit
den unendlichen Fernen verzweifelt nachjagen mag, hiszt uns schlieszlich
milde von einem Zenith sprechen" 44). Een professor in de vergelijkende
taalwetenschap, die toch zo heel goed weet dat „ben" een contaminatie is,
hoort zichzelf of een ander in de zin: „Ik ben ziek" of zelfs in de zin: „Ik
ben mij ervan bewust, dat „ben" een contaminatie is" niet contamineren.
Door een merkwaardige duosemie van „bewustheid" worden in Wundt's
uitspraak de eerst principieel gescheiden begrippen „taal-beschouwing"
en „taal-gebruik" weer tot één teruggebracht. Op het moment dat de
etymologiserende logische interpretator vaststelt, dat „begrijpen" (of b.v.
„kraan") een metaphoor is, wordt dat woord niet in zijn taal-bewustzijn
tot een psychologische (echte) metaphoor. De vroegere en de latere betekenis
zijn wel in zijn bewustzijn aanwezig en hij stelt de overeenkomsten tussen
beide vast, maar zij versmelten niet tot één voorstellingsgeheel (om in
Wundt's terminologie te blijven). Trouwens: hoe dikwijls gebeurt het niet,
dat de etymoloog niet begrijpt, hoe die betekenis-verandering ooit mogelijk
is geweest? Om bovengenoemde redenen kan hij natuurlijk evenmin, wanneer hij zo'n woord gebruikt heeft, post factum vanuit zijn eigen taal-schat
vaststellen, dat hij metaphorisch sprak. Hier werkt dus ook niet een logisch-

synchronistische, doch een logisch-diachronistische interpretatie-wijze.
Het is duidelijk, dat wij de bedoelde duo-semie van „bewustheid" slechts
„transcendent" konden vaststellen. Wij wilden echter niet, terwille van een
„systeem", opmerkingen, die bij elkaar behoren, te veel uiteenrukken. Vatten wij de resultaten van het voorgaande onderzoek nog even kort
samen.
43) Om over de andere „metaphoren" („werkelijkheid") in deze zin maar niet te
spreken!
44) Mauthner, Beitrâge, I, pag. 709. — Wij doen maar een greep; bij Mauthner krioelt
het van de zg. auteur-metaphoren. — Wat wij zeggen, geldt natuurlijk ook voor den
etymoloog als „passief" taal-gebruiker.
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1 e. De psychologische interpretatie vonden wij in de taal-wetenschap.
2e. Zij bleek ook in de logica mogelijk, en in de ethica gebruikelijk.
3e. Dit laatste voerde ons tot de taal-critiek en zo weer langs een andere
weg tot de metaphoor terug. De taal-critiek, die woorden als „daad" enz.
natuurlijk psychologisch opvat, definieert in haar uitspraak: „De gehele
taal is metaphorisch" de metaphoor zelf juist logisch.
4e. In de taal-wetenschap wordt slechts de metaphoor (de troop) psychologisch geïnterpreteerd; maar ook (o.a.) de contaminatie, de catachrese,
het pleonasme kunnen zo geïnterpreteerd worden.
5e. De psychologische en de logische beschouwingswijzen vonden wij
verbonden met twee andere, die ook met elkaar contrasteren: de synchronistische en de diachronistische (ontische - historische (etymologische),
statische - dynamische, descriptieve - vergelijkende). Een zuiver psychologische zal synchronistisch zijn, een zuiver logische diachronistisch. Wij
vonden echter zowel bij de metaphoor als bij de contaminatie enz. een
psychologisch-diachronistische, bij de contaminatie enz. ook een logischsynchronistische.
6e. De psychologische interpretatie werd in de taal-wetenschap niet
consequent toegepast, d.w.z. slechts bij een enkel verschijnsel (de metaphoor,
zie 4e.) ging een psychologische descriptie gepaard met een psychologische
definitie van een begrip. Zij is wel consequent toe te passen, maar in laatste
instantie involveert zij het axioma: „Er zijn slechts „bewuste" taal-verschijnselen". En afgezien van de metaphoor blijven er dan niets dan enige
incidentele anomalieën voor de taal-wetenschap tot onderzoek over. Of
liever: taal zou ongeveer tot stijl, taal-wetenschap tot stilistiek worden. De
historische taalkunde zou vervallen; de onbewuste parallellen der stijlverschijnselen, van welke parallellen vele als belangrijke oorzaken van
betekenis-verandering worden beschouwd, zouden van het onderzoek uitgesloten zijn. En wat voor het semantisch moment van de taal geldt, geldt
ook voor het phonetisch. Willen de klank-veranderingen psychologisch
geïnterpreteerd kunnen worden, dan moet (phonetisch analogon van de
dubbele betekenis) de spreker zich bewust zijn van een „dubbele klank".
Wij willen niet beweren, dat een dergelijke psychische constellatie nooit
voorkomt; maar zeker is nog nooit, ook niet door hen die tegenover de
metaphoor psychologisch staan, de klank-verandering „im psychologischen
Sinne gefasst".
Een taal-beschouwer neemt
als hij tenminste niet terwille van zijn
methode opzettelijk blind wil blijven
altijd veel meer „taal-verschijnselen" waar, dan waarvan de taal-gebruiker zich bewust kan zijn.
Hier hebben wij het punt bereikt, vanwaaruit de aangetroffen illogiciteiten niet meer toevallig lijken. Niet meer toevallig lijkt nu, wat wij reeds
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in het begin van Werner's werk lezen over de logische (pseudo-)metaphoor:
„Haar oorsprong is niet na te speuren, wij vinden haar reeds in het dierenrijk". Ook hier dus weer de logische metaphoor als verschijnsel. Tevergeefs
heeft hij principieel trachten te scheiden, wat voor hem toch zozeer „hetzelfde" blijkt te zijn. Beide immers zijn „metaphoor". En terwijl Wundt
reeds het genus proximum („betekenis-verandering") logisch definieert,
zijn bij Werner vele primaire speciës van de metaphoor logische begrippen.
De term „logische metaphoor" heeft alleen maar zin, wanneer hij niet
materieel suppóneert (om ons scholastisch uit te drukken) . Maar hij zal
steeds weer suggereren, dat er toch een realiteit aan beantwoordt 45 ) . Bovendien zitten wij nog met een andere moeilijkheid. Werner geeft als logische
metaphoren slechts die gevallen op, welke (volgens hem) onbewust zijn,
maar geen enkele logische interpretator heeft nog ooit de door Werner als
metaphoor opgegeven gevallen niet metaphoor genoemd, omdat zij bewust
zijn 46 Logisch" en „onbewust" zijn niet hetzelfde, zoals „psychologisch"
en „bewust" (althans in dit verband) wel hetzelfde zijn. Over Wundt's
tegenstelling „metaphoor - complicatie" spraken wij reeds. De complicatie
kan voor een consequent-psychologische interpretatie niet bestaan. Wil
Wundt echter ook onbewuste taal-verschijnselen aanvaarden en alle taalverschijnselen in bewuste en onbewuste principieel scheiden, dan moet hij
deze scheiding ook consequent terminologisch tot uitdrukking brengen, niet
alleen tegenover de metaphoor de complicatie stellen, doch ook voor de
onbewuste catachrese, contaminatie enz. volmaakt nieuwe termen zoeken. ) . „

Maar zal men vragen hebben Wundt en zijn volgelingen dan niets
anders gedaan, dan enige honderden bladzijden vullen met illogiciteiten en
met niet consequent doordachte en bovendien nog in hun consequenties
onhoudbare methodische beschouwingen? Hebben zij dan niet een verschijnsel op een juistere, wetenschappelijker wijze beschreven, dan vóór

hen geschiedde? Is al hun werk dan volmaakt nutteloos geweest?
Wij antwoorden: Ongetwijfeld hebben zij niet slechts foutief woordgebruik gepleegd, ongetwijfeld hebben zij ons een verschijnsel beter doen
kennen en is hun inspanning niet voor niets geweest. Wij bewonderen hun
45) Hier bereiken wij weer de taal-critiek: de magische macht van het woord, de
logische metaphoor als „mythe". — Een taal-criticus zal, wanneer hij althans zijn
critiek ook op de metaphoor toepast, zeggen, dat ook aan de psychologische metaphoor
geen „realiteit" beantwoordt, dat die gehele metaphoor (eigenlijk) niet bestaat. Maar
de logische bestaat in een consequent-psychologische interpretatie op een geheel andere
wijze niet, dan de psychologische voor den taal-criticus niet-bestaat. Bestaat de
psychologische niet, dan bestaat de logische hier .... niet in het kwadraat.
46) Vgl. noot 7).
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werk. Elk werk van een ernstig geleerde heeft recht op onze eerbied, onze
ernst, onze inspanning. Een „platonische" eerbied is niets waard. In de
eerste plaats mag van ons geëist worden, dat geen moeite ons teveel is om
zo diep mogelijk te begrijpen, wat er expliciet, maar vooral impliciet, staat.
Een bespreking b.v. van ' Werner's „Urspri nge der Metapher", die bestaat
uit een rijtje opmerkingen als: „Werner onderscheidt psychologische en
logische metaphoren", waarop dan volgt zijn definitie, woordelijk overgenomen c.q. meer of minder vrij vertaald (en de meeste boek-besprekingen
zijn zo 47 )), zijn niet van de minste betekenis, getuigen van minachting,
niet alleen voor het besproken werk, maar bovendien nog voor de zaak.
Een ernstige bespreking zal (zo niet geheel dan toch voor een belangrijk
gedeelte) een logische analyse, een immanente critiek zijn. Een transcendente critiek, die uiteraard van groter waarde is dan een eenvoudig refereren,
vergelijkt de gevonden descriptie van het verschijnsel, d.i. van de „werkelijkheid", met die werkelijkheid zelf, d.w.z. met wat de criticus op een
bepaald gebied zelf voor werkelijkheid houdt. Hiermee wordt aan het
eigenlijk wetenschappelijke moment van het werk te kort gedaan; immers
het gaat niet alleen om een descriptie van een verschijnsel, maar om een
wetenschappelijke descriptie. Steeds weer is het den bespreker, als hij tenminste niet slechts refereert, om de eigen mening te doen 48 ). Vandaar dat
het aantal werkelijke begripsmonographieën zo gering is.
Een immanente critiek onderzoekt vooral ook de gevolgde methode, gaat
na of deze consequent toegepast is, vergelijkt begrip en geval, d.w.z. vergelij kt de descriptie van een bepaald geval met de definitie van het begrip,
enz., enz. Dat er zo eerder illogiciteiten en aporieën voor de dag komen dan
wanneer er niets logisch onderzocht wordt, spreekt wel vanzelf, en geeft
niemand het recht deze critiek minachtend „slechts" negatief-analyserend
te noemen. Het is trouwens positiever om blijkbaar tot niets dan om schijnbaar tot iets te komen.
Lang nadat wij in Deel II de grondslagen der terminographie hadden
gelegd en onze mening over de immanente critiek hadden geformuleerd,
vonden wij onze mening bij Vaihinger terug 49 ) . Hij zegt, dat het echt
!

47) Zie b.v. de „bespreking", die A. Meillet van Werner's werk geeft (Bulletin de la
société de linguistique de Paris, XXII, Paris, 1921).
48) Dit is natuurlijk nog sterker het geval, waar men geen losse boekbespreking geeft,
maar zelf een werk over het verschijnsel schrijft.
49) H. Vaihinger: Aus zwei Festschriften. Beitrge zum Verstndnis der Analytik
und der Dialektik in der Kritik der reinen Vernunft, II. Kant — ein Metaphysiker?
(Kantstudien, VII (Berlin, 1902), pag. 110-119); hiervan het Nachschrift, betreffende
„Kantsophistik" (t.a.p., pag. 118, vlgg.). Hij beroept zich hier op Haym (Aus meinem
Leben (Berlin, 1902), pag. 255). Interessant is hiertegenover de door Vaihinger ge-
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philosophisch is, de tegenspraken in een systeem bloot te leggen. Voorts, dat
een welwillende critiek vereist is; zoveel mogelijk moeten de tegenspraken
opgelost worden uit de geest van het gehele systeem 50 ) , want anders ontstaat
een agressieve sophistiek. Maar waar werkelijke tegenspraken zijn, die eeuwig
bestaan zullen, mogen zij niet geloochend worden; anders ontstaat een
apologetische sophistiek. „ .... und solche Probleme sind eben auch die
Widersprüche bei Kant !", eindigt Vaihinger 51) .
Het woord „eeuwig" is in ons geval wel wat te zwaar. Wij hebben hier niet
met „philosophie" te doen. Maar daarom kunnen Wundt en Werner zich
ook niet op Krohn beroepen.
Al openbaren zich in de door ons gesignaleerde illogiciteiten dan geen
„eeuwige" problemen 52 ), zij zijn toch wel aan de psychologische interpretatie van taal-verschijnselen noodzakelijk inhaerent en bewijzen de
wetenschappelijke ontoereikendheid van deze methode. Psychologisme is
het, alleen de „bewuste" gevallen te onderzoeken. Inconsequent is het,
eerst de psychologische interpretatie principieel te stellen, en daarna allerlei
gevallen, die men zelf als „onbewust" erkent, in zijn beschouwingen te
betrekken.
De termen „psychologische" en „logische" metaphoor kunnen gehandhaafd blijven als naam voor twee bepaalde begrippen, twee bepaalde visies
op ons verschijnsel. De metaphoren zelf kan men eventueel in twee groepen
verdelen: bewuste en onbewuste. Beide worden zij dan door den taalbeschouwer aan bepaalde (dezelfde) eigenschappen herkend, maar bij de
eerste is het sprekende individu zich van die eigenschappen (of van een gedeelte daarvan) bewust, bij de tweede niet. Met die termen is men dan niet
-onpsychologischer dan de psychologie zelve met haar termen „bewuste en
onbewuste bewustzijnsverschijnselen", die wij niet als een pleonasme resp.
een catachrese 53 ) kunnen opvatten, omdat zij „bewustzijnsverschijnsel"

,

-

niet „psychologisch" definieert. Wel zal dan geëist moeten worden, dat men

de onderverdeling „bewust - onbewust" consequent op alle taal-verschijnselen, die daarvoor in aanmerking komen, toepast. De opmerking: „Maar nu
wordt een logisch gedefinieerd begrip volgens een psychologisch criterium
ingedeeld" ligt voor de hand, doch is onjuist. „Logisch" is deze beschouwingswijze slechts in de mond van een psychologischen interpretator. Er
citeerde opmerking van Krohn: „Je höher eine Philosophie steht, je tiefert sie grábt,
,desto zuversichtlich mehr Widerspruch in ihr !"
50) Vgl. hierboven o.a. Deel II, Hoofdstuk I, § 2, en Deel III, Hoofdstuk I, § 3.
51) Dit is tevens een aanvulling op wat wij hierboven (Deel I, Hoofdstuk I, § 7)
naar aanleiding van de immanente critiek zeiden.
52) Indirect (via de taal-critiek) openbaren zij zich wel.
.53) Het spreekt wel vanzelf, dat wij deze termen hier niet psychologisch bedoelen.

,
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is geen enkele reden het epitheton „logisch" (dat zo spoedig het pejoratieve
„logicistisch" suggereert) voor deze beschouwingswijze te aanvaarden, tenzij
er niets anders onder wordt verstaan dan „niet-psychologisch". En in deze
zin
als precies contrast van Wundt's „psychologisch", dus als „niet
Primair rekening houdend met de psyche van het sprekende subject"
gebruikten wij het in deze gehele paragraaf. Er rest ons nu nog een antwoord te zoeken op de vraag: „Waarom wordt
van alle taal-verschijnselen slechts de metaphoor psychologisch geïnterpreteerd?"
Met zekerheid laat zich daarover niets beslissen. Waarschijnlijk is wel
de grote importantie, die alle linguïsten aan dit verschijnsel toekennen, de
oorzaak. Maar misschien is er ook nog een andere. Meer, veel meer dan enig
ander taalkundig begrip heeft „metaphoor" de potentie tot betekenisuitbreiding. Wij hadden in Deel II gelegenheid te over om te zien, hoe om
andere redenen zeer verschillende verschijnselen als met de metaphoor (en
door de metaphoor met elkaar) samenhangend werden begrepen, als „hetzelfde" (nl. „metaphoor") werden beschouwd, zodat tegen die ene overeenkomst alle verschillen als onwezenlijk wegvielen. Moeten wij nu in het
psychologisch definiëren van „metaphoor" een oppositie zien tegen „Gleichseherei", een poging om het begrip in het kader der taalkundige terminologie
binnen nauwere en vastere grenzen terug te dringen?
2 — „BEWUSTE" EN „ONBEWUSTE" METAPHOOR
In de vorige § noemden wij de bewuste en de onbewuste metaphoor „verschijnselen". Het zijn echter ook begrippen (visies op die verschijnselen)
en wel het bleek reeds in het historiographische Deel begrippen van
een zeer gecompliceerde en logisch onduidelijke structuur. In de eerste plaats
verschillen de visies van individu tot individu. In de tweede plaats is elke
visie op zichzelf weer het min of meer chaotische resultaat van een niet
juist onderscheiden, van een telkens veranderend stelling nemen. Er zijn
immers verschillende redenen, waarom een metaphoor „(on)bewust" kan
worden genoemd, c.q. er zijn verschillende momenten van de metaphoor
naar aanleiding waarvan de vraag „bewust of onbewust" kan rijzen. Bovendien: de termen „bewust" en „onbewust" staan in hun technische betekenis
in het geheel niet vast; de gelijknamige verschijnselen kunnen op verschillende wijze worden geïnterpreteerd; de gelijknamige begrippen zijn zeer
problematisch. Dit problematische hebben wij bij onze analyse van de
verhouding tussen psychologische, logische, bewuste en onbewuste metaphoor (krachtens het principe „verdeel en heers") opzettelijk uitgeschakeld.
In deze § nu willen wij trachten de gevallen waarin en de wijzen waarop
men naar aanleiding van de metaphoor de vraag naar de bewustheid kan
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stellen, systematisch te ordenen en te beschrijven en de daarmee samenhangende problemen in verband te brengen met het problematische van
het begrip ,,(on)bewust" zelf 1
In Deel II zijn de bedoelde gevallen reeds in verband met de aangetroffen
begripsphasen en daardoor niet in systematische samenhang aan het licht
gekomen. Het zijn:
1. De metaphoor berust op een (al dan niet bewust) vergelijken.
De metaphoor berust op een (al dan niet bewust) analogiseren.
2. In den spreker ontstaat de metaphoor al dan niet bewust.
3. In den spreker bestaat de metaphoor al dan niet bewust.
4. De spreker is zich al dan niet bewust, dat hij „slechts" een metaphoor
gebruikt.
) .

Wij formuleerden van den spreker (d.i. ook den schrijver) uit, hoewel
een en ander ook met betrekking tot den passieven taalgebruiker (den
hoorder, den lezer) aan de orde is gekomen.
Ad 1. De metaphoor berust op een (al dan niet bewust) vergelijken, c.q.
analogiseren. Volgens Stihlin (e.a.) berust het scheppen van een metaphoor niet op een vergelijken. Op een andere plaats zegt hij, dat het evenmin
op een analogiseren berust. „Vergelijken" en „analogiseren" zijn termen
aan de logica ontleend, en een eenvoudige introspectie leert, dat men een
metaphoor onmiddellijk intuïtief schept en begrijpt, nog voor men de tijd
heeft met een rustig vergelijken of analogiseren zelfs maar te beginnen.
Stáhlin's typering nu van de tegenovergestelde mening als „logisch" is niet
bijzonder gelukkig. „Analogiseren" b.v. is niet alleen een logische, doch
ook een psychologische term, er bestaat toch ook zo iets als denk-psychologie. Instructief is het dan ook, dat Stáhlin op een andere plaats een onbewust analogiseren aanneemt. De analogie nu plaatst men als „gelijkheid
van relatie" tegenover de (eenvoudige) overeenkomst als „gelijkheid van
kenmerk". Het vaststellen van beide identiteiten kan toch eerst na een
vergelijken tot stand komen, zou men zo zeggen. En als er een onbewust
analogiseren bestaat, een onbewust „onder-„kennen” van relatie-gelijkheid,
bestaat er dan ook niet een onbewust vergelijken? Stáhlin zegt, dat men
zich bij het metaphorisch begrijpen geen vergelijken bewust wordt. Maar
wordt men zich dat ook niet .... onbewust (om ons eens analogie-vormend

uit te drukken) ?
1) Zie over de vaagheid der termen „bewust" en „onbewust" o.a. L. Jordan (die
trouwens ook andere termen aan een scherpzinnige analyse heeft onderworpen) en
M. Lindroth in: Actes du deuxième Congres international de Linguistes, Genève
25-29 Aout 1931 (Paris, 1933), resp. pag. 72, en J. Ward (Mind, No. 5 (N. 5), pag. 66):
„After the term consciousness, sensation is perhaps the most hopeless in all our psycological vocabulary" (wij cursiveren).
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Het is wel duidelijk, dat wij hier weer doelen op het contrast tussen
psychologische en logische interpretatie, doch nu met betrekking niet tot
taalkundige maar tot psychologische verschijnselen, meer speciaal tot die
welke men onder het „Kennen" samenvat. Moeten en kunnen deze (geheel
of gedeeltelijk) psychologisch geïnterpreteerd worden, of kennen zij onbewuste parallellen ? Wij kunnen er niet aan denken, deze kwestie op dezelfde
uitvoerige wijze te analyseren, als wij de soortgelijke in § 1 geanalyseerd
hebben; maar zij is toch voor de metaphoor (en zowel voor het verschijnsel
als voor het begrip) van zoveel belang, dat wij er niet aan voorbij kunnen
gaan.
Bezien wij nog eens Stâhlin's opmerking: „Mag immerhin sein, dass diesen
Vorgângen logisch betrachtet eine Analogie irgendwie zugrunde liegt, so
ist of f enbar damit keineswegs das Wesen der Metapher beschrieben: das
Eigentümliche liegt ja gerade darm, dass diese Verschmelzung, dieses
Bedeutungserlebnis, ohne alle Reflexion, ohne alle Vers t a ii d e s t á t i g k e i t zustande kommt". 2 Analogiseren" wordt hier,
evenals „denken", psychologisch geïnterpreteerd; „bewust" en „denkend"
worden mede synoniem. Zodra echter een onbewust analogiseren wordt
aangenomen (zie boven 3 )), wordt die interpretatie verlaten, evenals wanneer
men aan „denken" als nadere bepaling „(on)bewust" toevoegt. Dat „onbewust" nu is een merkwaardig woord. Het kan betekenen „buiten-psychisch,
d.i. op geen enkele wijze in de psyche aanwezig". Vaak echter is het (geheel
anders dan „bewusteloos") niet alleen de negatie van iets positiefs, doch zelf
ook iets positiefs, wordt er mee bedoeld: iets dat in de psyche, die méér is
dan het bewuste alléén, actief medewerkt aan een taal-daad of een denkdaad. Met deze betekenis hangt de onderscheiding van „bewustzijn" en
„bewustheid" direct samen, en eveneens het feit, dat in de psychologie
de term „onbewust bewustzijnsverschijnsel" (zie § 1) geen catachrese is.
Dit is in deze tijd, waarin Freud de geesten met zijn theorieën heeft
geïmpregneerd, gemeengoed geworden. Maar voorlopig bedoelen wij dat
onbewuste in het geheel niet als reservoir van verdrongen en verwrongen
driften, die onze slaap tot dromen verontrusten en in onze bewuste handelingen storend ingrijpen tot de psycho-pathologie des dagelijksen levens.
Het gaat hier immers om zo koele zaken als het analogiseren, het vergelijken,
de ken-functies in het algemeen. Maar zeker geldt ook ten opzichte hiervan,
dat al wat een introspectie (die overigens voor een groot gedeelte een
retrospectie is) niet kan grijpen, daarom nog niet aan de psychische processen
geen deel heeft, dat de z.g. logische-analyse-post-factum een psychologische
) „

2) Stáhlin, pag. 347.
3) Vgl. Deel II, Hoofdstuk II, § 3 en Stáhlin, pag. 341.
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analyse kan blijken te wezen, .... en dat „bewustzijn" en „bewustheid"
uiterst subtiele termen zijn.
In een aardige paradox, die de prealabele kwestie verrassend belicht,. is
het bewustzijn eens getypeerd als een verschijnsel, als een proces, dat eigenlijk als een physiologisch proces onbewust (vanzelf) verlopen moet 4) . Het
„onbewuste" verloop van het bewustzijn in het algemeen en van denkprocessen in het bijzonder is velen opgevallen. „(De) berekening hoeft niet
als bewust overleg gedacht te worden, integendeel, zij kan grotendeels
onbewust plaats hebben", zegt Langeveld 5). En „be- rekenen" schijnt toch
wel in de eerste plaats voor een psychologische interpretatie in -aanmerking
te komen. Verbluffend is de snelheid, waarmee personen, die de gave der
ad rem-heid bezitten, een uiterst scherpzinnige geestigheid kunnen produceren, onmiddellijke reactie op het woord van een ander. Ook hier zou men
(zie Stáhlin) kunnen beweren: „Die man heeft niet nagedacht; nog voor hij
daarmee heeft kunnen beginnen, is de zin er al uit". En in het gewone spreken:
hoeveel gebeurt daar „vanzelf" (vergelijk daarmee het spreken van een
vreemde taal, die men gebrekkig beheerst). Op het grammaticale begrijpen
wezen wij reeds (zie de § over Stáhlin); wat wij toen zeiden, geldt ook voor
het grammatisch juiste spreken. De termen der grammatica hebben het
vaak kwaad te verduren gehad s); men vond ze, evenals die der tropologie,
onuitstaanbaar pedant: er zou geen „werkelijkheid" aan beantwoorden.
Wat dit laatste zeggen wil, is zeker niet zonder meer duidelijk. Soms bedoelt
men er zo iets mee als: voor het werkelijke spreken hebben wij ze in het
geheel niet nodig. Maar dit behoeft nog niet in te houden, dat hetgeen door
die termen (of door sommige van die termen) wordt geïntendeerd niet op
een of andere wijze in de bewustheid of het bewustzijn van den spreker
aanwezig is. En, om tot de metaphoor terug te keren: als de versmelting
van twee betekenissen irreflectief tot stand komt, is niet in te zien, waarom
niet ook een analogiseren irreflectief verlopen kan.
SUihlin zelf onderscheidt verschillende graden van bewustheid, als hij
aan zijn descriptie van de psychische constellatie bij het begrijpen van een
bepaalde metaphoor toevoegt: „All das dies bedarf keines Wortes ist
natürlich ohne Worte und unanalysiert im Bewusstsein, aber e s i s t
4) Naar wij menen door Dr. Zeehandelaar; wij herinneren ons echter de plaats
niet meer.
5) M. J. Langeveld: Inleiding tot de studie der paedagogische psychologie van de
Middelbare-schoolleeftijd, pag. 318. -- Met betrekking tot het „voorstellen" wijzen
wij nog op H. Steinthal: Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft,
pag. 132: „Fine unbewusste Vorstellung ist nicht etwa ein Widerspruch in sich wie
eine immaterielle oder raumlose Materie".
6) Wij bedoelen hier nu niet een wetenschappelijke, immanente critiek.
35
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v o r h a n d e n" 7). Zo is er ook een analogiseren denkbaar, dat gepaard
gaat niet het volle bewustzijn van een zwijgend of hardop gezegd: „Ik
analogiseer" in de tot een definitie geëxpliceerde technische betekenis van
dit woord. Ziet men een dergelijke in woorden geëxpliceerde vaststelling
als criterium voor bewustheid, dan is het duidelijk, dat men na introspectie
het analogiseren zal ontkennen of tot onbewust verklaren. Gelooft men
echter, dat „denk-gebruik" mogelijk is zonder gelijktijdige nadrukkelijke
„denk-beschouwing", dat er van eigen denken een woordloze bewustheid
bestaat, dan zullen een psychologische en een logische interpretatie gemakkelijker dan in het vorige geval in de psyche een daad van de kennende
activiteit onderkennen, resp. tot bewustheid daarvan besluiten. De psychologen, die zich tegenover de logische of logicistische beschouwingswijze
plaatsen, hebben voorts de neiging „bewust" en „reflectief" te identificeren,
de bewustheid dus slechts voor de ken-processen op te eisen, de scheiding
„bewust - onbewust" niet voor alle drie momenten der psyche gelijkelijk
te aanvaarden, over het „van-zelf "-karakter van vele processen der kennende activiteit heen te zien.
Met deze opmerkingen hebben wij natuurlijk geen enkel probleem tot
oplossing gebracht. Wij wilden de problemen slechts even zichtbaar maken,
tevens de mogelijkheden van opvatting. Wij wilden slechts betogen, dat
die opvattingen voor het grootste gedeelte onbewust zijn gebleven, even
onbewust, als het begrip „onbewust" achter de in een en dezelfde visie
wisselende uitspraken „de metaphoor berust niet op een analogiseren (vergelijken)" en „de metaphoor berust op een onbewust analogiseren (vergelijken)" problematisch is, en dat het poneren van deze uitspraken, zelfs met
beroep op de introspectieve methode, niet voldoende kan zijn. Zodra het
begrip „(on)bewust" op welke wijze ook relevant wordt gesteld voor het
begrip „metaphoor", is er meer denk-psychologie, meer algemene psychologie nodig, dan Stáhlin, die in dit opzicht nog het diepste graaft, gegeven
heeft. En bovenal is nodig: een bezinning op de principia der terminologie,
meer speciaal op het identiteitsprobleem.
Ad 2. In den spreker ontstaat de metaphoor al dan niet bewust. Het
lijkt even, of deze kwestie geheel met de onder 1. behandelde samenvalt;
van oudsher immers is gezegd, dat de metaphoor op een overeenkomst of
een analogie „berust", d.w.z. (als concretum dan, niet als vorm) daaruit is
ontstaan. Hierop is de bekende vier-deling gebaseerd. Wij behoeven ons
echter slechts de bijna even oude indeling naar de intentie te herinneren
om in te zien, dat dit inderdaad maar schijn is: in de definities van onze
term fungeren méér momenten dan de overeenkomst en de analogie. De
7) Stáhlin, pag. 344.
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hier gestelde kwestie heeft echter nog een ander aspect, dat haar nog verder
van 1. verwijdert. Als wij formuleren: „De spreker was er zich al dan niet
van te voren van bewust, dat hij een metaphoor ging scheppen, hij heeft
een metaphoor (al dan niet bewust) gewild" is verwarring met 1. nog minder
mogelijk. Wel is verwarring mogelijk met 3. en deze wordt dan ook in de
literatuur herhaaldelijk aangetroffen. Dat er echter tussen 2. en 3. verschil
bestaat, kunnen wij gemakkelijk laten zien door de visies van de oude
rhetorica, van Wundt en van Werner naast elkaar te plaatsen.
De rhetorica contrasteert de decus-metaphoor aan de inopia-metaphoor
(en wel soms zo essentieel, dat zij meent de beide soorten in hun gelijkheid
en contrast niet meer door middel van een genus en een differentia
erentia specifica
te kunnen uitdrukken, maar naar twee geheel verschillende termen (metaphora en catachrese) grijpt). Zij interpreteert zeker niet psychologisch,
maar even zeker ontkent zij niet aan de tweede soort, omdat die uit taalnood is ontstaan, de „bewustheid". Maar wel meent zij dat die tweede soort,
anders dan de eerste, haar ontstaan niet heeft te danken aan een bewuste
intentie, de opzettelijke bedoeling nl. om de rede mooier te maken, te „versieren". Hoe is nu in verband hiermee de opvatting van Wundt? Iemand,
die het woord „kraan" (= hijstuig) creëert, zal zich ervan bewust zijn,
dat hij een metaphoor gebruikt; dat wil (bij Wundt) zeggen: hij zal zich
bewust zijn van de nieuwe èn van de oude betekenis. Die twee betekenissen
heeft hij echter niet gewild, noch voor zichzelf, noch voor den hoorder; die
dubbele betekenis, dat metaphorisch karakter van het woord is een niet
gewild en (vooral voor de communicatie) onaangenaam afvalsproduct.
Anders Werner. Volgens hem kan „kraan" geen metaphoor zijn, daar het
uit taal-nood is ontstaan. Een bewustheid van twee betekenissen is slechts
mogelijk, als men die betekenissen heeft gewild, als men inderdaad niet
eenvoudig een woord doch een meta hoor heeft willen scheppen. Bij Wundt
is er dus een eind-product (de psychologisch geïnterpreteerde metaphoor),
waarvan men zich de meest wezenlijke eigenschap wel bewust is, zonder
dat men deze van te voren heeft gewild; bij Werner is het (eveneens psychologisch geïnterpreteerde) eind-product tevens doel geweest, het heeft geen
andere wezenlijke eigenschap, dan men van te voren had vastgesteld.
Werner's psychologische interpretatie reikt dus verder dan die van Wundt.
Werner's scherpe scheiding van „metaphoor" en „pseudo-metaphoor" berust, evenals de terminologisch nog scherpere en consequentere scheiding
van „metaphoor" en „catachrese" der oude rhetorica, op de intentie. Voor
de rhetorica echter sluit afwezigheid van die intentie, d.i. van de a prioristische bewustheid der voor het product wezenlijke eigenschap, nog niet
noodzakelijk bewustheid van die eigenschap uit

9 ).

9) Wij zien nu van andere verschillen tussen Werner en de rhetorica af; Werner's
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De zeer oude idee van de vrije willekeur, van het opzettelijke, het bewuste,
met betrekking tot het scheppen van de metaphoor vinden wij in onze tijd
nog. Maar minstens even vaak vinden wij de idee van het onwillekeurige,
het onbewuste, het innerlijk - en uiterlijk-noodzakelijke (het is niet zo, dat
een dichter zich ook op die bepaalde plaats in kuria had kunnen uitdrukken),
en dit dan meestal bij een psychologische interpretatie van ons verschijnsel.
Hoe men hier worstelt met de problematiek van het begrip „(on)bewust"
komt misschien het duidelijkst tot uiting in een uitspraak van Bauer:
Jetzt ist bewusste Absicht, was früher Natur war, wiewohl bei echten
Kunstwerken auch diese Absicht wieder zur Natur wird" 10 ) . Dus: vroeger
schiepen de mensen „vanzelf" metaphoren, nu niet meer, .... behalve
dan de echte dichters; bij hen wordt een bewuste bedoeling weer tot onbewuste natuur. Het is, of hij met deze orakelspreuk wil zeggen: „In zekere
zin scheppen zij de metaphoren bewust, in zekere zin onbewust". Het gehele
probleem ressorteert onder het wijdere en fundamentele probleem van de
bewustheid bij (of beter: vóór) het scheppen van kunst in het algemeen.
Wat zijn hier de graden van bewustheid en hoe zijn de visies daarop?
Deze vraag is niet te beantwoorden zonder de (aesthetische) critiek in
het antwoord te betrekken. Van iemand, die zich er voor zet om nu eens
„kunst" te gaan creëren, verwacht men niet veel goeds. Maar toch ook
hier maakt men onderscheid tussen den man zonder en den man met talent.
Vergelijk b.v. den would be artist uit Fulda's „Der Dumkopf" met den
talentvollen „broodschrijver", die 's morgens achter zijn bureau gaat zitten
met het duidelijke bewustzijn van zijn beroep en zijn taak. De meest op,

zettelijke houding heeft wel hij, die nadrukkelijk vaststelt: „Kom, hier op

deze plaats van mijn gedicht zal ik eens een metaphoor zetten" (hij heeft
b.v. een of ander recepten-boek voor poëzie gelezen; een comisch bedoeld
voorbeeld van zo'n handleiding is Kinker's „Formulier voor een lierzang",
waarin de metaphoor als een noodzakelijk ingrediënt wordt opgegeven).
Even bewust was Bach, als hij bij zichzelf vaststelde, of misschien wel tegen
zijn vrouw zei, dat hij toch eens aan die Partita's moest beginnen, die men
voor Zaterdag bij hem besteld had. Een romantische visie op het kunstenaarschap heeft altijd een dergelijke opzettelijkheid en bewustheid, vooral als
deze nog van een uiterlijke omstandigheid afhankelijk zijn, principieel
onverenigbaar gezien met een aangrijpend en waarachtig kunstwerk, en
geloofd in het onbewuste, in een intuïtie, een inspiratie, een goddelijke
bezetenheid, die op een door den kunstenaar zelf nooit van te voren bepaalmetaphoor kent b.v. het decus-karakter niet (hij spreekt immers over een periode,
waarin de vorm „metaphoor" het aesthetische niveau nog niet heeft bereikt).
10) J. Bauer: Das Bild in der Sprache, pag. 10.
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baar moment, de ziel tot kunst vervoert (vgl. de hand van Kloos, die plotseling en tot zijn eigen schrik begon te schrijven). Zeker is wel aan verschillende
van Bach's composities alle aesthetische en expressieve waarde ontzegd
(b.v. door niemand minder dan Debussy), maar dan toch niet, omdat zij
op bestelling geleverd waren; en zeker worden zij ook vaak als de hoogste
kunst beschouwd. En de vrije en spontane inspiratie heeft velen niet veel
anders opgeleverd dan brallende en verstandelijk aandoende rhetoriek,
terwijl Keats met het voornemen elke ochtend 150 versregels en niet
meer en niet minder te schrijven, en dit voornemen ook uitvoerende, zijn
„Endymion" heeft geschapen.
Het opzettelijke, de eventueel in woorden zich uitende bewustheid: „Nu
ga ik een sonate componeren, een epos schrijven, een metaphoor gebruiken",
behoeft op zichzelf dus niet tot een als aesthetisch minderwaardig beschouwd resultaat te leiden, ook niet, als deze bewustheid het rechtstreekse
gevolg is van volkomen uiterlijke omstandigheden. Maar deze bewustheid
kan hoogstens het beginpunt zijn van een reeks van psychische processen,
die tot een sonate, een epos, een metaphoor leiden. Zij verklaart nog in het
geheel niet, waarom nu juist deze bepaalde sonate, dit bepaalde epos, deze
bepaalde metaphoor ontstaat. En deze processen dan, zijn zij bewust of
onbewust ? Ook hierop zijn verschillende antwoorden mogelijk, die verschillende opvattingen van „kunst" (c.q. van „metaphoor") impliceren,
tevens natuurlijk verschillende waarderingen. Stelt men immers het onbewuste ontstaan voor kunst en metaphoor relevant, dan zal men alles
waaraan men een karakter van opzettelijkheid onderkent, eenvoudig geen
kunst (metaphoor) noemen, of negatief critiseren. De zaak wordt er niet
eenvoudiger op, doordat men aan de ene kant „rationeel (logisch)" en „bewust", aan de andere kant „irrationeel (emotioneel)" en „onbewust" zo
niet identificeert dan toch als zeer nauw verwant beschouwt. Daarachter
doemt dan op het contrast tussen Classicisme en Romantiek, het contrast

tussen twee mensen-typen.
Hiermee zijn wij er echter niet. Wezensbepaling en critiek terug te brengen
tot subjectivisme, is te simplistisch. Wij bedoelen nu niet, dat wij hier
stelling zouden moeten nemen, want wij behoeven wel niet meer te betogen,
dat het ons om onze persoonlijke mening in dit verband niet te doen is.
Maar wij zijn ervan uitgegaan, en ten onrechte, dat de twee verschillende
opvattingen niets anders waren dan de reactie van twee verschillende typen
op een en hetzelfde onproblematische gegeven, dat het dus geen enkele
moeilijkheid oplevert om vast te stellen, of een kunstwerk al dan niet
onbewust is ontstaan. Bovendien: hoeveel momenten kent een kunstwerk niet!
Wij bepalen ons tot het literaire kunstwerk en nemen als voorbeeld het
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rijm. Een precair onderwerp ! Buitenstaanders vragen zich vaak af, hoe de
dichters aan hun rijmwoorden komen; als zijzelf b.v. voor Sinterklaas een
versje in elkaar willen zetten, bemerken zij, dat het rijmen niet meevalt,
tasten zij voor een rijmwoord het gehele alphabet af. Zij zijn geneigd in
het rijmen een flauw (eigenlijk mensonwaardig) spelletje te zien. Droogstoppel beweert, dat de gehele inhoud van een gedicht van de rijmwoorden
afhankelijk is. Typisch is ook de reactie van leerlingen op vragen bij een
gedicht als: „Waarom gebruikt de dichter hier juist dit woord (dit staat
dan op het eind van een versregel) en niet dat (een of ander synoniem)?"
Zij zeggen dan: „Omdat het anders niet rijmt". Een incidentele critiek
merkt hier en daar in annotaties (b.v. bij Vondel) „rijmdwang" op, of men
zegt, dat de dichter het rijm niet meer beheerst, doch erop drijft. Maar over
het algemeen vermijdt men de kwestie van de bewustheid. Dichters hullen
zich in een souverein en toch angstvallig aandoend zwijgen. Het rijmwoordenboek is echter velen tot spot geweest (zie b.v. Gouverneur, alias
Jan de Rijmer 11 ). En toch .... Emile Verhaeren, in wien toch allen een
romantisch dichter, een onbewuste, een bezetene, zien, had op zijn schrijftafel een rijmwoordenboek liggen zo dicht mogelijk bij de hand. Dit wordt
ons medegedeeld door zijn vriend Stephan Zweig, die het toch heus niet
zei om den dichter belachelijk te maken 12 ) . Carel Scharten spreekt in zijn
critiek op Leopold van „kunsteloze natuur" 13) (hier is dan juist in „kunst"
het „opzettelijke" geactueerd tegenover het „natuurlijke" der besproken
lyrische uitingen) . Maar wie wel eens een facsimile heeft gezien van Leopold's
pas begonnen of nog niet geheel voltooide gedichten (zo nu en dan een
gehele versregel en op de volgende regels slechts losse rijmwoorden) 14),
zet een en ander toch aan het nadenken over de ontoereikendheid van de
termen „bewust" en „onbewust". Dit neemt natuurlijk niet weg, dat er
rijmen zijn, die den lezer als opzettelijk, gewild, bewust, aandoen, dat
b.v. de alliteraties in de Edda of in de spotgedichten der Oudnoorse saga's
(die men, naar het schijnt, spontaan improviseerde) natuurlijker lijken dan
die van Hegenscheidt's „Starkadd" 15 ) . Maar wel maakt een rijm, waarnaar
gezocht is en waarover misschien lang is nagedacht, daarom nog niet een
opzettelijke indruk, is het daarom nog niet aesthetisch minderwaardig.
En wat voor het rijmwoord geldt, geldt ook voor het woord in het algemeen. Wat is er verstandelijk en bewust, wat intuïtief en onbewust in het
11) Jan de Rijmer aan de redactie van de Groninger Studenten-Almanak.
12) Stephan Zweig: Erinnerungen an Emile Verhaeren (1927), pag. 65.
13) Vgl. D. de Groot, L. Leopold en R. R. Rijken's Nederlandsche Letterkunde, II 12,
pag. 422.
14) J. H. Leopold: Verzamelde Verzen (Rotterdam, MCMXXXV), pag. 340.
15) A. Hegenscheidt: Starkadd (b.v. Starkadd's zang in het vijfde bedrijf).
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zoeken en vinden van het enig juiste woord? Zat de arme Flaubert, ten
prooi aan „les affres du style", de gehele dag op zijn kamer slechts te
gevoelen, of zat hij ook na te denken? Hoe pover lijken hier die paar psychologische termen tegenover de gecompliceerdheid van het zoeken naar
een woord, dat altijd nog eenvoudig is in vergelijking met het scheppen
van een geheel kunstwerk.
Ook de (goede) metaphoor is zo'n enig juist woord. De intellectualistische
aesthetica ontkent dit en ziet dus het opzettelijke als essentieel kenmerk
(de theorie der dubbele uitdrukking: de dichter wijkt bewust van het spraakgebruik af, hij had het ook anders kunnen zeggen; voorts de theorie van
het extra res, de uiterlijk aangebrachte versiering). Ontkent men dit niet,
dan zal men juist de nadruk leggen op het opzettelijke in het ontstaan van
de metaphoor. Maar dan geldt ook alles wat wij hierboven zeiden. De
opzettelijke metaphoor behoeft nog niet verworpen te worden, zelfs al
wordt zij als zodanig herkend („'t Is gezocht; goed ! Maar mooi en fijn gevonden", zegt Acket in zijn Perk-studie naar aanleiding van een bepaald
beeld 16 zij kan ook een geheel onopzettelijke indruk maken. Het omgekeerde is echter ook mogelijk, zoals de beeldspraak van vele, nu als geniaal
erkende maar eens om hun buitenissigheid en gezochtheid verguisde kunstenaars bewijst (dit geldt ook voor andere momenten van het literaire kunstwerk een en hetzelfde enjambement kan de een gedurfd, de ander gezocht
noemen (voor beiden is het bewust-gewild), terwijl een derde in dit moment,
waar de zinsmelodie het metrisch schema tot rhythme doorbreekt, uitdrukking kan zien van 's dichters onbewuste Zelf) en eveneens voor composities en schilderijen). Nu zal het hier verschil maken, of men meer het
oog heeft op het afbeeldend karakter van de metaphoor (c.q. op een meer
afbeeldende metaphoor) dan wel op het expressieve (c.q. op een meer
expressieve metaphoor) . Beschouwt men slechts de gevoelsmetaphoor als
) ),

uitdrukking van tiet onbewuste Zelf, d.i. dus als de „echte" metaphoor,

dan zal men natuurlijk een onbewust ontstaan eisen, ja constituerend stellen.
Overigens mogen wij niet vergeten, dat ook de intellectualistische metaphoren als uitdrukking van (een gedeelte van) een persoonlijkheid begrepen
kunnen worden 11 ) . Hier wreekt het zich dan, dat men het contrast „bewust onbewust” identificeert met het contrast „rationeel - emotioneel", of daarvan afhankelijk stelt. Een beschouwing van de metaphoor als expressie
voert tot het „onbewuste" als meest wezenlijk en meest werkzaam moment
van de psyche; maar dit is hier nog niet aan de orde.
Wanneer wij ons afvragen, waaraan dan door den beschouwer het opzette16) J. M. Acket: Jacques Perk (Amsterdam, 1926), pag. 28.
17) Zie Hoofdstuk IV, § 1.
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lijke van een metaphoor onderkend wordt, dan worden wij weer vanzelf
tot 1. teruggebracht. Hij herkent dit nl. aan de meer of minder geringe
overeenkomst, aan de grote afstand tussen de beide kuria of tussen de
sferen, waartoe zij behoren 18 ) . De „natuurlijke" complicaties, zoals Wundt
de z.g. taal-metaphoren noemt, verschillen volgens hem van de (auteur-)
metaphoren, doordat de overeenkomsten veel meer voor de hand liggen;
de associaties zouden gemakkelijker (onbewuster) verlopen, hetgeen weer
tot gevolg zou hebben, dat die woorden door iedereen (in de taal) worden
overgenomen, terwijl de metaphoren tot het gebruik van enkelen beperkt
moeten blijven 19 ). Dit alles ziet er ongetwijfeld plausibel uit. Maar als men
nu eens die associaties op hun voor-de-hand-liggendheid controleert, lijkt
het, of de theorie niet berust op een analyse van het empirisch materiaal,
doch op een aprioristische redenering (wat door allen wordt overgenomen,
moet wel op natuurlijker associaties berusten) . Terwijl men immers vele
auteur-metaphoren onmiddellijk verstaat, blijft men op vele woorden, die
eerst de etymologie als metaphoren ontmaskert, als op raadsels staren.
Men zou de verklaring hiervan kunnen zoeken in een verandering, waaraan
die associaties onderhevig zouden zijn; een dergelijke verandering zou echter
aan hun „natuurlijkheid", hun algemeen-menselijkheid, sterk afbreuk doen.
Misschien kan de verklaring beter gevonden worden vanuit het contrast
tussen massa- en individuele psychologie: de cultuur-gemeenschap komt
massa-psychologisch tot andere resultaten dan elk individu afzonderlijk,
tot voor het individu onbegrijpelijke en toch door hem aanvaarde resultaten.
Daarmee is dan echter het oorspronkelijk gestelde contrast „bewust - onbewust" (in een en dezelfde psyche bij het ontstaan van een metaphoor)
verlaten.
Dit is ook verlaten bij de critiek, die op het 1Tóppw8ev om „rhetorische"
redenen wordt gegeven. Alleen als men meent, dat het 'rróppo Oev opzettelijkheid involveert, of ook als men meent, dat ook dit onbewust tot stand kan
komen, staat het ermee in verband.
Ad 3. en ad 4. In den spreker bestaat de metaphoor al dan niet bewust.
De spreker is zich al dan niet bewust, dat hij „slechts" een metaphoor
gebruikt. Hierover kunnen wij, na alles wat wij er in de vorige § en
in onze descriptie van de visies van Wundt, Stáhlin, Werner en Pongs over
18) De formulering is praegnant, maar daardoor niet juist.
19) In precies contrast met Wundt staat de reeds eerder geciteerde mening van
Schwob (zie Deel II, § 1, noot 81)), dat de metaphoor op natuurlijke wijze (spontaan)
ontstaat, waardoor zij in een kunsttaal niet kan voorkomen. Dat een dergelijk cohtrast
mogelijk is, bewijst de ontoereikendheid van het begrip „natuurlijk" (en dit betekent
niets anders dan „vanzelf", „onbewust"), of bewijst de ontoereikendheid van de
methode, waarmee men die natuurlijkheid wil vaststellen.
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gezegd hebben, kort zijn. Meer nog dan bij de vorige kwesties geldt, dat
de analyse zo moeilijk is, doordat „er geen vast punt is", daar de houding
tegenover de bedoelde kwestie en de visie op de metaphoor correlatief
met elkaar in verband staan, en het tegenover elkaar stellen van twee verschillende meningen bij gebrek aan een meta-taal alleen maar mogelijk
is in de terminologie van één van beide20) .
Voor een psychologische interpretatie is de gestelde kwestie géén kwestie.
Het „antwoord" volgt vanzelf uit de definitie van „metaphoor", ja, is die
definitie. Het is immers onmogelijk van een verschijnsel, waarvoor men de
bewustheid relevant heeft gesteld, empirisch (d.i. langs introspectieve weg)
na te gaan, of het nu in een bepaald geval bewust is of niet. Wel is het van
belang, wat men verder nog als kenmerken van de metaphoor beschouwt:
het gebruiken van een woord in een andere betekenis dan de gewone, de
dubbele betekenis, het gebruiken van een „beeld", het versmelten van
twee betekenissen, de afwijking van de werkelijkheid. Dit geldt trouwens
ook, nadat een niet-psychologische interpretatie tot bewustheid heeft besloten. En hiertoe besluit deze vaak voor de z.g. auteur-metaphoor, d.w.z.
voorzoverre zij niet in verband met een negatieve critiek op taal en kennen
al etymologiserend in elk woord een metaphoor herkent, het gehele denken
en de gehele taal metaphorisch noemt.
Nemen wij aan, dat de dichter de bewustheid: „Ik bezig dit woord in
andere dan de gebruikelijke betekenis" toegeeft (die bewustheid behoeft
natuurlijk niet zo geëxpliceerd aanwezig te zijn; zie boven). Dit impliceert
nog niet, dat hij ook zal toegeven: „Ik gebruik een beeld", en nog minder,
dat hij zal toegeven: „Ik gebruik slechts een beeld". Hier blijkt de samenhang van 3. en 4., een samenhang, die zo spoedig tot een verwarring wordt,
zoals wij naar aanleiding van Pongs hebben aangetoond. Tot het pejoratieve
„slechts" kan elke dichter, als hij tenminste de daarvoor noodzakelijke
taal-critische inslag heeft, post factum komen, als ieder ander die over het

wezen van de metaphoor, de poëzie en de kunst in het algemeen nadenkt.
Het is maar de vraag, of hij daarmee zijn bewustheid tijdens de taal-daad,
of die taal-daad zelf in haar essentie beschrijft. Zodra blijkt, dat de dichter
meent juist door middel van deze bepaalde metaphoor een werkelijkheid
adaequaat beschreven te hebben, kan alleen een logische beschouwing een
„slechts" of een inadaequatie vaststellen, c.q. tot „onbewust" verklaren.
Dat „bewustheid van een metaphoor" (en nu geheel afgezien van wat voor
de metaphoor wezenlijk wordt geacht aan andere eigenschappen) niet hetzelfde is als „bewustheid van slechts een metaphoor" en dit ook niet impliceert, behoeven wij trouwens niet verder te betogen. Er zijn immers velen,
20) Vgl. Hoofdstuk III, § 5, noot 16).
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die in enthousiasme geraken, als de etymologie hun alle woorden als metaphoren doet kennen, en menen, dat wij onze taal en ons denken aan de
metaphoor te danken hebben („danken” dan niet in ironische zin).
Het begrip „afwijking van de werkelijkheid" brengt dit bepaalde moment
van de onder 3. en 4. genoemde kwestie in de wijdere samenhang der
aesthetica, der kunst-theorie. In elk werk over het „wezen" der kunst
verschijnt „kunst" in een of ander verband met „werkelijkheid". Ook hier
kan men de vraag stellen naar de bewustheid van den kunstenaar: „Ik
geef kunst" en ook hier wordt de vraag door toevoeging van „slechts"
veranderd. Ook „werkelijkheid" kan die pejoratieve toevoeging krijgen:
„Hij geeft (geen kunst maar) slechts werkelijkheid" (tegen het realisme, de
copieerlust des dagelijksen levens). De z.g. illusie-wereld der kunst, de z.g.
„Kunstschein" (Volkelt) kan (ook en misschien wel in de eerste plaats
door den kunstenaar) begrepen worden als de ideële, de eigenlijke, de
werkelijke werkelijkheid tegenover de zogenaamd echte doch in waarheid
schijnbare werkelijkheid, waarvan zij (terecht !) afwijkt. Maar hier reikt
de analyse voorbij de problematiek van het begrip ,,(on)bewust" in de
problematiek van het begrip „werkelijkheid", zoals wij deze ook m.m. naar
aanleiding van de metaphoor in de kennistheorie leren kennen 21) .
Dit alles raakte het „darstellend" karakter van de metaphoor, niet het
expressieve. De vraag: „Is de kunstenaar zich bewust, dat hij zichzelf
uitdrukt ?" is, voorzover wij weten, nooit gesteld. Dat hij zichzelf, d.i. zijn
„Zelf", uitdrukt, is natuurlijk vaak genoeg opgemerkt; en, zoals wij zagen,
ook naar aanleiding van de metaphoor: deze wordt gezien als een middel tot
zelf-expressie van de eerste orde. Dat „Zelf" is dan vooral het onbewuste,
dat als meest wezenlijk moment der ziel actief naar uiting streeft en deze
uiting, eventueel geholpen door het bewuste (het „verstand"), ook bereikt.
Als zeker nog actiever dan in de aesthetica verschijnt het Onbewuste in de
psycho-analytische literatuur. Het contrast met het Bewuste is hier toegespitst en krijgt het karakter van een daadwerkelijke strijd 22 ). Het laatste
tracht op het eerste een eeuwigdurende censuur uit te oefenen, tracht het
geheel te onderdrukken, en dit tracht van zijn kant weer zich in vertwijfelde
pogingen aan die greep te ontwringen. In zekere zin is het een strijd van het
Bewuste tegen zichzelf, tegen alles wat het in zich niet duldt („men haat
21) Zie vooral Hoofdstuk III, § 5.
22) Wij handhaven de hoofdletter, daar het bijna eigennamen zijn geworden. De
psycho-analyse staat tegenover haar eigen theorieën volkomen ontaaicritisch; het
Onbewuste is een gepersonifieerde, daemonische macht. Via een critiek op dergelijke
hypostaseringen (zie Biese's critiek op Hartmann's „das Unbewusste") kan de metaphoor weer opnieuw worden bereikt, — een van de vele voorbeelden van de typische
relatie tussen begrip en verschijnsel, tussen problemen en begrip.
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niets zo hevig, als wat men zelf is" 23 ; dit wordt in de diepte weggedrongen
en verlaat zo wel de „bewustheid", maar niet het „bewustzijn". In de
droom openbaart het zich, zij het meestal niet zoals het „eigenlijk" is; het
hult zich vaak in symbolen, omdat de censor vrijwel nooit geheel slaapt.
Tijdens het waken openbaart het zich in allerlei min of meer pathologische
handelingen, aangeduid door middel van afleidingen met het praefix ver(vergrijpen, vergeten, verlezen, verspreken).
Wij zouden over het Freudiaanse begrip „onbewust" natuurlijk niet gesproken hebben, zo niet in de psycho-analytische literatuur het begrip
„metaphoor" en aanverwante begrippen als „symbool" en „Witz" aan de
orde kwamen. Het belangrijkste van deze drie is daar „symbool". Vele der
associaties, waarop de symbolen blijken te berusten, vinden wij ook naar
aanleiding van de metaphoren opgegeven, en het is dan ook niet te verwonderen, dat Werner hier en daar van bepaalde metaphoren analoga zoekt
in droom-symbolen en zo de psycho-analyse nadert. De psycho-analytische
interpretatie der symbolen is wel een geheel andere dan de aesthetische
interpretatie der metaphoren. Voor de laatste is de beeldspraak van een
auteur wel uiting van een persoonlijk onbewuste, maar zij zoekt niet naar
een pathologisch complex, waaruit deze ontstaan zou zijn. Zodra de metaphoor als symbool (in de bovenbedoelde zin) wordt begrepen, krijgt het
alle kenmerken daarvan, wordt het psycho-analytisch belast. Hetzelfde
geldt voor de „Witz", die soms psychologisch wordt geïnterpreteerd (contrast „verspreking"), soms door „bewust" of „onbewust" nader wordt
bepaald. En hiermee eindigen wij ons exposé vap de problemen, die naar aanleiding van het begrip „bewust", vooral dan in verband met de metaphoor,
kunnen rijzen, en van de mogelijke visies op die problemen. Nog een opmerking, die een verdediging wil zijn tegen een voor de hand liggende aan))

merking. Het lijkt, of het meeste van wat in deze § ter sprake kwam, moeilijk

tot de „taalkunde" gerekend kan worden, waaronder wij het toch laten
ressorteren. Men mag echter niet vergeten, dat wij niet het verschijnsel,
doch het begrip „metaphoor" beschrijven, en dat de kwestie der bewustheid
naar aanleiding van de metaphoor eerst door de taalkundigen met hun
psychologische interpretatiewijze relevant is gesteld.
23) G. Meyrink: Der Golem.
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3 — HET BEGRIP „SFEER" .
Daar de metaphoor, zoals wij reeds herhaaldelijk zagen, door velen wordt
gedefinieerd als een overdracht uit disparate sferen, vergt het begrip „sfeer"
een nadere analyse.
Het Griekse woord a paipa heeft wel een achtbare staat van dienst. Het
heeft zijn klank-moment (op grond natuurlijk van zijn betekenis-moment)
geleend aan begrippen uit verschillende wetenschappen: cosmographie,
metaphysica, logica en psychologie kennen „sfeer" als technische term, en
ook in de omgangstaal is het niet ongebruikelijk.
In de logica is ,,sfeer": omvang van een begrip; deze is omgekeerd evenredig aan de inhoud. Het is dus een kwantitatief en niet een kwalitatief
begrip. Daarom is ook de definitie van Erdmann als „der Inbegriff der
Arten einer Gattung" volkomen onmogelijk; als in-begrip heeft het begrip
in-houd, eerst als om-begrip heeft het om-vang. Daarnaast vinden wij in de
logische literatuur als definities: „het geordende geheel van alle aan elkaar
gecoördineerde soorten van het begrip" (Drobisch), „het totaal van de
onder het begrip vallende objecten" (Hagemann, Rabier), „het totaal van
alle aan dat begrip gesubordineerde lagere begrippen" (Sigwart). Külpe
zegt, dat die omvang slechts relatief is aan te geven: „Je mehr sich zwischen
die Einzelexemplare und den Begriff Mittelbegrif f e schieben, um so gröszer
wird die Zahl seiner Dimensionen und damit sein Umfang. Jede Gattung
hat mindestens eine Dimension mehr als eine ihrer Arten" 1
Deze definities lijken ongetwijfeld op elkaar, maar zij zijn toch niet identiek. Volgens die van Drobisch kan een begrip van de eerste abstractie-

) .

graad geen omvang hebben; het heeft immers geen soorten. Volgens die

van Hagemann en Rabier is voor de omvang van een begrip het behoren
tot een abstractie-reeks irrelevant; de omvang van „organisme" is eenvoudig: het totaal van alle organismen (en verandert dus met de werkelijkheid), en het feit dat het óók de begrippen dier en plant, vertebraat en
phanerogaam enz., zoogdier en angiosperm enz., roofdier en monocotiel
enz. enz. omvat, komt hier niet in aanmerking. Voor Külpe echter is dit
juist zeer relevant en wisselt de omvang met de dimensie, met de abstractiegraad van het begrip. Niet dus het eenvoudige feit, dat er enige nieuwe
begrippen bijkomen, die door het begrip in kwestie kunnen worden gepraediceerd, doet de omvang toenemen; niet dus eenvoudig het aantal praediceerbare lagere begrippen, waarin geen scheiding wordt gemaakt in coördinatie en subordinatie, maar alleen de subordinatie geeft hier de doorslag.
Bezien wij de volgende reeks(en):
1) Zie Eisler onder deze vox.

557

(4) Woord (3)

(5)
Tr oop

(4)

(3)
(2)

Metaphoor
Decus-m.

(1) Aanschouwingsm.
(0) concrete woorden

Kurion
Metonymia (1)

(1) Inopia-m.
Plastische m.

I

concrete woorden
concrete woorden

concrete woorden

concrete woorden
;(Schema XXVI)

Wordt naast de metaphoor en de metonymia nog de synecdoche geplaatst,
dan zal dit het aantal dimensies en daarmee de sfeer van „woord" niet
vergroten. Wel doet dit b.v. een onderverdeling van de aanschouwingsmetaphoor. Hier blijkt dan de relativiteit van het begrip „sfeer". In een
en hetzelfde systeem behoort „woord" tot verschillende abstractie-reeksen
en daarmee tot verschillende abstractie-niveau's; worden de woorden in het
geheel niet in soorten onderscheiden, dan is het een abstractum van de
eerste graad. Relativiteit blijkt ook uit het feit, dat in een dergelijk systeem
vrijwel steeds abstracta van ongelijke graad aan elkaar gecoördineerd zijn,
en dat een begrip niet alleen verschillende sferen kan hebben, maar ook tot
verschillende sferen (d.i. tot de sferen van verschillende begrippen) kan
behoren: „aanschouwingsmetaphoor" b.v. behoort tot de sfeer van „decusmetaphoor", van „metaphoor", van „troop" en van „woord".
Maar in al deze gevallen betekent „behoren tot de sfeer van een begrip"
hetzelfde, nl. „door dat begrip gepraediceerd kunnen worden".
Geldt dit nu ook, als er naar aanleiding van de metonymia en de metaphoor wordt gezegd, dat de begrippen (objecten) van phonetisch en semantisch kurion tot dezelfde sfeer, resp. tot verschillende sferen behoren? In
hoeverre is hier „sfeer" het begrip uit de logica, in hoeverre niet, d.i.
in hoeverre heeft het omvang, in hoeverre inhoud? En zijn ook de „begrippen", waartussen sfeer-gelijkheid of -verschil wordt vastgesteld, wel (geheel
en al) die uit de logica?
Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Wij zeiden reeds meermalen, dat in de literatuur over de metaphoor in verreweg de meeste gevallen
op het zozeer relevant gestelde begrip „sfeer" niet nader wordt ingegaan. Wel
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worden er pogingen gedaan om de sferen op te sommen. Enige van deze
opsommingen zullen wij eerst refereren, en wel achtereenvolgens die van
de Griekse rhetores, van Vossius, van Brinkmann en van Stâhlin. Daarna
zal een analyse ons leren, hoe het bedoelde begrip hierin is geïmpliceerd.
En eindelijk zullen wij dit geïmpliceerde met het door de denk-psychologen
geëxpliceerde begrip confronteren.
Vooraf nog een enkele opmerking. In sommige anthologieën worden de
gedichten wel samengenomen naar het onderwerp, en die „onderwerpen"
hebben grote overeenkomst met de „sferen". Als voorbeeld diene het
volgende 2
"Sacred, Didactic and Moral, Descriptive (The Works of Nature, Beauties
and enjoyments of the country, Scenery), Pastoral, The Seasons and Months
(waartoe ook Morning, Noon etc. behoren), Natural Phenomena (hiertoe
en niet tot Winter behoort b.v. Grahame's Winter Frost), Characters,
Natural History (Flowers, Trees, and Shrubs), Animals (Birds, Insects,
Beasts and Fish), the Social and Domestic Af f ections, Love of Home and
Country".
De plaatsing der afzonderlijke gedichten is vaak willekeurig. Sommige
zijn ongetwijfeld „tref-zeker", andere treft men in een totaal andere rubriek
aan, dan men verwachtte; weer andere weet men in het geheel niet te
plaatsen en juist dan vraagt men zich af, waarom die indeling eigenlijk
nodig is. Bij gedichten kan men zich die vraag inderdaad terecht stellen.
Wordt echter „sfeer-verschil" een constituerend moment in de definitie
van een wetenschappelijk begrip, dan moeten die sferen zo nauwkeurig
)

mogelijk worden beschreven, en dan moeten ook eventuele incorrelaties

tot probleem worden.
De bedoelde sfeer-indelingen zijn:
I. Eµynj ov, psychisch, noëtisch.
II. áy)vXov, materieel.

(Schema X X V I I)

I. divina
II. coelestia
III. elementa
IV. meteora, eorumque effecta
V. inanima perfecte mixta (metalla, lapides)
(Schema XXVIII)
VI. plantae
VII. animalia communiter
VIII. muta
2) The Casquet of Gems. Choice selections from the poets (Edinburgh).
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IX. homines
X. artificialia
XI. verba
A.

DER MENSCH
I. Der Mensch als geistig-sinnliches Naturwesen (hoofd, neus, kin,
enz.)
II. Der Mensch als Mitglied einer Familie
a) Das Haus
b) Die Ehe und die Familie
c) Speise und Trank
(Schema X X I X)
d) Kleidung
e) Gerithe
1) Das gesellige Leben, Vergnügungen, besonders die Spiele
III. Der Mensch als Arbeiter, als Mitglied eines Standes und einer
Berufsgenossenschaft
a) Der Ackerbau: der Bauer, der Adel
b) Handel, Verkehr, Seewesen, Industrie: Kaufleute und Industrielle
c) Die Handwerke
d) Wissenschaft und Kunst: die Künstler und Gelehrten
e) die Beambten
IV. Der Mensch als Mitglied des Staates
a) Erinnerungen an das Lehns- und Ritterwesen
b) das Kriegswesen
c) das Rechtswesen
d) Verwaltung: Münzwesen, Finanzwesen, Steuer, Zoll, Post,
Strassen etc.
V. Der Mensch als Mitglied einer religiösen Genossenschaft, Kirche,
kirchliche Zustânde und Handlungen, Religion, Glauben und
Aberglauben

B.

DIE NATUR
I. die Thierwelt
II. die Pflanzenwelt
III. die unorganische Natur
a) Metalle, Gesteine, Erde
b) Berg, Thal, Ebene etc.
c) Wasser, Meer, Seen, Flüsse, Bâche, Quellen, Luft, Nebel, Wolken, Regen etc.
IV. Naturerscheinungen: W rme, Feuer, Licht (Sonne, Gestirne), etc.
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A.

ALLGEMEINE GEGEN5TANDE UND QUALIT?,TEN
I. Dimensionen:
a) gross - klein
b) hoch - niedrig, oben - unten
c) innen - aussen
d) voll
II. Beziehungen zwischen Gegenstânden:
a) Masse überhaupt, Grenzen ... .
b) das Ganze und die Teile
c) verbinden und trennen
III. Sinnesqualitâten:
a) visuelle Sinnesqualitâten:
1) Formen
2) Farben (bonte Fn. und nichtbunte Fn.) (S c h e m a X X X)
b) akustische Sinnesqualititen:
1) Gerâusche
2) Klânge (ausser Musik, s.u.)
IV. Ortliche Bestimmungen
V. Zeitliche Bestimmungen

B.

DIE AUSSERMENSCHLICHE NATUR
I. Allgemeines:
a) Schöpfung
b) Materie, Stoffe
c) Naturkrâfte und Naturgesetze
d) Entwicklung, Werden und Vergehen
II. Weltkörper und atmosphÊirische Erscheinungen
a) der Himmel
b) Sonne, Mond, Sterne
c) Licht und Finsternis, Tag und Nacht
d) Luft, Wind
e) die Witterung: Wolken, Regen, Blitz, Donner, Jahreszeiten,
Klima
III. Die Naturreiche:
a) Pflanzenreich
b) Tierreich
c) Mineralreich
IV. Naturprozesse:
a) Physik, bestimmte Naturkrâfte, ins besondere Elektrizitât
b) Chemie
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V. Geographisches:
a) die Erde als Weltkörper, Pol, Erdumdrehung ... .
b) Berg und Tal
c) Wasser: Quellen, Flüsse, Meer
d) bestimmte Uinder
C.

DER MENSCH
I. Der Mensch als individuelles Lebewesen:
a) allgemeines: Leib und Seele
b) Leben und Tod
c) Lebensalter
II. Der Leib und Seine Funktionen:
a) Organismus und Organe: Kopf, Hand ... .
b) körperliche Funktionen:
1) wachsen
2) Nahrung
3) Schlaf
4) Gesundheit
5) Triebe, insbes. sexuelles Leben
6) Ausdrucksbewegungen
c) die Kleidung
III. Die Sinnestâtigkeit:
a) Sehen (hierzu auch: neigen u. dgl.) 2d)
b) Horen (hierzu auch: sprechen u. dgl.)
c) Tasten, greifen, tragen ...
d) Schmecken und riechen
e) Schmerzempfindung
IV. Bewegung:
a) gehen, laufen (Ziel, Richtung, ....)
b) wenden, umkehren
c) stehen, bleiben, ruhen ...
d) fallen,
e) reissen, stossen, schütteln ...
V. Psychisches Leben

2a) „Zu dieser Einteilung sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
unsere Einteilung kein Schema der sachlichen Zusammengehörigkeit geben will,
sondern -vor allem das in der Bildersprache Zusammengehórige auch zu einander
ordnen will". (Stáhlin, pag. 373, noot 1)).
36
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D.

DER MENSCH IN KULTURELLEN BEZIEHUNGEN s)
I. Arbeit und Berufe:
a) Arbeiten überhaupt
b) Handwerk, Industrie, Technik ... .
c) Landwirtschaft, Jagd ... .
d) Geld, Besitz, Handel ...
II. Haus
III. Schule
IV. Schreiben, Brief, Buch, Zeitung ...
V. Wissenschaft und Kunst:
a) einzelne Wissenschaften
b) Kunst
1) bildende Künste
2) Dichtkunst
3) Musik
VI. Verkehrswesen: Strassen, Eisenbahnen, Schiffahrt ... .
VII. Spiel und Sport

E.

DER MENSCH IN SOZIALEN BEZIEHUNGEN
I. Familie:
a) Eltern und Kinder
b) Geschwister
c) Ehe
II. Soziale Beziehungen im engeren Sinn:
a) Dienstverhiltnisse, Freiheit und Abhingigkeit
b) Freundschaft und Feindschaft
III. Der Staat:
a) Obrigkeit und Untertanen, König und Reich
b) Volk und Volksstimme
c) Vaterland, Heimat
d) Rechtswesen
1) Gesetze und Einrichtungen
2) Prozess
3) Strafen
e) Kriegswesen
IV. Die Religion:
a) religiöse Objekte

3) „Hier sind, wenn es auf genaue Einteilung ankommt, besonders viele Unterabteilungen möglich und nötig, die zu geben nicht in unserer Absicht liegt" (ibidem). —
Vgl. over deze beide opmerkingen beneden.
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b) religiöses Leben: Kultus, Gebet ....
c) bestimmte geschichtliche Religionen, Einrichtungen der verschiedenen Kirchen
V. Geschichtliche Stoffer
a) aus der Weltgeschichte
b) aus Marchen, Mythen und Literatur
Wat leert ons nu een vergelijking van deze vier indelingen 4
le. Het aantal rubrieken groeit enorm.
2e. Oorspronkelijk is er slechts coördinatie, later ook subordinatie.
3e. De subordinatie wordt bij St,hlin verder doorgevoerd dan bij Brinkmann, maar niet verder dan tot de derde graad.
4e. De hoofd-rubrieken zijn niet dezelfde, c.q. dezelfde rubrieken bevinden
zich op verschillende abstractie-niveau's.
Ad. 1 e. Het is opvallend, dat de Griekse rhetores, die toch de concrete
stijlvormen op zo'n subtiele wijze onderscheiden, d.i. zo vele rubrieken
van tropen opstellen, met betrekking tot de objecten niet verder komen
dan tot een twee-deling, en dat daarentegen een zeer synthetische houding
tegenover de tropologie gepaard gaat met een zeer analytische tegenover
de „sferologie". Wij zien geen kans hiervan een bevredigende verklaring
te geven. Te wijzen op het verschil tussen logische en psychologische beschouwingswijze, is zeker niet voldoende. Want wel is volgens de laatste
juist het sfeer-verschil relevant en niet het (nooit in de psyche van den
spreker aanwezige) troop-verschil, maar de Grieken hadden toch ook de
objecten logisch kunnen verdelen en onderverdelen. Bovendien is het door
hen bedoelde sfeer-verschil dat tussen beeld- en zaak-object en niet dat
tussen de beeld-objecten onderling. Maar op dit laatste komen wij straks
terug. Zeker wordt de door de taal-psychologie verworpen twee-deling der
aloude rhetorica ook nu nog, zij het in gewijzigde vorm 5 mens - kosmos,
lichaam - ziel, zinnelijk - onzinnelijk), aanvaard door de taal-critiek en wel
als zo essentieel, dat daartegen al de onderscheidingen van Stáhlin c.s.
wegvallen.
Ad 2e. Reeds Vossius geeft in principe een subordinatie, als hij zegt,
dat zijn elfde rubriek als „non a rebis" naast de andere geplaatst moet
worden. Het invoeren van de subordinatie doet het begrip „sfeer" meer
tot dat uit de logica naderen: een abstractie-verhouding wordt vastgesteld.
?

)

) (

4) De indeling bij Brinkmann, pag. 168 vlg., 184 v1g., 209 vlg., bij Stáhlin, pag. 371, vlgg
5) „In gewijzigde vorm" is een gebruikelijke formulering; „met gewijzigde inhoud"
is in vele gevallen beter. Natuurlijk zijn al die contrast-paren niet identiek (zie hierover
vooral de § over Biese), maar zij berusten alle op een twee-deling der objecten (begrippen).
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Slechts coördineren is volgens Stáhlin onjuist: „Es geht natürlich nicht an,
einfach eine beliebig grosse Anzahl selbst indiger Rubriken nebeneinander
zu stellen, wie dies Senger getan hat" 6 ).
Ad 3e. De subordinatie schijnt aan zekere grenzen gebonden. Wel zegt
Stáhlin (zie noot 3)), dat, als het op een nauwkeurige indeling aankomt,
bij groep D vele onderafdelingen mogelijk en nodig zijn, maar hier schijnt
hij te doelen op een uitbreiding van de met romeinse cijfers aangeduide
rubrieken, niet op een verdergaande subordinatie. Waarom hij zelf (speciaal
van groep D (?)) geen nauwkeurige indeling wil geven, is overigens niet
duidelijk. Wanneer komt het dan wel daarop aan?
Bij een nadere beschouwing van D valt op, dat alle beeldende kunsten
tot dezelfde sfeer behoren, terwijl toch de uitdrukking „een (als het ware)
gebeeldhouwde. kop" (gezegd van een geschilderd of getekend portret) als
een overdracht van de ene sfeer in de andere, als een metaphoor, wordt
begrepen. Als „muziek" geen nadere onderscheiding kent, b.v. in instrumentale en vocale muziek, kan „Hij liet de piano zingen" geen metaphoor zijn..
Het is mogelijk, zon en maan in één rubriek te verenigen, evenals dag en
nacht (ibidem, B, II, b) en c)) . Het is echter de vraag, of soms tussen de
laatste geen sfeer-verschil zal blijken te bestaan; „de zon der nacht" (= de
maan) is geheel tot een analogie-proportio terug te brengen 7). Enz. Dergelijke overwegingen gelden voor Schema XXIX in nog veel sterkere mate.
Zie b.v. A, III, d); „taal-wet", „beeldende taal" en „kleuren-symphonie"
worden door deze samenvatting tot metonymia's 8 ) . Wij behoeven niet
nogmaals te betogen, dat wij ons hier niet uitspreken over of tot oplossing
trachten te komen van de vraag: zijn deze uitdrukkingen nu metaphoren
of niet ? Onze immanente critiek wijst er slechts op, dat uit de bovenbedoelde
definitie van „metaphoor" en uit deze sfeer-indeling in het geheel niet de
conclusie wordt getrokken, dat deze uitdrukkingen geen metaphoren zijn,
dat er tussen die definitie en die indeling dus een discrepantie is.
Ad 4e. De „divina", een der hoofd-rubrieken bij Vossius, ressorteren
bij Stáhlin via de godsdienst onder een bepaald aspect van den Mens en
vinden bij Brinkmann zelfs geen bescheiden plaatsje; wat bij den een primair
is, is bij den ander secundair of tertiair. Dat de rubricering voor een gedeelte
van persoonlijke willekeur afhankelijk is, heeft trouwens St ihlin zelf wel
ingezien. „Eine solche Gruppierung nach der Spháre des Bildgegenstandes
ist notwendig und unentbehrlich, um in das unübersehbare Heer von
Metaphern einige Ordnung zu bringen; aber sie ist ein notwendiges Obel" .
6) Stáhlin, pag. 370.
7) Vgl. J. Perk: „De zon der nacht komt uit de bergen stijgen".
8) Beide overdrachten tegelijkertijd bij Hélène Swarth („Herfst", vs. 14): „Symphonieën in kleurentaal".
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Niet alleen is zij willekeurig en gewelddadig, omdat heterogene zaken bij
elkaar komen en soortgelijke niet, maar ook accentueert zij juist dat moment
van het beeld, dat voor het metaphoriseren volslagen irrelevant is. „Kithchens Seele triefte von wohllüstiger Schönheit" zou men onder „Wetter"
aantreffen 9
Met deze opmerkingen staat de reeds (noot 2)) geciteerde in een merkwaardig contrast: „Zu dieser Einteilung sei noch einmal ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass unsere Einteilung kein Schema der sachlichen Zusammengehörigkeit geben will, sondern vor allem das in de Bildersprache Zusammengehörige auch zu einander ordnen will". Want wanneer dit nu werkelijk de
bedoeling van deze indeling is, wanneer er dus niet naar een ordening van
zakelijke doch naar een ordening van andere (logische, associatieve ?) samenhangen wordt gestreefd, heeft het geen zin haar juist t.o.v. de zakelijke
samenhangen willekeur te verwijten.
Van meer belang is het, na te gaan wat de zin is van „das in der Bildersprache Zusammengehörige". Dit nu is niet gemakkelijk. In dezelfde paragraaf spreekt Stáhlin van een indeling naar het beeld-object, die zou groeien
uit de verzamelde stof. Zoekt men nu naar een gemeenschappelijk schema
voor alle mogelijke beeld-objecten (ziet men dus geheel en al van het zaakobject af), dan behoeft men werkelijk niet eerst de stof te verzamelen,
immers reeds Vossius wijst erop, dat er bijna niets is, dat niet als beeld
voor iets anders gebruikt kan worden. Men krijgt dus (vrijwel) alle objecten
(begrippen) in te delen en er is niet in te zien, wat deze indeling te maken
heeft met het feit, dat zij als beeld gebruikt worden. Wanneer wij de schemata op zichzelf beschouwen, is er niets dat ons tot de overtuiging dwingt:
het gaat hier niet om een indeling der objecten, maar speciaal om een
indeling der beeld -obj ecten. De anthropologie, de wetenschapsleer, de
aesthetica, zij komen, geheel buiten de kwestie der beeldspraak om, met
betrekking tot resp. de aspecten van den Mens, de wetenschappen en de
kunsten, tot dezelfde of soortgelijke indelingen als Stáhlin. En zou een
indeling der zaak-objecten principieel anders zijn? Waarom voorts horen en
spreken niet „zakelijk" zouden samenhangen, zien wij niet in. Evenmin,
waarom een nadere onderscheiding der kleuren in primaire en secundaire
noodzakelijk is. Men zou zo menen: wil deze onderscheiding speciaal voor
de beeldspraak van enig belang zijn, dan moeten er overdrachten bestaan
van de primaire op de secundaire (en misschien v.v.), en dat moeten dan
blijkens het schema metonymia's zijn.
De tegenstelling tussen het zakelijk samenhoren en het samenhoren in de
beeldspraak is o.i. dus niet duidelijk. Gaarne hadden wij ook gezien, hoe de
) .

9) Vgl. de § over Stâhlin.
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indeling uit de verzamelde stof, d.i. met de verzamelde stof, is gegroeid.
Maar één ding is wel zeker: het in dergelijke schemata geïmpliceerde begrip
„sfeer" wordt na onze beschouwingen, hoewel vaag, toch duidelijk genoeg
zichtbaar, om het als een ander begrip te onderkennen dan hetwelk in de
moderne definities van de metaphoor aan de orde komt. Het eerste is een
logisch, het tweede een psychologisch begrip, .... wat natuurlijk nog niet
wil zeggen, dat zij geheel ten onrechte met dezelfde naam benoemd worden.
De overeenkomst en het verschil tussen beide moeten nu nader worden
beschreven. Tevens moeten zij vergeleken worden met het begrip „sfeer"
uit de logica. Wij gaan hiervoor uit van Schema XXX.
Onder een „logisch" begrip verstaan wij hier: een begrip, waarbij geen
(of althans niet primair) rekening wordt gehouden met het bewustzijn van
den spreker. Het behoort niet tot het taal- (of denk-)gebruik, doch tot de
taal- (of denk-)beschouwing. Om een bepaald materiaal wetenschappelijk
te beheersen, worden objecten volgens coördinatie en subordinatie geordend.
Maar is hiermee dit begrip „sfeer" ook dat uit de logica? Wel voor een
gedeelte, niet geheel en al. Soms betekent de subordinatie N, I, a, 1: 1 kan
door a, a door I en I door N gepraediceerd worden, is het een logische
abstractie-reeks, is een abstractum van de n - 1 e graad „een soort van"
een abstractum van de ne graad (zie b.v. A, III, a, 1). Vaak echter betekent
het iets geheel anders, en met „subordinatie" veranderen ook „abstractie",
„coordinatie" en „sfeer" correlatief. Muziek kan als soort kunst begrepen
worden; maar men mag ervan abstraheren wat men wil, { nooit zal men op
deze wijze tot een begrip „wetenschap en kunst" komen en nog minder
tot een begrip „mens". Huis, schrijven en wetenschap hebben geen enkele
binnen-schematische eigenschap als b.v. metaphoor, metonymia en synecdoche, en kunnen dus niet aan elkaar gecoördineerd worden in de logische
zin van dit woord. Er is een groot verschil tussen „Metaphoor behoort tot
de sfeer van troop" en „Geld behoort tot de sfeer van arbeid en beroep".
In soortgelijke gevallen als het laatste kan men dan ook niet zeggen, dat
de inhoud omgekeerd evenredig is aan de omvang; „huwelijk" staat onder
„familie", maar het heeft niet meer kenmerken dan dit, en het heeft zeker
niet meer kenmerken dan dit, omdat het eronder staat.
Dit is alles duidelijk genoeg. Het is inderdaad niet moeilijk aan te tonen,
dat het in het schema geïmpliceerde begrip zeer vaak niet identiek is aan
dat uit de logica, dat er dus eigenlijk twee begrippen „sfeer" zijn '°). Moeilijker is het te beschrijven, wat dat niet-identieke begrip nu is, en te verklaren, waarom deze op twee verschillende principes gebaseerde indeling
toch niet „onlogisch" aandoet 11 ). Natuurlijk staat het bedoeld e samen10) Beide zijn zij „logisch" (dit als contrast van ,,psychologisch").
11) Het is zaak, de drie betekenissen van „logisch" goed uit elkaar te houden: 1. uit
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grijpen niet alleen. Niet slechts bij deze indeling van z.g. beeld-objecten,
doch bij vrijwel elke rubricering zijn beide principes werkzaam, is men van
een ideale abstractie-reeks ver verwijderd. Maar niemand zal dit als een
logische fout interpreteren.
Behalve deze twee is in het schema ongetwijfeld nog een derde begrip
„sfeer" geïmpliceerd. Tot de klanken wil Stâhlin de muziek niet rekenen.
Hier schijnt de gedachte voor te zitten: als zij tot dezelfde sfeer behoren,
kan b.v. „de symphonie van wind en zee" geen metaphoor zijn, terwijl
er toch een overdracht is van kunst, van cultuur, op natuur. Hier wordt
dus weer het sfeer-verschil tussen beeld- en zaak-object relevant, en daarmee
de sfeer, zoals zij zich openbaart in een momentanele beeldspraak. (Dat dit
meestal niet het geval is, hebben wij hierboven aangetoond, toen wij, uitgaande van dit begrip, het schema trachtten te begrijpen.) Dit brengt ons
dan tot wat voor ons het voornaamste is: het in de literatuur over de beeldspraak en in de denk-psychologie geëxpliceerde begrip „sfeer".
Wij zullen hiervan geen historiographie geven. Bernhardi, een der eersten
(zo niet de eerste), die de sfeer in verband met de metaphoor noemen, beweert, dat een sfeer altijd een substantief is 12 ). Hiermee is niets aan te
vangen. Wij zullen dergelijke uitspraken laten voor wat zij zijn, en ons
liever wenden tot recentere publicaties. Messer heeft zijn begrip „Sphárenbewusstsein" aan een onderzoek van het oordelen gewonnen; de sfeer verschijnt hier voornamelijk als een logische categorie 13 ). Herhaaldelijk komt
het naar aanleiding van experimenteel-psychologische onderzoekingen aan
de orde. Een der grootmeesters der moderne psychologie en taal-theorie,
die tevens de sfeer voor de metaphoor constituerend stelt, grijpt dit alles
uiteindelijk samen. Het is K. Bühler. Hoe meer de sfeer voor het begrijpen
relevant blijkt te zijn, des te meer treedt de door de oudere psychologie
geponeerde „voorstelling" terug. Bewust wordt meestal „ein Bezug (eine
Intention) des Denkenden auf ein Stück oder Moment der in seinem latenten
Wissen vertretenen Welt .... Das , Pf erd' .... gehort in meinem Wissensschatze grob gesagt z.b. in die Spháre: ,Tiere' oder ,Haustiere, Nutztiere'.
Und solche Sphárenordnungen machen sich im Erlebnis noch bemerkbar,
de logica, 2. het tegengestelde van psychologisch, 3. het tegengestelde van onlogisch.
— Een logische detail-critiek zullen wij hier niet geven; het is ons om het begrip
„sfeer" te doen. Natuurlijk kan men zich afvragen, waarom C, D en E tegenover B
niet tot één groep (C) zijn samengenomen, die dan onderverdeeld wordt in I. Der
Mensch als individuelles Lebewesen, II. Der Mensch in kulturellen Beziehungen, enz.
voorts, waarom wetenschap en sport onder D, godsdienst echter onder E ressorteert, enz.
12 A. F. Bernhardi: Sprachlere, II, pag. 88.
13) Vgl. pag. 218, noot 23.
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wo alle konkret ausgeführten Sachbilder fehlen". In een volgende passus
wijst hij erop, dat in het Arabisch alle woorden met het consonant-skelet
k t b met schrijven in verband staan, tot de sfeer van het schrijven behoren.
Hier vinden wij dus enige van Stáhlin's sferen terug.
„Das Manifestwerden einer Sphârenordnung unseres Wissens deutet
allgemein darauf hin, dass es in vielen Fâllen eines aktuellen Wortgebrauchs
genugt, wenn statt des Inhaltes der Um f ang eines Begriffes, d.h. der Verwendungsbereich des Ordnungszeichens irgendwie abgesteckt ist" 14 ) . Duidelijk wordt dus gezegd, dat de sfeer van een begrip de „omvang" is van dat
begrip. Maar wij mogen niet vergeten, dat hetgeen voor de inhoud van een
bepaald begrip in de plaats komt, blijkens de gehele passus de omvang is
van een ander begrip (zie beneden over de duosemie van ,,zaak-sfeer").
En wat wil „van ,paard' komt vaak slechts tot bewustzijn, dat het tot de
sfeer ,huisdieren' behoort" anders zeggen, dan dat er slechts één kenmerk
van het begrip tot het bewustzijn komt, m.a.w. dat het begrip toch (zij het
dan voor een klein gedeelte) inhoudelijk is bepaald? Dit is een rhetorische
vraag, haar stellen is haar beantwoorden. Ch. Bühler spreekt hier dan ook
van „Wasbestimmtheit (Poiotes), die sphárenartig abgegrenzt ist" en
Bühler zelf spreekt van de „Gegenstandssphâre" als moment van de volle
betekenis.
Het is wel duidelijk, dat Bühler in één adem tegen twee verschillende
meningen strijdt, nl. tegen het inhoudelijk bepaald zijn van een begrip èn
tegen de visuele voorstelling van een zaak („konkret ausgef i hrte Sachbilder"), beide in de psyche van den woord-gebruiker. Bovendien is „Gegenstandssph ire" hier een misleidende term 15) . Nu eens wordt er mee bedoeld:
de sfeer waartoe de zaak behoort (en dat is de sfeer van een ander begrip
in de tweede betekenis), dan weer: de sfeer, die de zaak (of liever: het begrip)
zelf heeft 16) . Het is niet hetzelfde, of een lakei dan wel een kasteelheer over
„mijn kasteel” spreken. „Paard" behoort tot de sfeer der huisdieren, maar
het heeft zelf ook een sfeer, nl. alle concrete paarden, de blessen, de schimmels, de blauwschimmels, enz., het heeft zelf ook „omvang". Om dit laatste
gaat het echter niet. Het is steeds de omvang van iets anders dan het
geïntendeerde object, die tot bewustzijn zou komen.
Wij vallen hiermee in het geheel niet de resultaten van het experimenteel14) K. Bühler: Sprachtheorie, pag. 220, vlg.
15) „Zaak-sfeer" betekent hier natuurlijk iets geheel anders dan bij Stâhlin, daar
het niet het tegengestelde is van „beeld-sfeer". „Gegenstand" schijnt hier de betekenis te hebben van „geïntendeerd object"; zie volgende noot.
16) Een en ander is moeilijk te formuleren. Maar op de onduidelijke relatie „Degenstand" — „Begriff" gaan wij hier niet verder in.
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psychologisch onderzoek met betrekking tot het denken (in taal) aan,
beweren dus in het geheel niet, dat er geen „sfeer-bewustzijn" bestaat.
Buiten alle experimenten om voert ook de taal-pathologie tot het begrip
„sfeer". Aan de ene kant blijkt de woordenschat van bepaalde aphaten
gereduceerd te zijn tot de namen van „sferen", c.q. tot de namen van een
enkel object uit elk der sferen afzonderlijk; zij zeggen b.v. „tante" voor
elke familie-relatie, en hieruit blijkt dan bewustzijn van een „sferische"
samenhang. Aan de andere kant schijnen sommige aphaten zich te behelpen,
d.w.z. weer de beheersing te krijgen over een normale woordenschat, door
langzamerhand specialere woord-kennis in van te voren vastgestelde
rubrieken (als „kerk", „familie") te ordenen. Het lijkt ons echter niet aan
twijfel onderhevig, dat die sferen in het bewustzijn kwalitatief zijn bepaald,
dat de zuiver kwantitatieve term „omvang" uit de logica niet geschikt
is om het essentiële ervan te typeren. Als het behoren tot een bepaalde sfeer
een moment is van de inhoud (en de Bühler's zeggen dit zelf), komt niet
slechts de omvang van „huisdier", maar ook de inhoud (of een gedeelte
daarvan) van „paard" tot bewustzijn.
Het kwalitatieve van het begrip „sfeer" openbaart zich ook, wanneer
wij uitgaan van wat er in onmiddellijk verband met de metaphoor over
opgemerkt wordt. Bühler stelt immers voor de metaphoor de „Sphárenmischung" relevant. Substitueren wij nu in dit compositum voor het eerste
lid „omvangen", dan ontstaat er een onmogelijke .... metaphoor, een
catachrese: omvangen kan men niet mengen, wel inhouden. M.m. hetzelfde
geldt voor de term „Sphárendeckung", die hij op een andere plaats gebruikt,
zij het ook, dat vooral in dit geval „inhoud" twee-dimensioneel moet worden
begrepen („ de inhoud van een cirkel"; vgl. de schematische voorstelling) .
Het is trouwens niet in te zien, hoe door het vermengen of het op elkaar
schuiven van twee slechts kwantitatief bepaalde grootheden iets zo subtiel
kwalitatief bepaalds als de metaphoor te voorschijn zou kunnen komen.
Een en ander wordt nog eens ten overvloede bewezen door het feit, dat
Bühler als analogon van het metaphorische sferen-mengen het aan een
skioptikon waar te nemen differentie-verschijnsel ziet.

(Schema XXXI)
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Het verschil in structuur tussen beide filters (hun omvang is dezelfde)
symboliseert het kwalitatieve verschil tussen de beide sferen.
En hier zijn wij dan eindelijk op het punt gekomen, waar het begrip
„sfeer" niet meer naar aanleiding van een wetenschappelijke indeling van
objecten (beeld-objecten, begrippen) verschijnt, of n.a.v. het begrijpen van
woorden of taal in het algemeen, maar speciaal in verband met het begrijpen
van de metaphoor. Om nu een nader inzicht te krijgen in overeenkomst en
verschil tussen deze „sfeer" en die welke wij in de schemata, in de denkpsychologie en in de logica hebben aangetroffen, zullen wij de wijze, waarop
Bühler een concrete metaphoor beschrijft, nader analyseren.
Het is de metaphoor „Hölzlekönig". „Die Begriffsspháre Wald und die
Begriffsspháre Kónig werden vereinigt; dasselbe Gesamtobjekt soll beiden
zugleich genügen. Ich denke also *Königliches einem Baum an .... Die
Zusammenstellung „ein koniglicher Baum" tite ungef chr dieselbe Dienste,
wirkt nur weniger „drastisch" in jener Textstelle und wâre obendrein noch
mehrdeutig. Ginge ich analytisch vor und setzte unmetaphorisch Adjektiva
zu dem Namen ,Baum' (der grösste, der schönste, überragend, beherrschend), so müsste ich sie haufen, um einigermassen denselben Bedeutungsund Vorstellungsef f ekt zu erreichen wie durch die Sphirenmischung" . Alle
niet passende koningseigenschappen worden door de boom-sfeer „afgedekt".
„Ich werde auf dem Spaziergang im Schwarzwald zum Hölzlekönig nicht
Krone und Purpurmantel erwarten" 17) .
Hier wordt dus gesproken van de begripssfeer ,,koning". Dit is nu blijkbaar niet „de sfeer waartoe het behoort", want dan zouden wij ,,staatshoofd" (zie het door Bühler genoemde voorbeeld „paard") of ook „staat"
(zie schema XXX) verwachten. Evenmin is het het begrip „omvang" uit
de logica, want dan zou ermee bedoeld worden: „alle soorten koningen en
alle concrete koningen". Er blijft hier niets anders te concluderen, dan dat
de sfeer een geheel is van eigenschappen, van kenmerken. En slechts enkele
van die kenmerken hebben iets te maken met een genus proximum en met
dif f erentiae specificae, kortom met die van een logisch begrip. Wij staan
hier dicht bij wat in Erdmann's woord-theorie „Nebensinn und Gefühlswert"
wordt genoemd. De sfeer van een begrip is dat begrip zelf in de ruimste zin,
als begripskern tot en met de verste gevoelsperipherie. Om in deze beeldspraak te blijven: hoe subtieler de metaphoor, des te meer de afgedekte
eigenschappen geheel met de begripskern zullen samenvallen. Bühler neemt
als voorbeeld een tamelijk eenvoudig geval. De sfeer die afdekt (de sfeer
van het zaak-object, om met St ihlin te spreken), wordt nu eens „woud",
dan weer „boom" genoemd. Het schijnt dus niet van belang te zijn, dat
„boom" tot de omvang (de sfeer) van „woud" behoort.
17) Bühler, t.a.p., pag. 349.
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Anders dan (meestal) in de schemata het geval is, openbaart zich het
sfeer-verschil hier steeds in een beeld - zaak-relatie. De sfeer van het beeld
echter wisselt niet met elke concrete relatie, d.w.z. is niet afhankelijk van
het feit, dat het nu eens voor deze dan weer voor die zaak beeld is. Tot de
gedachte van een dergelijke afhankelijkheid zou men kunnen komen, als
men rekening hield met de tamelijk onopvallende restrictie, welke Bühler
aan het noemen van de sfeer van „paard" laat voorafgaan. Hij zegt nl.,
dat „paard" bijvoorbeeld tot de sfeer „huisdieren" behoort. Dit heeft, zo
men de sfeer als betekenis-moment aanvaardt, een redelijke zin: bij het
actuele woord-gebruik komt nu eens deze, dan weer die sfeer tot bewustzijn.
In een bepaald geval behoort „koning" tot de sfeer „staatshoofd" of „staat",
in een ander geval tot de sfeer van het „verhevene". Dat deze opvatting
met betrekking tot de bovenbedoelde metaphoor echter onmogelijk is,
spreekt vanzelf. Het in dit verband typisch koninklijke komt immers eerst
tot het bewustzijn, nadat van de sfeer van „koning" een gedeelte is afgedekt 18 ). Deze „sfeer" is van een momentanele taal-daad onafhankelijk.
De in de laatste alinea's aan de orde gestelde beeld - zaak-relatie geeft
ons de gelegenheid het begrip „sfeer" nog op een andere wijze te onderzoeken. Zoals wij zagen, werd slechts in schema XXVII een indeling gegeven van alle objecten en niet principieel alleen van de beeld-objecten.
Het was een twee-deling, waarop dan weer een vier-deling der metaphoren
werd gebaseerd. Nu is het duidelijk, dat, indien althans sfeer-verschil voor
de metaphoor essentieel is, twee der soorten ophouden metaphoren te zijn,
daar in twee gevallen beeld en zaak tot dezelfde sfeer behoren. Het zouden
dan metonymia's wezen. En ook in verband met de metonymia's nu moeten
wij het begrip „sfeer" behandelen.
In dit verband kwam het reeds in Hoofdstuk I aan de orde. Vrijwel
steeds in de rhetorica en ook zeer vaak in de moderne linguistiek wordt erop
gewezen: 1 e. dat de begrippen, waartussen metonymisering plaats heeft,
tot dezelfde sfeer behoren, en 2e. dat die objecten of begrippen ruimtelijk,
temporeel of logisch „bij elkaar behoren". Dit moeten dan twee verschillende formuleringen van hetzelfde zijn. „Een lekker glaasje" is een metonymia; het glaasje en hetgeen er in zit „behoren bij elkaar", of, zoals men
ook wel zegt, „worden samen waargenomen". Nu zijn wij hier van het begrip
uit de logica wel zeer ver verwijderd. „Glaasje" behoort tot de gebruiksvoorwerpen, hetgeen er in zit tot de dranken. Nog sterker: „de derde bank
let niet op" („ding” en „mens"), „een Rembrandt", „Bourgogne". Vossius
-

18) De kwestie van het „afdekken" heeft natuurlijk vele kanten, die echter niet
gericht zijn naar het begrip „sfeer". Men kan zich b.v. afvragen, of niet in alle (dus
ook niet-metaphorische) gevallen van actueel spraakgebruik bepaalde momenten
worden afgedekt, andere geactueerd.
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sprak hier van een „natuurlijk verband" en greep daaronder ook verschillende relaties samen: deel - geheel, soort - geslacht, oorzaak - gevolg. Het
gaat er nu maar om, in hoeverre al deze relaties als hetzelfde (nl. als een tot
dezelfde sfeer behoren) te begrijpen zijn, en in hoeverre deze „sfeer" identiek
is met de „sfeer" (of met een van de „sferen"), welke wij bij de descriptie
van de metaphoor hebben aangetroffen. Het spreekt immers vanzelf, dat,
wil men werkelijk door middel van „sfeer-gelijkheid" en „sfeer-verschil"
twee wetenschappelijke begrippen aan elkaar coördineren en contrasteren,
„sfeer" 'zijn identiteit moet bewaren.
Men heeft het hier bedoelde probleem wel zinledig verklaard, gesproken
van een scholastische onderscheiding en het verschil tussen metaphoor en
metonymia geheel geëcarteerd, en zich zo van de moeilijkheden trachten
te bevrijden. Het bleek echter struisvogel-politiek te zijn: men zag het
probleem niet meer, maar daarom was het er nog wel; het bleef tussen de
scheuren in deze mislukte synthese zichtbaar. De twee volgende voorbeelden,
die elkaars pendant zijn, bewijzen dit.
Mauthner zegt: „es entspricht aber gar nicht mehr unserer Denkgewohnheit, solche scholastische Distinktionen zu machen. Wir beruhigen uns
dabei, dass allen solchen Redewendungen der psychologische Vorgang der
Vergleichung zugrunde liegt; und liber das Bedi rf nis der Beruhigung hinaus
braucht der Mensch nicht zu denken" 19 ). Dus ook de metonymia „glaasje"
zou eerst ontstaan zijn, nadat het glaasje met de wijn was vergeleken,
en ook de Bourgogne zou zijn naam te danken hebben aan een vergelijking,
een vergelijking nl. tussen een vloeistof en een landschap. Gelukkig doet
Mauthner geen poging, zijn these met voorbeelden toe te lichten.
Moorman bereikt zijn synthese vanaf het andere punt. Hij zegt, dat de
naamsoverdracht terug te brengen is tot de volgende formule: „A staat in
zekere betrekking, welke dan ook, tot B, en nu geef ik A de naam van B".
En hij vervolgt: „In diepste wezen maakt het ook geen verschil, of de
naamsoverdracht z'n oorzaak vindt in gelijkheid van, of betrekking tusschen de betrokken begrippen" 20 ). Dus er zijn twee soorten van betrekkingen: gelijkheid en betrekking. Natuurlijk is „gelijkheid" wel als een „betrekking" te beschouwen, maar hoe is dan, gesteld dat men in de typering
van het contrast-begrip het genus proximum wil handhaven, die typering
19) Mauthner, Beitráge, II, pag. 460. -- De toevoeging zullen wij maar laten voor
wat zij is: een spontane opwelling, een vlaag van pragmatisme, die hem in staat stelt
het Denken nog eens een slag toe te brengen, al komt hij daardoor met het wezen
van zijn werk en van zichzelf in strijd. De rustelose denker Mauthner immers, die
onvermoeibaar het Denken aanvalt dat tot rust verstart ,kan moeilijk de scholastici
verwijten, dat hun behoefte aan rust niet zo groot was.
20) J. G. M. Moorman: De Geheimtalen, pag. 4.
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zonder een nadere bepaling mogelijk? Het gelukt Moorman niet te f ormuleren, wat hij nu eigenlijk samengrijpt; de relatie (reeds een synthese van
vele relaties), welke hij tegenover de gelijkheidsrelatie stelt, blijft onduidelij k 21) .
Handhaaft men nu de naamsoverdrachten, die op gelijkheid (overeenkomst) berusten, als aparte soort, dan moet de hieraan noodzakelijk te
coördineren soort nog op een andere wijze getypeerd worden dan slechts
met het negatieve „niet op gelijkheid (overeenkomst), of niet op een vergelij king berustende" 22 ) . Met het „behoren tot dezelfde sfeer" schijnt de
positieve typering gevonden te zijn. Maar dan moet wij zeiden het reeds
met andere woorden het begrip „sfeer", nu het niet nader wordt omschreven, in de complexe materie van de concrete voorbeelden als een
duidelijke figuur zichtbaar worden.
Gevallen als glaasje en bank lijken ons het eenvoudigst; men kan hier
spreken van de sfeer van „het drinken", de sfeer van „de school". Dit
begrip „sfeer" hebben wij boven reeds ontmoet (de sfeer van „het schrij ven"), ook in de schema's (b.v. schema XXX, D, II, III, IV). De didactiek
van de vreemde talen maakt voor de vorming van een woordenschat bij
den leerling wel gebruik van dergelijke sferen. Moeilijker wordt de kwestie
reeds met betrekking tot het geheel en de delen, die door Stáhlin tot dezelfde
sfeer worden gerekend, en ook door hen die, terwijl zij sfeer-gelijkheid voor
de metonymia relevant stellen, de synecdoche als soort van metonymia
beschouwen, of voor de naamsoverdracht, die op de deel - geheel-relatie
berust, geen aparte term wensen. Moet men hier tot de sfeer van „het delen"
of „het onderscheiden" zijn toevlucht nemen? Iets anders schijnt voor het
geslacht en de soort ook niet mogelijk. Daarbij komt nog iets. „Tot dezelfde
sfeer behoren" involveert een, hoe dan ook begrepen, coördinatie 23 ) . De
soort is echter, volkomen in de logische zin van het woord, aan het geslacht
gesubordineerd, behoort tot diens logische sfeer. Hoe eindelijk ook nog het
„natuurlijke verband" tussen oorzaak en gevolg als een geval van sfeergelijkheid kan worden begrepen, ontgaat ons; „sfeer van de causaliteit"
21) Dit neemt natuurlijk niet weg, dat Moorman's algemene formule op zichzelf
aanvaardbaar is, die van Mauthner niet.
22) Dit „of" behoeft natuurlijk niet te identificeren.
.23) „Hoe dan ook begrepen", een logische coördinatie is het zeker niet. Als in het
geval glaasje in de definitie van beide kuria „drinken" fungeert, fungeert het er toch
niet op dezelfde wijze („iets, waaruit men drinkt” — „iets dat men drinkt"; vgl.
hiermee b.v. definities van metaphoor en metonymia, die beide tot de sfeer van „troop
(overdracht)" behoren). Het kan beide niet praediceren, het is niet genus proximum,
hetgeen niets anders betekent, dan dat beide geen overeenkomst hebben. En hiermee
is dan de negatieve typering weer bereikt.
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brengt toch wel geen redding. Het begrip „sfeer" verandert met de relatie
zozeer, dat het identieke moment ongrijpbaar is; daarom kan men eigenlijk
beter van „verdwijnen" dan van „veranderen" spreken.
Zo blijkt het begrip „sfeer" niet geschikt om de synthese tot stand te
brengen tussen de verschillende relaties, die aan de „overeenkomst" gecontrasteerd worden. Tevens is gebleken, dat het, zo het wil bijdragen
tot het oplossen van de problemen, welke met de metaphoor in verband
staan, en zo het noodzakelijk wil zijn voor een wezensbeschrijving van dit
verschijnsel, een revisie ten zeerste nodig heeft.

§ 4 „METAPHOOR"
Tegen het hierboven (§ 2) geformuleerde verwijt, dat wij nl. in dit Hoofdstuk vooral psychologische kwesties hebben behandeld, hebben wij ons
verdedigd met de opmerking, dat de taalkunde toch voor het eerst dergelijke kwesties naar aanleiding van de metaphoor heeft gesteld. Feit is echter,
dat hetgeen met het meeste recht het taalkundig aspect van ons verschijnsel
genoemd kan worden, tot nu toe veel meer in het eerste dan in het tweede
Hoofdstuk aan de orde is gekomen. Dit aspect openbaart zich reeds onmiddellijk in de meeste primaire definities. Behalve „overdracht" fungeren daar immers „naam", „betekenis" en „woord".,, Naam, betekenis,
woord", het zijn de oer-facta van alle taal, de oer-begrippen van alle
taal-wetenschap. En ieder, die de metaphoor als taalkundig phaenomenon
wil begrijpen, zal met deze begrippen moeten worstelen. Zo zullen ook wij,
in ons streven naar een systematische descriptie en een immanente critiek
—

van wat de taalwetenschap onder „metaphoor" verstaat, noodzakelijk
worden gevoerd tot de woord-theorie en haar problemen.
Het taalkundige begrip „metaphoor" kan voorlopig het best negatief

getypeerd worden als contrast van het philosophische begrip enerzijds, het
rhetorische begrip anderzijds. De taal-critiek heeft de sterke neiging, in
de metaphoor een soort „sprachliche" zinsbegoocheling te zien, en elk
woord terug te bannen naar zijn etymologische betekenis. Wat men er ook
bij wil phantaseren, daar trekt het woord zich als woord niets van aan;
het blijft zijn structuur N ^--* A behouden: "It befell me by chance" betekent "It befell me by falling" en niets anders 1 ). Voor de rhetorica is de
structuur van het metaphorische woord al even eenvoudig, nl. N < > B:
„De schaduwen kruipen terug" betekent „De schaduwen worden langzaam
korter" 2 ) . Een woord kan twee betekenissen hebben, nl. een eigenlijke en
een figuurlijke, maar het heeft die twee betekenissen dan toch niet gelijktijdig gedurende een en dezelfde taal-daad.
1) Vgl. Deel II, Hoofdstuk III, § 5.
2) Vgl. Hoofdstuk I, § 1.
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Tussen beide standpunten nu heeft zich de taalwetenschap geplaatst, en
wel met twee opvattingen: 1. het metaphorische woord heeft twee betekenissen A en B, en 2. het metaphorische woord heeft een betekenis C,
waarin A en B tot een hogere eenheid zijn „samengesmolten".
Schematisch kunnen wij de vier bedoelde opvattingen alsvolgt voorstellen:

NHA

A
NE->B N'''
B

(taal-critiek)

(rhetorica)

NH

(linguistiek)

(Schema XXXII)
Op deze wijze echter hebben wij zeer gecompliceerde zaken wel zeer eenvoudig voorgesteld 3). Als zij werkelijk zo eenvoudig waren, zouden wij
kunnen volstaan met het registreren van de meningen: „De metaphoor is
een woord met één betekenis, resp. met twee afzonderlijke of tot een eenheid
versmolten betekenissen". Voor een immanente critiek zou er maar weinig
te doen overblijven. De mening der taal-critiek kunnen wij hier verder
buiten beschouwing laten, daar zij taal en taal-gebruik slechts critiseert
en niet taal-verschijnselen te beschrijven tracht; een analyse stoot hier
niet op taal-theoretische doch op philosophische begrippen („werkelijkheid"). Wat de rhetorica en de linguistiek betreft: de bedoelde meningen
staan niet op zichzelf, maar fungeren altijd als moment in een gehele visie.
Het feit nu, dat zij altijd met andere momenten van die visie in contrast
staan onze analyse heeft dit in Deel II wel aangetoond —, maakt ze
juist voor een immanente critiek problematisch.
Over de rhetorica hebben wij reeds in Hoofdstuk I gesproken. Wij releveren hiervan slechts het volgende. De rhetorica schildert ons de metaphoor
als schoner, aanschouwelijker en verrassender dan het (semantisch) kurion.
Maar hoe is dat te verklaren, als beide woorden dezelfde betekenis hebben?
Ligt dit dan aan de andere ,,naam"? De aanvaarding van de term en zeker
waarvan de theorie der dubbele uitdrukvan de definitie „overdracht"
had
consequenties, welke met andere moking een direct gevolg was
menten van de visie in strijd kwamen. Dit bleek b.v. duidelijk naar aanleiding van de woordspeling. Hierbij immers zijn phonetisch kurion en
semantisch kurion homoniemen. Dus moeten in dit geval metaphoor en
semantisch kurion, die immers al krachtens de definitie synoniemen zijn,
3) Wij hebben b.v. ook niet aangegeven, dat de „A" van de le figuur en de „A"
van de derde figuur niet hetzelfde zijn.
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geheel identiek worden. Maar wat hier in de visie der rhetorica ook onduidelijk moge zijn en welke incorrelaties er ook mogen bestaan, de primaire
definitie en de typering van de structuur der metaphoor staan met elkaar
in een logische relatie, die voor een immanente critiek onaantastbaar is.
De incorrelaties blijken eerst bij vergelijking van beide met de descriptie
van concrete metaphorae en met andere eigenschappen, die aan het verschijnsel worden toegekend.
Dit nu is anders in de linguistiek. Voor wij dit verder analyseren, verdient
nog een andere kwestie onze aandacht. De in het schema voorgestelde opvatting van de metaphoor als een bi-semantisch woord treffen wij in de
linguistiek ongetwijfeld aan. Maar minstens even vaak is er sprake van
het bewustzijn van twee betekenissen. Beide betekenissen behoeven niet
even duidelijk bewust te zijn, maar het verschil in bewustzijnsintensiteit is
niet relevant voor de metaphoor zelf, wel voor het begrijpen van een bepaalde metaphoor (eventueel bij een bepaalde persoon op een bepaald
moment). Dit wil zeggen: bij de descriptie van het metaphorische begrijpen
wordt van dit verschil geheel afgezien; in het ideale geval zijn A en B even
duidelijk in het bewustzijn aanwezig. Met deze (taal-)psychologische descriptie van het metaphorische begrijpen correspondeert een taal-theoretische definitie van de metaphoor als een woord met twee gelijkwaardige
betekenissen. Dikwijls wordt ons een samenhang gegeven van psychologische en taalkundige termen, een samenhang, die toch niet de indruk maakt
van een gesloten eenheid, van een strenge structuur. Achter al die onderzoekingen over het bewustzijn van een dubbele betekenis gaat het feit
schuil, dat de metaphoor een woord is, dat die gelijkwaardige betekenissen
zich ten opzichte van de klank-vorm (de geheimzinnige N) toch niet gelijkwaardig verhouden. Hetzelfde geldt m.m. voor de mening, dat aan het
metaphorische begrijpen het bewustzijn van een dubbele betekenis voorafgaat, dat dit zelf eerst tot stand komt, als beide betekenissen (of ook wel:
beeld en zaak) voor het bewustzijn „versmelten" en wel tot een nieuwe
(tot een „hogere") eenheid. In deze „Gestalt" immers gaan zij als gelijkwaardige momenten in. Over de relatie van C tot N horen wij niets meer.
En toch en hiermee komen wij terug op de eerst gestelde kwestie --gaat aan die uitvoerige taal-psychologische onderzoekingen een korte typering vooraf van de metaphoor als een overdracht, en wel meestal als een
naamsoverdracht.
„De term metaphoor is zelf een metaphoor en wordt verklaard in metaphoren" 4) . Deze metaphoren nu moeten in onderlinge samenhang worden
geïnterpreteerd. Daarvoor is het echter noodzakelijk, dat zij ook op zich4) Vgl. o.a. Algemene Inleiding, § 1; Deel I, Hoofdstuk II, § 1.
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zelf worden geïnterpreteerd. Een metaphoor immers moet aan bepaalde
eisen voldoen, wil zij als metaphoor zinvol zijn. Naar aanleiding van Welby's
critiek op de metaphoor „wereld van de geest", merkten wij op, dat zij in
„wereld" de aanwezigheid eiste van allerlei momenten, die hier niet in
aanmerking komen, 5) . Wij geloven niet ons aan een soortgelijke fout schuldig
te maken, als wij zeggen, dat de taalwetenschappelijke term „overdracht"
eerst zinvol wordt of althans eerst zinvol kan worden, zo men aangeeft
wàt wordt overgedragen en vanwaar en waarop het wordt overgedragen.
Hierover hebben wij trouwens reeds op andere plaatsen gesproken. Als
lijdend voorwerp bij het werkwoord troffen wij aan: „naam, woord, betekenis, begrip, voorstelling" 6) . En het was niet zo, dat de een in deze, de
ander in die visie fungeerde, neen, in elke visie fungeerden er twee of
drie, of vier of zelfs vijf, en niet alleen implicite, doch ook explicite. Dit
bewijst reeds, hoe weinig principieel de primaire definitie is doordacht.
Vragen wij nu naar het begin- en het eindpunt van de handeling „overdragen", dan wordt de bedoelde term nog problematischer. Vaak wordt
zelfs in het geheel niet aangegeven, waartussen de overdracht plaats heeft.
Wordt dit wel aangegeven, dan fungeren „naam, woord, betekenis, begrip,
zaak". Deze fungeren echter alleen in de primaire definitie en de relatie
met het lijdend voorwerp maakt hier gelukkig toch wel, dat niet alle mathematische mogelijkheden worden uitgeput. Wordt in de loop van het betoog
een ander lijdend voorwerp genoemd, dan kan ook de rest niet meer hetzelfde blijven. Maar alle mogelijke combinaties zullen wij hier niet onderzoeken, daar altijd weer de onduidelijkheid van de oer-termen zelf ons
niet in staat stelt te bepalen, of die combinaties logisch zinvol zijn. Liever
gaan wij uit van de primaire definitie, die in de linguistiek zo vaak voorafgaat aan de typering van de metaphoor als een bi-semantisch woord, . nl.
„De metaphoor is een naamsoverdracht van de ene betekenis (of de ene
zaak) op de andere betekenis (of de andere zaak) ".

Nu is het wel duidelijk, dat iets dat wordt overgedragen van A op B,
na die overdracht zich niet meer „op" A bevindt. Een vaas, die wordt overgedragen van de tafel op de schoorsteen, bevindt zich in het geheel niet
meer op de tafel. Als een koning zijn macht overdraagt aan zijn opvolger,
berust die macht niet meer bij hem, heeft hij die macht niet meer. Wij
kunnen niet inzien, hoe dit moment kan verdwijnen bij metaphorisch gebruik van „overdragen" ook met betrekking tot taalverschijnselen. Zo
heeft dan ook na de overdracht N elke relatie met de eerste betekenis (A)
verloren. Hiermee schijnt die dubbele betekenis voorlopig nog in volledig
contrast te staan.
5) Vgl. Deel II, Hoofdstuk III, § 7.
6) Zelfs „zaak" komt voor, maar hiermee is in het geheel niets aan te vangen.
37
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De kwestie is dus zo. Hardnekkig houdt men, ook in de linguistiek, vast
aan die „naamsoverdracht". De etymologische betekenis van het woord
„metaphoor" fungeert vrijwel steeds als primaire definitie van het verschijnsel „metaphoor". Met deze definitie doet men echter niets meer.
Zodra men haar heeft geponeerd, werpt men haar zelf als „uiterlijk" weg
en gaat tot de „wezenlijk" genoemde descriptie van het verschijnsel over.
Een raadsel blijft het echter, wat de betekenis van deze definitie is in het
geheel van de visie, zo men zelf inziet, dat zij uiterlijk is, zo men er niets
meer mee doet, en zo zij met andere momenten bovendien nog logisch niet
verbonden kan worden. Een dergelijke steeds terugkerende illogiciteit moet
meer zijn dan een toevallige aberratie. Intuïtief gevoelen wij, dat het hier
gaat om de niet tot klaarheid gebrachte, ja zelfs niet als probleem geziene,
relatie tussen „naam" en „betekenis", tussen „noemen" en „betekenen".
Er is echter nog meer. Behalve van een naam, die wordt overgedragen,
spreekt men ook van een woord, dat metaphorisch wordt gebruikt. Zeker
wordt ook woord als object bij „overdragen" genoemd, maar „naam" overweegt hier toch verre, evenals „woord" bij „gebruiken" overweegt. Ook
dit kan niet toevallig zijn. Maar ook dit kan eerst zinvol worden, zo deze
termen in hun contrast en hun samenhang nader worden bepaald. Vaak
lezen wij, dat een woord ook eigenlijk kan worden gebruikt. Dit impliceert
het bestaan van een woord, dat, voor het wordt gebruikt, noch eigenlijk,
noch metaphorisch is. En toch vinden wij daarnaast of beter: daardoorheen,
de mening, dat dit los van het concrete gebruik beschouwde woord slechts
de eigenlijke betekenis heeft. Nergens bleek dit duidelijker dan in de Middeleeuwse suppositie-leer, waar boven de suppositio propria wel een signifi-

catio . propria, doch boven de suppositio impropria niet een significatio
impropria werd gesteld. Niet alleen t.o.v. de „naam" en de „betekenis",
ook t.o.v. het „woord" en het woord-„gebruik” bleef nog veel onopgelost.
Doch genoeg hierover. Voldoende hebben wij hier en vooral ook in het
vorige Hoofdstuk en in Deel II aangetoond, dat vele scheuren in het begrip
„metaphoor", in de visie op de metaphoor als taalkundig verschijnsel, te
wijten zijn aan het ontbreken van een theorie over „het woord". Nu is
het a priori onwaarschijnlijk, dat een dergelijke theorie slechts ontbroken
zou hebben bij die geleerden, welke speciaal de metaphoor aan een beschouwing onderwerpen, of dat zij voor het begrijpen van ons verschijnsel
die theorie niet vruchtbaar hadden gemaakt, zo deze bestond. Daarom
behoeft het ons niet te verwonderen, dat Reichling in 1935, geheel buiten
een analyse van ons begrip om, moest vaststellen, dat een dergelijke theorie
ontbrak. Naar aanleiding van het enige jaren eerder verschenen werk van
Gustaf Stern zegt hij: „Hij „ontdekte", dat aan een leer der betekenisver-
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andering een leer der „betekenis" moest voorafgaan" 7 ) en hij citeert: "We
find writers who claim to be working scientifically attempting to
analyse sense-changes and establish systems of classification without first
stating what it is that changes, i.e., without giving an adequate definition
of meaning. It stands to reason that such a neglect of the most elementary
methodical principles can only lead to unreliable results" 8
In dit verband moeten wij terugdenken aan de klacht van Brinkmann,
die ruim een halve eeuw eerder, en dan naar aanleiding van de metaphoor,
de afwezigheid van een „Bedeutungslehre" vaststelde. Dit was echter niets
dan een leer der betekenis-veranderingen, dan de leer der betekenissen van
concrete woorden, die (o.a. ook door Pott) tegenover de etymologie werd
geplaatst en als noodzakelijke aanvulling van deze wetenschap werd beschouwd. Hiertegenover stelt Stern dus de eis van een principiële bezinning
op de betekenis zelf als essentieel moment van alle woorden, van het woord.
Inderdaad kan slechts zinvol van betekenis- veranderingen gesproken worden,
zo bekend is wat onder „betekenis" moet worden verstaan. Maar nu geldt
m.m. hetzelfde voor naamsoverdracht en voor metaphorisch woord-gebruik.
Tot een dergelijke bezinning nu is Reichling gekomen. En deze heeft in
het begrip „metaphoor" een zodanige verandering teweeggebracht, dat een
afzonderlijke bespreking in dit systematische Deel alleszins gewenst is.
Hij wijst erop, dat tot voor een kleine eeuw de begrippen „woord" en
„zin" vrijwel tot roerloosheid waren verstard. Ook nu nog behandelen de
meeste grammatica's deze fundamentele begrippen zeer kort, om maar snel
te komen tot een indeling der woorden, tot de woord-soorten. Doch in de
laatste tachtig jaar heeft men wel ingezien, dat het woord zo'n eenvoudig
onproblematisch gegeven niet is. Toch hebben de vele onderzoekingen van
deze decennia niet veel anders opgeleverd, dan dat het woord „in het ongrijpbare (schijnt) te tuimelen", zoals Reichling zegt 9 ). Tot een dergelijke
conclusie komt ook Hedwig Konrad.
Uitgaande van de theorie van het zinsprimaat, zag men in het „woord"
een logische abstractie. Zoals wij in Deel II hebben gezien, heeft die theorie
niet nagelaten het begrip „metaphoor" te beïnvloeden. Opvallend was
echter, dat men primair de metaphoor niet anders kon typeren dan als een
verandering, die zich aan die logische abstractie voltrok. Er was echter
nog iets anders. Reeds de Romeinse rhetores zagen in, dat de metaphoor
zich niet kon openbaren tenzij in een context, en ook de Arabieren eisten
de aanwezigheid van een „toevoegsel", waaruit het metaphorisch zijn van
) .

7) Pag. 223.
8) G. Stern: Meaning and Change of Meaning (Göteborg, 1931), pag. 9, noot 1.
9) Pag. 3.
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een woord moest blijken. Na al wat wij over deze kwestie gezegd hebben,
kunnen wij kort zijn. De Arabieren kwamen hier tot een veel subtielere
analyse dan de Romeinen. Brinkmann is in moderne tijd de eerste, die de
onderzoekingen der Arabieren voortzet. Zowel Qazwi^n1^ als hij zagen in,
dat er met het toevoegsel ook „iets gebeurt". Vooral bij Brinkmann bleek
niet, waarom, terwijl in een verbinding als „sluier der waarheid" beide
woorden als metaphoren worden beschreven, „sluier" de metaphoor is. Deze
moeilijkheid openbaarde zich ook daar, waar van een bewuste aanvaarding
van de theorie van het zinsprimaat geen sprake was. Maar op dit punt van
onze analyse zijn wij nog niet zo ver, dat wij reeds zouden kunnen onderzoeken, of de bewuste verwerping van die theorie de mogelijkheid schept
om de bedoelde moeilijkheid tot oplossing te brengen.
Uitvoerig toont Reichling aan, dat het woord „een ervaringsgegeven" is,
een ervaringsgegeven, dat vrij is van elke grammatische abstractie", dat
„de blijvende eenheid, die het „woord" uitmaakt .... ook in het g eb r u i k niet verloren gaat" 10) . Hier kon hij aanknopen bij De Saussure,
bij Sapir, bij Pos, bij Langeveld 11 ). Het woord is een phonetisch-semantische
(Langeveld), een aanschouwelijk-onaanschouwelijke eenheid (Reichling). Dit
wil zeggen, dat het woord, ondanks de vele logisch mogelijke en in het taalgebruik ook practisch werkelijke modificaties van klank-vorm en betekenisinhoud, zijn identiteit bewaart; men kan trouwens slechts van ,,modificaties" spreken, wanneer iets essentieel hetzelfde blijft. De klank van het
woord, die op soortgelijke wijze als de betekenis aan „veranderingen"
onderhevig is, kunnen wij hier buiten beschouwing laten, daar deze met
betrekking tot de metaphoor en ook met betrekking tot de critiek op ver-

schillende functies der taal, nooit aan de orde komt; de klank immers is het
vaste punt, vanwaaruit men het „anders zijn" van het woord, of beter:
van twee of meer woorden, vaststelt. Op deze inconsequentie in de bedoelde
critiek hebben reeds anderen gewezen 12) . Ons interesseert hier het andere
moment.
Van essentieel belang is Reichling's mening, dat het woord, „dat merkwaardige taalteken", een gebruikseenheid is. Zo is ook de betekenis „gebruiksgedachte". „Het gaat er, bij het gebruiks-teken „woord", niet allereerst om de z a a k die wij in dit woord k e n n e n, om de betekenis als
b e g r i p, maar 't gaat er om, hoe wij deze kennis, deze „betekenis" kunnen
10) Pag. 90, resp. pag. 51; betoog pag. 93, vlgg.
11) F. de Saussure, o.c.; E. Sapir: Language. An introduction to the study of speech
(New York, 1921), pag. 34; H. J. Pos: Ober den Aufbau der grammatischen Interpretation (Blátter für Deutsche Philosophie, VI. Band (Berlin, 1932), pag. 295, vlgg.
M. J. Langeveld: Taal en Denken, pag. 41, vlgg.
12) Vgl. Hoofdstuk III, § 5.
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g e b r u i k e n". „(De spraakmakende gemeente) symboliseert in het woord
kennis, die op de meest omvattende wijze in het samenhandelen bruikbaar
is". Dit drukt dus een verschil uit tussen begrip en betekenis, een verschil,
dat Hedwig Konrad, die eveneens de identiteit van het woord verdedigt,
geheel effaceert.
Als voorbeeld neemt Reichling een metaphoor en wel „aap". De keneenheid, die „aap" als begrip is, „kan ik nu betrekken op de aap zonder
meer. In deze kennis is voor mij de aap. Ik kan d e z e aap-kennis niet
„toepassen" op 'n mens, op 'n jongen, want mensen, jongens, z ij n geen
,,,apen". „Maar nu 't „woord" aap ! Dat woord kan mij allereerst 'n teken
voor 'n echte aap zijn: inderdaad. Maar, 't is dat alleen, wanneer ik het
voor 'n echte aap g e b r u i k: ik kan 't ook voor wat anders g e b r u ik e n !" „M'n kennis in 't taal-teken aap is alleen maar „aaps". Ik kan 'n
jongen 'n aap noemen, omdat mijn denken, vastgelegd in het woord aap,
gebruiks-denken is, omdat het er op berekend is, dat er iets mee „gedaan"
wordt. En als ik 'n jongen een aap n o e m, dan gebruik ik b.v. dat woord
om van hem iets „aaps" uit te zeggen in een bepaalde context. Het woord
aap „betekent" i n d a t g e b r u i k nu volstrekt niet: „een jongen als
een aap", doch het „noemt" de jongen o n d e r b e p a a 1 d o p z i c h t:
en onder dit opzicht wordt het woord aap hier thans gebruikt, om in de
communicatie te fungeren als 'n soort geestelijke zweepslag b.v. Het woord
aap n o e m t hier een bepaald „aaps" kenmerk van de jongen; maar in
de geactueerde b e t e k e n i s, in datgene wat het woord ook tans b etekent, symboliseert het veel meer. Het woord betekent
in dit geval wel degelijk de „aap"; zonder dát, was dit gebruik niets biezonders, zonder dát, was dit gebruik niet „metaphories". We gebruiken het
w o o r d aap als een zeer biezonder handelingsmiddel" 13) .
Hier worden twee (natuurlijk nauw met elkaar in verband staande)
meningen uitgesproken over het woord en de metaphoor:

1. Bij metaphorisch gebruik bewaart het woord zijn identiteit, d.i. behoudt het niet alleen zijn klank-vorm, doch ook zijn betekenis;
13) Pag. 231, vlg. — Interessant is de opmerking, die Reichling hier in een noot
(pag. 232, noot 8)) aan toevoegt: ,,We zien geen enkele reden om met Paul (blz. 94)
aan te nemen, dat in het gebruik van 't woord aap als vocatief, de onderscheiding
„mens" (of „jongen"), zou worden opgenomen, terwijl dit in 'n gebruik als praedicativum — „Hij is 'n aap" — nog niet het geval zou zijn". Over deze kwestie hebben
wij in het vorige Hoofdstuk (§ 3) uitvoerig gesproken. (Meestal wordt gezegd, dat
„aap" eerst als vocatief „mens" („jongen") „betekent" en eerst in een dergelijk geval
een metaphoor is, d.i. een praegnante metaphoor, en dat in het geval van praedicatief
gebruik op zijn best van een geëxpliceerde metaphoor sprake kan zijn.
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2. „Noemen" is niet hetzelfde als „betekenen" 14) .
Beide meningen en hun samenhang hebben nog een nadere verklaring
nodig.
De eerste hebben wij hierboven in algemene vorm reeds leren kennen. Zij
is uitermate belangwekkend, want zij maakt het compositum » woordgebruik" eerst zinvol. Men kan immers slechts zinvol spreken van het
gebruiken van „iets", zo dat „iets" hetzelfde blijft in dat gebruik, of als
hetzelfde wordt begrepen. Als het woord nu een phonetisch-semantische
eenheid is, moeten beide momenten van die eenheid, bij welk gebruik dan
ook, „hetzelfde" blijven. Ieder die meent, dat de metaphoor B „betekent",
en die toch spreekt van het metaphorisch gebruik van een woord, geeft
hiermee te kennen dat slechts het phonetisch moment voor het „woord"
constitutief is. Hoe hij hierdoor steeds weer in strijd komt met zichzelf,
daar steeds weer blijkt, dat het woord, waarvan hij het gebruik onderzoekt,
méér is dan de identieke vorm van wat men anders homoniemen noemt,
dat hij dus uit die homoniemen zelf reeds een keuze heeft gedaan, dat die
homoniemen ook voor hem taal-realiteiten zijn, behoeven wij hier niet meer
te demonstreren.
In Deel II hebben wij de mening van de Haan gesignaleerd, dat het een
onjuist en gevaarlijk spraakbeeld zou zijn, te spreken van een woord, dat
betekenissen „heeft", want, zegt hij, het woord is zijn betekenissen met
iets ongrijpbaars, dat deze betekenissen samenhoudt 15). Zo betoogt ook
Reichling (tegen Bühler), dat het woord niet „darstellend" functionneert,
doch „Darstellung" is, betekenis is. Het woord is zijn betekenis, en niet en
hier blijkt het verschil met de Haan zijn betekenissen. Deze betekenis
nu is een eenheid. En deze eenheid „bestaat" niet slechts los van elk concreet gebruik, neen, de betekenis-eenheid wordt juist tijdens het woordgebruik als zodanig geactueerd. Voor en in deze eenheid zijn de betekenisonderscheidingen disjunctief relevant. Ongetwijfeld spreekt Reichling meermalen van „polysemie", van de verschillende betekenissen, die een woord
(een zelfde woord) in verschillende gebruiksgevallen heeft. Maar hij is zich
hierbij bewust van „het gevaarlijke van dit spraakbeeld", verwerpt de
traditionele formulering niet geheel, doch tracht deze juist een redelijke
-

14) Op deze mening als essentieel moment van zijn woord-theorie heeft ook Langeveld gewezen. Zie M. J. Langeveld: Reichling's woordtheorie. Een inleidende studie
(De Nieuwe Taalgids, XXX, (pag. 363, vlgg.), pag. 371). — Vgl. voor deze visie op
het woord en de metaphoor (dus ook voor het volgende) A. Reichling S.J.: Het handelingskarakter van het woord (De Nieuwe Taalgids, XXXI, (1937) pag. 308, vlgg.),
M. J. Langeveld: Paedagogiek (Tijdschrift voor Philosophie, I, Nr. 1 (Leuven, Februari 1939), pag. 211, vlgg., met name pag. 214) .
15) Vgl. Deel II, Hoofdstuk III, § 7, noot 84).
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zin te verschaffen: „We zitten met een t e r m i n o l o g i s c h e moeilikheid: het spraakgebruik laat b e t e k e n e n en b e t e k e n i s-z ij n vaak
samenvallen: s y m b o l i s e r e n impliceert altijd de mogelijkheid van
onderscheidingen vertonen. Nu vertonen betekenis-e e n h e d e n die verschillen, soms gelijke onderscheidingen, terwijl een identieke betekenise e n h e i d, in verschillend gebruik, v e r s c h i 11 e n d e betekenis-onderscheidingen kan vertonen. Zeggen we in het eerste geval, dat de twee woorden dezelfde betekenis hebben, dan zijn we evenmin correct, als wanneer we
in het tweede geval zeggen, dat zij een verschillende betekenis vertonen: in
beide gevallen nl. abstraheren we in die spreekwijze van de eenheid" 16) .
Met het citeren van deze woorden kunnen wij hier o.i. volstaan, want een
paraphrase kan Reichling's mening slechts onduidelijker maken, dan zij
hier geformuleerd is. En wanneer hij zegt: „Als wij ons ook al bezighouden
met betekenis-v e r s c h i 11 e n, dan interesseert ons niet het waarom der
„verandering", doch alleen het „anders-zijn" 17)", moeten wij dit in verband
met het vorige citaat begrijpen en niet abstraheren van de betekenis-eenheid.
Inderdaad: de ene gebruikswijze „verandert" niet, tot de andere, het woord
„verandert" niet van geval tot geval.
Wanneer wordt dus hetzelfde woord gebruikt? Het antwoord op deze
vraag luidt: Wanneer eenzelfde betekenis-eenheid geactueerd wordt. De
actuele relevanties kunnen desnoods volkomen van elkaar verschillen 18)
Juist doordat die betekenis-eenheid er is, is het woord als zodanig ,,bruikbaar".
„Het woord is bruikbaar" wil zeggen: „Het woord is toepasselijk op
zaken". „Het woord wordt gebruikt" wil zeggen: „De geactueerde betekenis-onderscheidingen worden toegepast op een zaak" 19). Nu zijn er
volgens Reichling twee, of althans minstens twee, zeer onderscheiden wijzen
van zakelijk woord-gebruik. De geactueerde betekenis-onderscheidingen
kunnen gezamenlijk op de bedoelde zaak toepasselijk zijn; dan is er sprake

van conjuncte toepassing. Bij disjuncte toepassing is slechts één on der16) Pag. 324.
17) Pag. 333. — Een zeer belangrijke onderscheiding, die — wij hadden gelegenheid
te over om het te constateren — zeker niet parallel loopt met het verschil tussen
diachronische en synchronische beschouwing.
18) In de gebruikelijke formulering: het woord heeft volkomen verschillende betekenissen.
19) Over Reichling's notie „zaak" spreken wij hier niet, hoe belangrijk deze ook is.
Het spreekt wel vanzelf, dat deze „zaak" in het geheel niet philosophisch is belast
en ook niet identiek is aan het zintuiglijk waarneembare concretum. „Begrippen"
vallen er ook onder. Het is ongeveer wat wij in deze studie „geïntendeerd object"
hebben genoemd. Zie voorts beneden.
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scheiding toepasselijk 20) . Een vorm van disjunct woord-gebruik nu is de
metaphoor. Wij durven niet zeggen: de vorm. Want wel geeft Reichling als
voorbeelden van disjunct gebruik uitsluitend gevallen, die hij als ,,metaphoren" begrijpt of die krachtens zijn visie als metaphoren te begrijpen
zijn —, maar niets dwingt ons aan te nemen, dat hij meent, dat de metaphoor alle gevallen van disjunct gebruik uitput 21 ). Een andere kwestie is:
Gaat het bij de metaphoor in elk geval om de toepasselijkheid van slechts
één onderscheiding, of is het mogelijk dat hier twee of meer van de geactueerde onderscheidingen (gezamenlijk) worden toegepast 22) Bij de door
Reichling zelf gegeven en besproken voorbeelden is er slechts van één onderscheiding sprake. Maar uit de definities volgt niet noodzakelijk, dat het
tweede gedeelte der gestelde vraag negatief beantwoord moet worden, daar
het gebruiksgeval, zolang er maar één onderscheiding niet toepasselijk is,
aan de definitie van het disjuncte gebruik voldoet. De bedoelde kwestie
hebben wij reeds in het vorige Hoofdstuk besproken. Zij werd daar echter
geheel anders geformuleerd. nl.: „Is het aantal der overeenkomstige kenmerken van beeld en zaak voor de metaphoor relevant?" Dit probleem werd
in de literatuur over ons verschijnsel weliswaar nooit bewust gesteld, maar
het openbaarde zich toch, toen wij het begrip nader analyseerden. In het
algemeen was het zo, dat men speciaal de nadruk legde op die metaphoren.
welke op één (zeer geringe) overeenkomst berusten, hetgeen het aanvaarden van meer kenmerken natuurlijk niet principieel uitsluit. Zo is het
dus ook bij Reichling, die de kwestie evenmin stelt en dus hier ook niet tot
het trekken van grenzen komt. Dit behoeft ons niet te verwonderen. De
?

metaphoor is voor hem slechts materiaal, waaruit hij zijn theorie opbouwt

en waaraan hij die theorie demonstreert. Het woord en niet de metaphoor
heeft hij willen onderzoeken. Dat zijn visie op de metaphoor een veel hechtere
structuur vertoont . dan die van de grote monographieën, is slechts oppervlakkig gezien merkwaardig. Het bewijst nog eens onze door een immanente
critiek verkregen these, dat een wetenschappelijk verantwoorde theorie van
de metaphoor verankerd moet liggen in een theorie van het woord.
Wij formuleren nog eens kort, wat de voorafgaande beschouwingen ons
over de metaphoor hebben geleerd. „De metaphoor is een wijze van woordgebruik, waarbij 1 e. (zoals uit de notie „woord-gebruik" vanzelf volgt) het
woord zijn identiteit bewaart, d.w.z.' niet ophoudt zijn, zich in de taal-erva20) Het is duidelijk, dat wij deze ene onderscheiding in andere visies op de metaphoor
terugvinden als het ene kenmerk, dat twee zaken of twee begrippen gemeen hebben,
of als de overeenkomst tussen „beeld" en „zaak".
21) Toch is dit zijn mening, zoals ons bleek tijdens een gesprek, dat wij met hem
ver zijn visie op de metaphoor mochten hebben. Uit zijn werk blijkt dit echter niet.
2) Dit laatste is inderdaad zijn mening; zie noot 21).
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ring als een eenheid zich openbarende, betekenis te zijn, en 2e. de betekenisonderscheidingen disjunctief zijn toegepast". Toegerust met deze kennis
kunnen wij trachten het verschil tussen „betekenen" en „noemen" te begrijpen.
Reichling zegt: „wij hebben in taal-gebruik met twee
„z a k e n" t e d o e n. Immers: in de geactueerde referent stellen wij de
b e t e k e n i s, als niet-ik, tegenover ons. De betekenis is dus 'n z a a k;
en wel, zoals we zeiden, 'n onaanschouwelike zaak. Zij is het niet-ik, dat wij
i n het woord kennen. Maar, i n het taal-gebruik hebben we
ook nog te maken met de „zaken", die we met het woord n o e m e n, d.w.z.
met de „zaken" waarop we de betekenis toepassen. Voor het ding of
het begrip, die we met het woord noemen, reserveren wij de term zaak.
Noemen is één gebruiksaspect. We g e b r u i k e n het woord; dat
wil zeggen, we g e b r u i k e n het teken en hetgeen we in dat teken kennen:
de betekenis. Pas in zijn g e b r u i k s-phase, bereikt het woord zijn eigenlike bestemming; en, in die phase n o e m t het. Doch het woord n o e m t
dezakenaltijddoor middel van de betekenis.Nuzeggenwe
gewoonlik, dat 't woord de zaken betekent. Doch, hier ligt 'n moeilijkheid,
want 'n woord kan, volgens 't spraakgebruik, vaak veel meer „betekenen"
dan het noemt. Met het woord aap, n o e m e n we hoogstens 'n „aaps"
kenmerk in de jongen, terwijl toch 't woord aap alleen gebruikt kon worden
zoals 't wordt, als wij daarin de aap mee-denken: het betekent dus in dit
gebruik aap". ,,De betekenis dus, in zover zij in het woord wordt t o e g ep a s t op de zaken maakt het woord n o e m e n d. Aap kan dus zowel
apen als a a p s e kenmerken noemen; dat hangt af van de wij z e
waarop dit woord gebruikt wordt" 23).
Reichling zelf noemt de door hem in de notie „zaak" aangebrachte onderscheiding uiterst belangrijk. Zij is het inderdaad. Zonder haar kan immers
niet over „noemen" in zijn contrast tot „betekenen" worden gesproken.

Maar iets anders is voor dat „noemen" zeker even belangrijk. Men moet,
wil dat „noemen" in elk concreet geval volledig bepaald zijn, altijd de zaak
kunnen aangeven, die genoemd wordt. En .... wij hebben zo niet bij
metaphorisch taal-gebruik, dan toch bij de beschouwing van metaphorisch taal-gebruik, zoals herhaaldelijk bleek, met twee zaken te doen, ja
zelfs met drie. Met betrekking tot het door Reichling gesignaleerde geval
(„aap") rijst de vraag: „Wat wordt nu door het woord aap genoemd, d.i.
op welke zaak wordt het toegepast: op een aaps kenmerk, op den jongen
of op de aap?"
Meermalen zegt Reichling, dat een aaps kenmerk wordt genoemd. Hij
23) Pag. 244, vlg.
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geeft ook (zie boven) den jongen als de genoemde zaak op. Al voegt hij hier
ook bij „onder een bepaald opzicht", het blijven twee verschillende „zaken".
Er is echter nog iets anders. Naar aanleiding van het euphemisme zegt hij:
,,,,Hij is even naar tante", is 'n mededeling, die als omschrijving voor W.C.
in bepaalde situaties gebruikt wordt. En juist omdat tante hier „tante"
b e t e k e n t maar niet n o e m t, staat dit euphemisties gebruik op 'n
andere lijn, dan het metaphoriese. De betekenis „tante" is noch disjunct,
noch conjunct toegepast; ze wordt gebruikt op grond van een opzettelijk
gestichte associatie" 24 ). De wijze, waarop hier euphemisme en metaphoor
tegenover elkaar worden gesteld, impliceert, dat aap in het bovenbedoelde
geval ook „aap" n o e m t; immers het b e t e k e n t „aap" en hierin
stemt het als metaphoor met tante als euphemisme overeen. De (geïmpliceerde) mening, dat aap bij metaphorisch gebruik „aap" zou noemen, is
zozeer in strijd met zijn gehele visie, dat wij een fout in de formulering vermoeden. Inderdaad maakt de toevoeging: „(tante betekent hier „tante",
maar noemt niet „tante") en noemt ook niets anders" alles in orde. Reichling deelde ons mede, dat dit inderdaad zijn bedoeling is geweest, en dat
ook volgens hem aap niet den jongen, doch een aaps kenmerk (in den jongen)
noemt. Hiermee is dan de opvatting der rhetorica geheel verlaten.
Maar toch blijft er nog een moeilijkheid. Uit verschillende passages blijkt,
dat hij niet kan volhouden, dat „noemen" niets dan een gebruiks-aspect is,
dat dus eerst het gebruik het woord tot „naam" zou maken. Hij zegt: „We
moeten ons er voor wachten, alle gebruik voor 'n zaak, die niet het betreff ende woord tot n a a m heeft, als disjunct gebruik te beschouwen" 25) .
Het kan niet anders, of hier wordt het naam-zijn van het woord los van het
gebruik vastgesteld, hier wordt vastgesteld, welke zaak het woord op zichzelf beschouwd noemt. Het woord „aap" schijnt toch de naam te zijn voor
de zaak „aap", afgezien van het feit, dat het in verschillende gevallen niet
op deze zaak wordt toegepast. Hierachter wordt in zijn problematiek het
woord „eigenlijk" zichtbaar, dat Reichling in zijn theorie van de metaphoor
geheel heeft vermeden.
24) Pag. 330. — Hier worden euphemisme en metaphoor scherp tegenover elkaar
gesteld. Meermalen troffen wij in de literatuur de metaphoor als soort van euphemisme
aan, ook het euphemisme, als soort van metaphoor.
25) Pag. 340, noot 21) . — Volgens Reichling kunnen dus bij het gebruik van een
woord voor een zaak, die niet dat woord tot „naam" heeft, de onderscheidingen conjunct worden toegepast. Dit zou dan het geval zijn bij de „verbleekte metaphoor".
Ons lijkt deze opmerking niet geslaagd. Als aap niet meer „aap", doch „vervelend
wezen" betekent, volgt uit zijn gehele woord-theorie met volstrekte zekerheid, dat
niet meer het door hem bedoelde „woord" aap (die eenheid van „Gestalt" en betekenis)
gebruikt is, maar een ander woord aap.
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Zo blijven er ook in deze visie desiderata. Maar belangrijker is: „We
kunnen nu tenminste met elkaar spreken" over de metaphoor als taalkundig
verschijnsel 26) . Reichling geeft ons geen aesthetische en „Erlebnis"-psychologische beschouwingen over „aanschouwelijkheid" en „sfeer", spreekt in
het geheel niet over de (positieve c.q. negatieve) betekenis van de metaphoor
voor het wetenschappelijke denken. Dergelijke beschouwingen zijn natuurlijk op zichzelf zeer belangrijk, maar zij gaan aan het wezen van de metaphoor als „woord" voorbij. Opvallend is ook, dat wij bij Reichling de term
„overdracht" niet meer aantreffen. Voorts, dat hij zijn descriptie van diachronische „smetten" vrij heeft weten te houden; nergens spreekt hij van
de „oorspronkelijkheid" der „eigenlijke" betekenis, van de „onoorspronkelijkheid" der metaphorische. Het is hem gelukt aan de uitdrukking „metaphorisch gebruik van een woord" een redelijke zin te geven 27), en in
tegenstelling met zovelen, die wij hebben besproken de ontwikkeling
van het begrip „metaphoor" wezenlijk te beinvloeden 28 ).
26) Vgl. M. J. Langeveld: Reichling's woord-theorie (t.a.p., pag. 364): „We kunnen
nu ten minste met elkaar spreken over taal in een taal die axiomatisch gefundeerd is
en niet uitloopt in vage apriorismen van aestheticistische, psychologistische, logicistische en positivistische aard".
27) Dit is b.v. Hedwig Konrad, die ongetwijfeld ook enkele principiële problemen
stelt, niet gelukt. Het kon haar ook niet gelukken, daar zij immers meent, dat het
woord bij metaphorisch gebruik een totaal andere betekenis krijgt.
28) Wij noemen nog: W. D. Whitney: The Life and Growth of Language 2 (London,
1880), pag. 88, vlgg., die voornamelijk de overdracht van zintuiglijk op geestelijk
bespreekt; Ph. Wegener: Untersuchungen ueber die Grundfragen des Sprachlebens
(Halle, 1885), pag. 50, vlgg., die evenmin iets nieuws brengt en meent, dat de eenheid
der woordbetekenis een hypothese is, die men moet verwerpen; A. Meillet: Linguistique
historique et linguistique generale II (Paris, 1921), pag. 230, vlgg. (Comment les
mots changent de sens), die veel van wat anderen „metaphoren" noemen laat ressorteren onder de betekenisveranderingen, die hun oorzaak vinden in een verandering
van het geïntendeerde object; L. Bloomfield: An introduction to the study of language
(London, 1914), pag. 247, vlgg., volgens wien Jean Paul's bekende uitspraak in volkomen contrast met de werkelijkheid staat, daar hij meent, dat "poetic metaphor is
an outgrowth of the natural transference of normal speech"; G. A. de Laguna: Speech.
Its Function and Development (New Haven—London, 1927), die de term „metaphoor"
slechts in taal-critische zin gebruikt (pag. 167); W. B. Pillsbury & Cl. L. Meader:
The Psychology of Language (New York—Londen, 1928) roeren de metaphoor niet
aan, maar hun mening, dat "The study of the development of words is a study of the
associates a word has" (pag. 174), doet ook geen nieuws verwachten; H. Dempe:
Was ist Sprache ? Eine sprachphilosophische Untersuchung im Anschlusz an die
Sprachtheorie Karl Buhlers (Weimar, 1930) geeft slechts impliciet hier en daar iets
over de metaphoor, b.v. als zij zegt, dat het expressieve van „Glimmstengel" voor
„sigaar" (vgl. Hoofdstuk IV, § 1) niet tot de taal (het woord) behoort (hier wordt

588

Hij maakt het ons ook mogelijk antwoord te geven op de vraag: „Wat
is in een syntactische samenhang van woorden de metaphoor?" Deze vraag
heeft zich zo vaak geopenbaard, als wij twee begripsphasen met elkaar
vergeleken, of als wij in een en dezelfde visie de descriptie van een bepaald
voorbeeld in verband met de gegeven descriptie van .de metaphoor trachtten
te begrijpen. „Sluier der waarheid". Wij hebben de verschillende opvattingen, die naar aanleiding hiervan bestaan, en de illogiciteiten reeds meermalen genoemd, en aangetoond, dat zij alle onlogisch en theoretisch niet
verantwoord zijn. Wij zullen dit hier niet nog eens herhalen, doch liever
aangeven, hoe Reichling's woord- theorie hier kan helpen.
„Niet wat men „bij" het woord denkt, is de „betekenis", doch wat men
„in" het woord denkt" 29) . Welnu, „sluier" en „waarheid" zijn beide op een
bepaalde wijze gebruikte woorden, die dus in dat gebruik hun identiteit
en hun betekenis niet verloren hebben. Maar van het eerste zijn de betekenisonderscheidingen disjunct toegepast, terwijl zij van het tweede conjunct
toegepast zijn. Niet in doch bij het woord „waarheid" wordt hier aan een
godin gedacht, terwijl wat „sluier" betreft de toegepaste onderscheidingen
momenten zijn in de betekenis-eenheid. Om deze redenen is „sluier" een
metaphoor, d.i. een metaphorisch gebruikt woord, doch ,,waarheid" een
personificatie, en kan de personificatie niet als een soort van metaphoor
worden begrepen. Door deze theoretische fundering wordt de mening der
Arabieren eerst zinvol, nl. dat „waarheid" een in de phantasie wortelende
metaphoor zou zijn, die niet in taal wordt uitgedrukt, afgezien dan van
het feit, dat voor Reichling het „in de taal uitgedrukt zijn" voor de metaphoor zo relevant is, dat hij vermoedelijk de term der Arabieren als een
contradictio in adjectis zal verwerpen.
De mening, dat het woord bij metaphorisch gebruik niet ophoudt „zichzelf" te zijn een mening, die wij, zij het in totaal andere terminologie,
ook in de suppositie-leer der Middeleeuwen aantroffen —, bewijst Reichling
dus het „talige" van de metaphoor principieel van andere momenten gescheiden);
W. L. Graf : Language and Languages (New York—London, 1932), die (pag. 3123
vlgg.) uitvoerig over ons verschijnsel spreekt (ook over andere „tropen"), doch t.o.v.
de aloude rhetorica niets nieuws brengt. Zeer veel grondiger dan al dezen is G. Stern,
o.c., pag. 301, vlgg. Maar ook zijn primaire termen („woord", enz.) zijn niet in staat
ons de metaphoor als taal-verschijnsel beter te doen begrijpen. Onder „woord" verstaat hij het phonetisch moment. De metaphoor is weer een `figure of speech', een
overdracht, die gebaseerd is op een overeenkomst of ook wel op andere relaties, en
zich door een aesthetisch moment onderscheidt van andere overdrachten (vgl. Bloomfield). Zijn schematische voorstelling van de overdracht verschilt niet wezenlijk van
die, welke wij gebruikten ter typering van de mening der rhetorica.
29) Pag. 235.
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door de analyse van een beperkt aantal metaphoren, vrijwel alle van dezelfde
soort: het zijn scheldwoorden. Pongs zou opmerken, dat deze geheel behoren
tot „de taal als ontwikkeling", en essentieel verschillen van de „volle metaphorische vormen", van de dichterlijke beelden. Reichling kan dan (evenals
Konrad) hier de eis tegenover stellen, ook het door Pongs bedoelde dichterlijke beeld als taal-verschijnsel te begrijpen, dat als zodanig van de door hem
onderzochte gevallen niet essentieel verschillen kan. Zodra in de „spraak"
van den dichter de woorden hun karakter van coöperatief gebruiksmiddel
verliezen, gebruikt hij geen „woorden" meer, gebruikt hij geen „taal". De
metaphoren van den genialen dichter, die Pongs op een zo fijnzinnige wijze
in verband met een gehele levensstemming, als „uitdrukking" interpreteert,
zijn „verstaanbaar"; en juist deze verstaanbaarheid bewijst, dat hier de
taal niet verlaten is. Reichling zal zeker niet beweren, dat er geen verschil
is tussen de metaphoor, waarmee een nijdige vader zich tot zijn vlegelachtigen zoon wendt, en de metaphoor, waarin Verhaeren een mystische
levensverrukking uitdrukt. Maar wat er aan beide metaphoren „talig" is,
d .t is hetzelfde en dat heeft Reichling willen onderzoeken.

HOOFDSTUK III
HET BEGRIP „METAPHOOR" IN DE PHILOSOPHIE
§ 1 — DE FUNCTIES DER TAAL
Reeds in Deel I spraken wij enige malen over het verschil tussen het
begrip „metaphoor" in de philosophie en dat in de rhetorica of de taalwetenschap (linguistiek). Dit verschil openbaart zich zowel in het historiographisch als in het systematisch gedeelte, en bovendien nog in de wijze,
waarop beide gedeelten zich m.b.t.,de bedoelde begrippen verhouden. Natuurlijk is deze verhouding altijd correlatief, d.w.z. aan de ene zijde vooronderstelt een genetische descriptie altijd een zekere mate van systematiek, aan
de andere zijde is een volledige systematiek eerst mogelijk, als men het gehele
empirisch aangetroffen materiaal geëxpliceerd heeft. Maar al geldt deze
correlatie ook voor elke terminographie 1), toch zal in sommige gevallen
het eerste moment van de correlatie, in andere gevallen het tweede moment
overwegen. Wat het begrip in de rhetorica en de linguistiek betreft: hier
wordt de systematiek grotendeels door het historisch materiaal gedicteerd,
zodat het systematisch gedeelte op het historiographisch volgen moet. Bij

het begrip in de philosophie daarentegen is een genetische descriptie, ja
zelfs een heuristiek, d.i. een verzamelen van het te beschrijven materiaal,
niet mogelijk, voor wij, zoveel als dat kan los van het materiaal, enige
axiomatische beschouwingen gegeven hebben. Het aprioristisch karakter
van deze systematiek openbaarde zich reeds in Hoofdstuk III van het
vorige Deel, waar wij verschillende termen onverklaard moesten invoeren 2
Dat wij ook bij het begrip in de philosophie dezelfde volgorde (historiographie-systematiek) handhaven als bij het begrip in de rhetorica en de linguistiek, vindt zijn eis in de methodische compositie van het geheel.

) .

In de philosophie wordt de metaphoor genoemd in verband met de kennis1) „Terminogrophie" hier dus in de algemene zin van historiographie en systematiek
van een term (vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 3).
2) Vgl. over een en ander ook Deel I, Hoofdstuk II, § 5. — De bedoelde termen gebruikten wij hier en daar ook in Hoofdstuk I en II van Deel II.
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critiek en de taal-critiek. Dit dwingt ons die taal- en kennis-critiek nader
te analyseren. Het is hier niet de plaats om over het verschil tussen beide
te spreken, vooral niet, omdat juist de identificering van Taal en Denken
voor de taal-critiek essentieel is. Reeds omdat „metaphoor" oorspronkelijk
een taalkundige en geen philosophische term is, doen wij a priori het beste,.
niet het Kennen doch de Taal te beschouwen. Hierbij blijkt dan wel vanzelf,.
zonder dat wij dit steeds met nadruk vaststellen, dat de taal n'en déplaise
haar critici toch functies heeft, die wij bij het Denken of Kennen tevergeefs zouden zoeken, en die juist voor de „metaphoor" in de taal-critiek
van groot belang zijn.
Het wil ons voorkomen, dat de taal-critici bij hun critiek niet altijd systematisch te werk zijn gegaan en dat wij dit gebrek aan systematiek ook
aantreffen bij hen, die de taal-critiek geanalyseerd of in haar ontwikkeling
beschreven hebben. Wij zoeken hier naar een rigoureuzere systematiek en
vinden onze methodische steunpunten in de verschillende functies der taal 3 ).
Wij knopen hier aan bij Bühler, die aan de taal drie „functies" („dimensies") toekent, nl. „Kundgabe", „Auslösung" en „Darstelling" 4) . Kort
getypeerd worden zij in de volgende zin: „Wir stellen die Frage, in welcher
Art ein sprachliches Zeichen sinnvoll sein kann, und antworten: in den drei.
und nur in den drei genannten Richtungen, námlich. in Richtung auf den
Sprecher (Kundgabe), den Harer (Auslösung) und einen Gegenstand oder
Sachverhalt, den er nennt oder darstellt (Darstellung) 5 ) . Nog korter: „Wij,
uiten ons (I) tegen een ander (II) over iets (III)".
Op deze opvatting is ongetwijfeld een principiële critiek mogelijk, als
Reichling gegeven heeft. Men kan zich b.v. afvragen, of wij in alle drie.
gevallen wel van „functie" kunnen spreken, of I, II en III wel volmaakt
aan elkaar gecoördineerd kunnen worden, zoals vooral ook het gebruik
van de term „dimensie" suggereert. Men kan erop wijzen, dat in de zin
„Omdat het woord Darstellung is, kan het eventueel kundgebend of aus-losend functionneren" de drie termen correlatief niet substitueerbaar zijn,,
dat slechts de Darstellung specifiek taal-verschijnsel is. Maar met een dergelijke critiek hebben wij hier niet te maken. Wij willen slechts nagaan,
"

3) Daarnaast ook in de verschillende soorten critiek, die in het algemeen mogelijk
zijn (vgl. § 2).
4) K. Buhler: Kritische Musterung der neueren Theorien des Satzes (Indogermanisches Jahrbuch, VI (Berlin & Leipzig, 1918), pag. 1-20; Dez.: Die Krise der Psychologie (Jena, 0929), pag. 50, vlgg.; Dez.: Sprachtheorie (Jena, 1934), pag. 24, vlgg., hier
met een gedeeltelijk nieuwe terminologie: „Ausdruck, Appell, Darstellung". Zie ook
noot 5).
5) K. Bühler: Vom Wesen der Syntax. Idealistisehe Neuphilologie. Festschrift für
Karl Vossler (Heidelberg, 1922), pag. 60 (geciteerd door A. Reichling, pag. 29).
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hoe nu een critiek op „taal" mogelijk is, en geen theoretisch onaanvechtbare
taal-axiomatiek geven; van deze verwijdert ons het gestelde doel zelfs nog
verder dan het critiekloos aanvaarden van het coördineren der drie
„functies".
Onder „Auslösung" verstaan wij niet anders dan de sociale functie der
taal als communicatie-middel. Dus de tweede functie der taal is de mededelende, communicerende, rhetorische 6
Voor het contrast „Kundgabe Darstellung" stellen wij constituerend
het contrast tussen de twee grote „werkelijkheden", welke de philosophie
onderscheidt: de psychische werkelijkheid van het Ik en de metaphysische
werkelijkheid van het niet-Ik 7). De mens kan zijn gevoelens en gewaarwordingen in taal tot uiting brengen: dat noemen wij „Kundgabe" of uitdrukking (expressie). Het is dus een subjectief, „lyrisch" moment, als men
althans dit „lyrisch" in zeer ruime zin neemt. (Er is een grote overeenkomst tussen het begrip „Kundgabe" en het begrip „modaliteit". Maar
hiervoor verwijzen wij naar Hoofdstuk IV, § 1).
De mens kan ook iets zeggen of in dit verband liever: menen, dat
hij iets zegt over een transcendente realiteit: dat noemen wij „Darstellung" of met een Nederlandse term „afbeelding" of „aanwijzing". Bij de
beschrijvingen der verschillende meningen kunnen wij soms „afbeelding"
en „aanwijzing" willekeurig voor elkaar in de plaats zetten. Soms echter is
een onderscheiding nodig. Dan wordt gezegd, dat de klank of het woord
(dit is natuurlijk niet hetzelfde) geen „beeld" is van een (als bestaand aangenomen) object; daarnaast of daartegenover staat de mening, dat de klank
of het woord óók niets aanwijst of intendeert. Het blijkt wel, dat wij met
onze opvatting van „Kundgabe" afwijken van het taal-axiomatische begrip,
) .

6) Er is stilistisch veel tegen om telkens termen uit een andere taal te gebruiken;
het maakt een chaotische, Babylonische indruk. Aan de andere kant voelen wij toch
ook wel het bezwaar, dat het gebruik van „vertalingen" hier heeft: men maakt zich
enigszins los van de internationale taal-wetenschap. Nu wij de termen toch in andere
zin verstaan, geven wij de voorkeur aan de Nederlandse. Vgl. ook de termen, welke
Kohnstamm hier voorstelt (Persoonlijkheid in wording (Haarlem, 1922), pag. 207);
voorts M. R. J. Brinkgreve: Inleiding tot de betekenisleer (referaat van een rede,
gehouden te Utrecht op 1 April 1937 (Handelingen van het Zeventiende Nederlandse
Philologen-Congres, pag. 64)), die zegt: „Het volgeladen taalgebruik onderscheiden we
eenerzijds met Buhler in Kundgabe, Auslösung en Darstellung: uiting, aanwijzing,
mededeeling" (bedoeld is wel: „mededeeling, aanwijzing"); en ook C. und W. Stern:
Die Kindersprache, pag. 125, die spreken van de expressieve, de sociale en de intentionale functie.
7) Het is duidelijk, dat wij deze onderscheiding nodig hebben voor onze descriptie,
maar dat deze onderscheiding in het geheel niet ons metaphysisch standpunt impliceert.
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omdat wij „zaak" metaphysisch verstaan. De overeenkomst tussen uitdrukking en afbeelding ligt daarin, dat de mens altijd spreekt (of waant
te spreken) over „iets", over een „zaak", maar juist het fundamentele verschil tussen beide hier bedoelde „zaken" openbaart de duosemie van dat
„spreken over" als „uitdrukken" en „afbeelden" 8) . Het verwarrende is,
dat de genoemde overeenkomst in de gebruikelijke terminologie tot identiteit is geworden: zegt men: „Hij drukt zich verkeerd uit, dat is een verkeerde uitdrukking", dan behoeft men in het geheel niet het oog te hebben
op het expressieve moment van de taal.
De onderscheiding „mededeling afbeelding" zien wij als van groot
methodisch belang. Zij worden in historische doch ook in systematische verhandelingen over de leemten der taal maar al te vaak door elkaar gehaald
(dit is trouwens ook het geval met de essentiële en de incidentele leemten
der taal, waarover wij nog moeten spreken) 9 ) . Een dergelijke verwarring
vonden wij reeds in het begin van onze terminographie in de duosemie van
K vptov en gEVIKóv als „gebruikelijk" en „eigenlijk", resp. „ongebruikelijk"
en „oneigenlijk" 10). Dat een extreme critiek op de een functie vaak samenhangt met een extreme critiek op de andere, maakt een onderscheiding
natuurlijk niet minder noodzakelijk. De drie functies der taal nu kunnen object -zijn van critiek. Men vraagt
zich af:
I. Kan de mens zichzelf in taal adaequaat uitdrukken?
II. Kan de mens zo spreken (dat is dus tegelijk „uitdrukken" en ,,afbeelden"), dat een ander hem adaequaat begrijpt?
III. Kan de mens de (metaphysische) werkelijkheid in taal afbeelden, of
althans aanwijzen?
Slechts bij het negatief beantwoorden van de laatste vraag is een critiek
op de taal tevens een critiek op het kennen.
Maar naast het Kennen (correlaat: het „afbeelden" in taal) staat het

Denken, het denken-in-taal. Wil men dit denken-in-taal ook een „functie"
8) Iets van dit contrast vonden wij reeds in direct verband met de metaphoor — zij
het dan ook anders gewaardeerd — in Pong's visie op dit verschijnsel als polaire structuur van „Metapher" en „Bild".
9) Onder „historische verhandelingen over de leemten der taal" verstaan wij hier:
historiographieën van de critiek op de taal.
10) Over deze kwestie uitvoerig: Hoofdstuk I, § 1, waar wij ook gebruik maakten van
de hier verklaarde termen. Op dergelijke momenten doorbreekt de practische compositie de theoretische.
11) Het is dan ook niet te verwonderen, dat de taal-critiek juist in een critiek op de
derde functie centreert; via de kennis-theorie zijn de philosophen immers tot een beschouwing der taal gekomen (zie b.v. Locke).
38
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van de taal noemen, dan is het wel duidelijk, dat deze nog minder aan de
drie andere gecoördineerd kan worden dan de eerste en de tweede aan de
derde, en dat zij in een taal-theorie niet aan de orde kan komen. En toch
is „(vierde) functie" in een analyse van een critiek op de taal méér dan een
woord, dat ons in staat stelt iets praegnant te noemen, méér dan een woord,
dat ten onrechte een samenhang suggereert. Die samenhang is er zeker,
getuige ook het feit, dat deze „functie" vaak niet scherp van de tweede en
derde wordt gescheiden. Hoe het overigens ook met die terminologische
kwestie moge zijn, zeker kan men zich afvragen:
IV. Kan de mens in taal logisch denken?
Eindelijk kent de taal nog een „functie". Of eigenlijk is het zo: slechts
de taal-ciitici kennen deze functie aan de taal toe. Zij komt eerst voor de
dag, als de taal in haar andere functies gecritiseerd wordt, en juist daarom
kunnen wij haar hier nog niet uitvoerig bespreken. Wij noemen haar de
„illusionnistische". Welke illusies de taal kan scheppen, zullen wij aanstonds
zien. Het onderscheid van deze functie met de andere openbaart zich ook
daarin, dat op haar geen critiek mogelijk is; daarom is het ook niet mogelijk
in verband met haar een vijfde vraag te formuleren in de geest van de vier
hierboven gestelde vragen. Wanneer men haar aan de taal toekent, ziet
men haar juist als een positieve macht van de taal, terwijl men erop wijst,
dat de taal in de meeste van haar andere functies machteloos is, deze functies
niet goed vervult. Maar deze positieve macht heeft voor den mens slechte
gevolgen, is dus met betrekking tot den mens negatief te waardeeren. Zo
zien wij, dat soms een positieve en een negatieve critiek tegelijkertijd kunnen
bestaan. En dit brengt ons tot een beschouwing van „critiek".
In deze paragraaf vonden wij voor een systematische behandeling van de
critiek op de taal de „functies" der taal als noodzakelijk en primair ordeningsprincipe.
2 — CRITIEK
Niet alleen in de „taal" maar ook in de „critiek" kunnen wij naar methodische steunpunten zoeken. Wij vragen dan niet: „Welke momenten der
taal (of welke met de taal in verband staande momenten) kunnen object
zijn van een critiek?" maar: „Welke soorten critiek zijn er in het algemeen
mogelijk?"
Een onderscheiding in positieve en negatieve critiek is even noodzakelijk
als vanzelfsprekend. In verband met de illusionnistische functie der taal
zagen wij echter, dat eenzelfde factum tegelijkertijd èn positief èn negatief
gewaardeerd kan worden, en wel door dezelfde persoon. Wij behoeven slechts
te wijzen op een uitspraak als „Hij is een perfect zakkenroller". Wanneer
iemand door onhandigheid iets vernield heeft, kan men zeggen: „Nou, dat
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heb je goed vernield !" en het toch helemaal niet goed vinden, dat hij het
vernield heeft. Vergelijk ook als critiek op een schrijver: „Men moet de
nooit falende zekerheid bewonderen, waarmee deze auteur steeds weer het
verkeerde woord weet te vinden". Voorts: „Het is maar goed, dat je zo slecht
liegen kunt". Enz. 1 ). Juist het tegelijkertijd bestaan van twee tegengestelde
waarderingen kan het soms noodzakelijk maken, aan te geven met betrekking waartoe de waardering nu positief of negatief is.
Naast deze onderscheiding staat de onderscheiding in essentiële en incidentele critiek. Wij zeiden „naast", maar eigenlijk heeft het geen zin, deze
laatste onderscheiding op de positieve toe te passen. Als wij in het vervolg
spreken van een essentiële of een incidentele critiek, bedoelen wij altijd
een negatieve. Een essentiële critiek zegt b.v.: „De taal is in deze bepaalde
functie altijd machteloos, d.i. zij heeft deze functie niet". Een incidentele:
„De taal is in deze bepaalde functie slechts in sommige concrete gevallen
machteloos". Hoe meer gevallen de incidentele treft, hoe meer zij de essentiële nadert. Daarnaast staat nog een andere incidentele critiek, nl. op een
concrete taal-daad, voorzover deze op een bepaalde wijze functionneert.
Dit is echter meer een critiek op de taal-macht van een bepaald mens, dan
op de taal zelf.
Het verschil tussen de laatste drie soorten kunnen wij op de volgende wijze
typeren: A. Op een fluit is polyphonie onmogelijk (essentieel); B. Op een
viool zijn verscheiden polyphonieën onmogelijk (incidenteel in de eerstgenoemde zin); C. Deze violist is niet in staat deze (op een viool toch mogelijke)
polyphonieën zuiver te spelen (incidenteel in laatstgenoemde zin).
In dit verband moeten wij ook nog noemen de critiek op (bepaalde momenten van) een geheel taal-systeem of van verschillende taal-systemen.
Deze treedt meestal op, wanneer de talen met elkaar worden vergeleken
(b.v. „Frans is mooier dan Engels", „Het Duits is meer geschikt voor abstracte begripstaal dan het Frans", „De voornaamwoordelijke aanduiding
is een zwak punt in het Nederlands", „Classieke talen zijn voortreffelijker
dan de moderne, omdat .... (of omgekeerd)", enz.). Deze critiek zullen
wij echter niet in onze beschouwingen betrekken.
Over de derde mogelijke onderscheiding, nl. in transcendente en immanente critiek, hebben wij op andere plaatsen reeds uitvoerig gesproken.
Voor het doel, dat wij ons hier stellen, is zij niet relevant. De critiek op de
vierde functie is, zeker zo lang zij incidenteel blijft, altijd immanent.
Tot nu toe hebben wij van twee zijden (van de taal en van de critiek uit)
1) Het is duidelijk, dat „Dat heb je goed vernield" niets te maken heeft met de stijlfiguur der ironie in „Mooi weertje, hè?" (als het lelijk weer is).
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vastgesteld, hoe critiek op taal mogelijk is. Wij zullen nu moeten nagaan,
of en op welke wijze de verschillende soorten critiek op elk der functies
afzonderlijk mogelijk zijn. „Critiek op de taal" nu is een ruimer begrip dan
„taal-critiek", d.w.z. alle mogelijkheden, die wij zullen noemen, behoeven
wij nog niet verwezenlijkt te vinden in wat de philosophie „taal-critiek"
noemt. Wel kan de laatste slechts systematisch behandeld worden in het
door ons aangegeven ruimere verband, maar daarin heeft zij toch weer een
eigen structuur, welke tot uiting komt in de keuze, die zij uit de mogelijke
critieken op elk der functies doet, en bovendien in de samenhang, die er
tussen de gekozen critieken bestaat. Een vergelijking dringt zich op: Het
is, of wij in een figuur, een constructie van vlakken, door het kleuren van
bepaalde vlakken een nieuwe figuur, een nieuwe constructie, zichtbaar
maken.
En eindelijk moeten wij natuurlijk in beide structuren het begrip „metaphoor" zijn plaats geven.
3 — CRITIEK OP DE TAAL ALS UITDRUKKING
Functionneert de taal „uitdrukkend" op volkomen wijze, d.i. kan de
mens zichzelf in taal adaequaat uitdrukken ?
Stelt men deze vraag, dan verstaat men onder dat „zichzelf" vooral de
diepere psychische lagen, de gevoelens en de stemmingen, de persoonlijke
vreugde en het persoonlijke leed, het onbewuste en meest eigen Ik; ook wel
de persoonlijke meningen en overtuigingen. Een essentiële critiek treffen wij
niet aan; in haar algemene vorm wordt de vraag bevestigend beantwoord.
De taal-critiek treft de expressieve functie niet. Integendeel: het is volgens
haar de enige functie, die de taal heeft .... of hebben moest. Het Ik kan
zich door middel van de taal adaequaat openbaren, en wel juist in de metaphoor, die in dit verband veel hoger gewaardeerd wordt dan de „eigenlijke"
uitdrukking. De expressie, dat lyrische moment der taal 1), dat zij vooral
met de muziek gemeen heeft, apprecieert de taal-critiek des te meer als
volmachtig en bovendien nog schoon, naarmate zij de andere functies meer
verwerpt. Het is waarschijnlijk niet toevallig, dat vele taal-critici lyrische
mensen zijn met een fel bewogen gemoed, sterke persoonlijkheden, in wie
de drang leeft zichzelf uit te drukken,
dichters, wier taal oververzadigd
is van beeldspraak,
en het is waarschijnlijk niet toevallig, dat Jean Paul,
die bij zijn critiek op (de derde functie van) bepaalde wetenschappelijke
termen deze denigrerend „slechts metaphoren" noemt, juist de metaphoor in verband met de expressie zo dithyrambisch verheerlijkt.
Vinden wij dus geen , essentiële (negatieve) critiek, een incidentele is
1) Zo noemt ook Bühler deze functie (zie Reichling, pag. 39).
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ongetwijfeld wel aanwezig en wel in de beide boven aangegeven vormen.
In de eerste plaats zijn er gevoelens, die principieel niet in taal zijn uit
te drukken. In het banale „Er zijn geen woorden om mijn dank te uiten"
wordt waarschijnlijk eigen subjectieve onmacht tot onmacht van de taal
geobjectiveerd. Dit is wel zo ongeveer het laagste niveau, waarop de bedoelde critiek mogelijk is, en er is een lange stijging (o.a. langs nameloos leed)
tot het hoogste niveau: het verheven mystieke zwijgen, juist als meest
adaequate uiting van vroomheid. Dit zwijgen impliceert een incidentele
critiek, die een essentiële zeer dicht nadert. Juist onze diepste en meest
wezenlijke gevoelens zijn in taal niet uit te drukken; er zijn evenmin woorden
voor het Godsgevoel (eerste functie), als er woorden zijn voor God (derde
functie).
De kunsten verschillen behalve in hun „materiaal" ook in de gevoelens,
die in dat materiaal hun expressie vinden. Soms, vooral in perioden van
decadentie, wordt dit wezensverschil vergeten, ziet men over de Laocoönkwestie heen; dan tracht de literatuur muziek of plastische kunst te zijn,
en beide laatste literatuur, en wemelt de kunst-critiek van termen, uit het
ene gebied in het andere „overgedragen". Maar altijd weer zullen een gedicht, een symphonie en een schilderij verschillende impressies op ons maken,
niet alleen omdat hun materiaal en hun „Gestaltungsprinzipien" verschillen,
maar ook omdat zij expressies van iets anders zijn. „Woorden kunnen de
ontroeringen niet weergeven, die muziek in ons wekt", is ook een incidentele
critiek op de eerste functie der taal.
Wij zullen niet meer bespreken, wat er aan critiek op elk taal-systeem
afzonderlijk resulteert uit de mening, dat elke taal de uitdrukking is van
een bepaalde volksziel, of uit de mening, dat een gedicht onvertaalbaar is.
Wat wij bedoelen, moge met de gegeven voorbeelden voldoende zijn toegelicht. Met de taal-critiek (in engere zin) heeft dit alles niets te maken. Wel
vinden wij daar (speciaal bij Carnap) een verwerping van de gehele uit-

drukking „onuitsprekelijke gevoelens", maar een analyse van deze kwestie
is in deze paragraaf onmogelijk.
In de tweede plaats kan men de taal van een bepaalden schrijver (spreker)
critiseren. Men zegt dan: „Hij drukt zich niet goed uit", maar dat „uitdrukken" heeft dan meestal niet meer geheel en al dezelfde betekenis. Deze
critiek is stilistisch, wijst erop, dat er wordt gezondigd tegen de regels van
een bepaald taal-systeem, of dat de gebruikte taal „lelijk" is. Zij treft dan
ook niet de metaphoor, doch slechts een metaphoor (b.v. omdat zij dwaas,
lelijk, onmogelijk, rhetorisch is) . Deze critiek valt grotendeels buiten ons
gebied van onderzoek 2
) .

2) Zie Deel I. Hoofdstuk II, § 1.
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Wij stellen vast: De taal-critiek waardeert de eerste functie van de taal
en van de metaphoor positief.
§ 4 — CRITIEK OP DE TAAL ALS MEDEDELING
Functionneert de taal „mededelend" op volkomen wijze, d.i. kan de ene
mens de taal van den anderen adaequaat begrijpen?
De critiek kan hier weer essentieel zijn of incidenteel, maar in beide
gevallen treft zij de taal in de polysemie van haar woorden, zij het dan
ook, dat in het ene geval onder „polysemie" iets anders wordt verstaan dan
n het andere.
Een essentiële critiek staat in verband met een verdoorgevoerd egocent risme, dat de nadruk legt op wat de mensen van elkaar scheidt, op hun
verschillen. Ieder is een homo insulanus in tragische eenzaamheid. De waarnemingen en gevoelens van den een kunnen nooit volkomen gelijk zijn aan
die van den ander; daarom verschillen ook alle „individuele taal-organismen" van elkaar, het woord bewaart in een gesprek zijn identiteit niet.
Drukt de spreker zich nu adaequaat uit, dan kan hetgeen hij zegt door den
hoorder adaequaat ten opzichte van zichzelf begrepen worden, maar moet
dat begrijpen inadaequaat zijn ten opzichte van den spreker. De taal is
als communicatie-middel niet volmaakt, maakt op zijn best een ongeveer
begrijpen mogelijk. Of liever: men neemt maar aan, dat men een ander
begrijpt of ongeveer begrijpt; de identiteit van het phonetisch moment van
het woord suggereert ten onrechte een identiteit van het semantisch moment. Hier is de taal werkzaam als illusionniste: zij schept de illusie van het
verstaan.
De hier getypeerde essentiële critiek vinden wij bij de taal-critiek in
enkele extreme gevallen, vinden wij daar, waar de taal-critiek inderdaad
consequent is. Hier blijkt, dat haar aanhangers analytici zijn, in wier denken
het analytisch vermogen veel sterker gedoseerd is dan het synthetisch: zij
scheiden veel gemakkelijker naar verschillen, dan dat zij samengrijpen naar
overeenkomsten 1 ) . Het Weisgerberiaanse woord-probleem lossen zij in volkomen atomistische zin op 2 ). Of dat wil zeggen: zij lossen het zo op met
betrekking tot het semantisch moment; de identiteit van de klank aanvaarden zij, over individuele verschillen in de uitspraak zien zij heen; dat
„verschillende" klanken als . „hetzelfde" begrepen worden, nemen zij noch
de taal noch den mens kwalijk. Dit komt doordat zij positivisten zijn: het
taal-teken is zintuiglijk waarneembaar en controleerbaar, het met dat teken
geïntendeerde of door dat teken uitgedrukte niet. Natuurlijk is hier dus
1) Vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 5.
2) Ibidem, § 4.
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toch een inconsequentie. Tevens blijkt, hoezeer een critiek op de tweede
met een critiek op de derde samenhangt. Wanneer een positivist (nominalist)
zegt: „Ik zie een paard, geen paardheid", moet hij ook zeggen: „Ik hoor
een klank „paard", niet de klank „paard" ". Voorzover een woord zintuiglijk
waarneembaar is, is het ongetwijfeld ook een zaak, waarvoor het universalia-probleem geldt.
Hier nu is een nadere onderscheiding noodzakelijk. De kwesties „analyse synthese" en „nominalisme - realisme" vallen niet altijd samen. Men kan
nominalist zijn en toch het synthetische denken, het samengrijpen van het
verschillende, aanvaarden. Men kan echter ook menen, dat de fout reeds
daar begint, waar van (zij het ook nog zo geringe) verschillen wordt geabstraheerd (dat dan abstracta geen realiteit kunnen intenderen, spreekt vanzelf) . De taal-critici poneren de laatste mening niet met betrekking tot het
phonetisch moment der taal. Dit wil nog niet zeggen, dat zij aan de klank
„paard" realiteit toekennen. Eigenlijk laten zij zich over deze kwestie niet
uit. Wanneer, zoals hier en daar door Mauthner, het nominalisme zo ver
mogelijk wordt doorgedacht, schiet de critiek op de derde functie nog de
klank „paard" voorbij: zelfs een klank „paard" bestaat niet; werkelijk is
slechts een ogenblikkelijke beweging van de spraak-organen. Hieruit wordt
echter niet de consequentie getrokken, dat men elkaar in werkelijkheid
(d.i. dus de werkelijkheid der momentanele articulaties 3 )) niet begrijpen kan.
De tweede functie wordt aangevallen vanaf een hoger abstractie-niveau:
het phonetisch moment van de taal (de klank „paard" enz.) wordt hierbij
als vast uitgangspunt genomen: het is niet de klank doch de betekenis, die
wisselt van individu tot individu (en eventueel bij hetzelfde individu van
ogenblik tot ogenblik) 4) . Dat een atomistische houding tegenover de klank
aan de andere kant niet altijd voert tot een verwerping van de taal als mededeling leert ons de oudere phonetica 5 ).
Met de metaphoor staat deze critiek in verband, wanneer men zegt, dat
steeds door den hoorder een klank wordt „overgedragen" van de betekenis,
welke die klank in het taal-organisme van den spreker heeft, op die, welke
hij er krachtens zijn eigen persoonlijkheid slechts mee kan verbinden, en
3) „Momenteel" en „momentaneel" worden door Koenen-Endepols als synoniemen
opgegeven. Wij stellen voor: „momenteel": op het ogenblik, d.i. voor een bepaalde
(niet te lange) periode, waartoe ook het tijdsquantum behoort, waarin wij spreken, —
„momentaneel": voor één ogenblik (in de betekenis van tijdsquantum), ogenblikkelijk.
4) Hier blijkt reeds de samenhang tussen een critiek op de tweede en een critiek op
de vierde functie.
5) Vgl. over een en ander H. J. Pos: Phonologie en Betekenisleer (Mededelingen der
Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe
Reeks, Deel I, No. 13 (Amsterdam 1938) .
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wanneer men bovendien nog (als b.v. Biese) dit „overdragen" als hetzelfde
(nl. „metaphoor") begrijpt als b.v. dat van „vliegen" op „hard lopen".
Dit wat de essentiële critiek betreft. Een incidentele is weer op twee
wijzen mogelijk. De taal is in sommige gevallen onmachtig om te communiceren. Men plaatst dan niet elk individu in volmaakte eenzaamheid, maar
stelt toch wel verschillende groepen van individuen eenzaam tegenover
elkaar, en zegt: „Slechts gelijkgestemden kunnen elkaar begrijpen". Deze
incidentele critiek nadert een essentiële zeer dicht. Het gaat hier immers
om onze diepste gevoelens en overtuigingen (waarvan dan wordt verondersteld, dat zij wel kunnen worden uitgedrukt). Wat helpt het ons, dat wij
elkaar adaequaat kunnen mededelen, dat het vandaag mooi weer is enz.,
wanneer wij ons diepste wezen aan vele anderen niet kunnen openbaren,
en elkaar daarvoor haten, martelen en doden?
De uitspraak „Slechts gelijkgestemden kunnen elkaar begrijpen" vinden
wij vaak in dezelfde samenhang als „De gehele philosophie (en ook veel
in de detail-wetenschappen) is slechts een strijd om woorden". En dit voert
ons tot het inzicht, dat het te simplistisch is, deze critiek zonder meer als
incidenteel te stellen tegenover „Niemand kan een ander adaequaat begrijpen". Dat „begrijpen" immers wordt telkens in een andere zin verstaan.
Wij zien nu af van wat er in „slechts een strijd om woorden (omdat die
woorden slechts metaphoren zijn)" aan critiek op de derde functie steekt;
wat er dan overblijft zullen wij, daarbij uitgaande van een concreet voorbeeld, analyseren.
Als A en B strijden om een wezensbepaling van „philosophie" (of „God"
of „metaphoor", enz.), ziet ieder juist zeer goed in, dat zijn woord van dat

van den ander afwijkt; identiteit van klank schept hier niet de illusie van
identiteit van betekenis. Ieder begrijpt wel wat de ander onder „philosophie" verstaat, maar hij begrijpt niet, hoe iemand dat eronder verstaan kan
en weigert dat eronder te verstaan. Dat niet kunnen of niet willen aanvaarden van elkanders „woorden" is ook een vorm van niet-begrijpen. (In
de gewone omgangstaal is „niet-begrijpen" vaak hetzelfde als: van mening,
van karakter verschillen, het niet met elkaar kunnen vinden) . A's woord
„philosophie" zal nooit tot de woordenschat van B kunnen behoren, zal
voor deze geen woord kunnen zijn. Het begrijpen reikt niet verder dan:
„0, hij verstaat onder „philosophie" dat, maar dan toch ten onrechte", blijft
volkomen uiterlijk, wordt niet innerlijk tot een beleven. A heeft zich aan
B niet medegedeeld in de diepere zin van dit woord, de taal is in haar tweede
functie onmachtig gebleven 6
) .

6) Tussen beide vormen van „begrijpen'> is psychologisch een soortgelijk verschil als
tussen twee vormen van „begrijpen", die er t.o.v. de metaphoor bestaan: tijdens een
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De laatst bedoelde incidentele critiek heeft gevoerd tot een algehele verwerping van alle empirische talen en tot het construeren van een universele
taal, een lingua adamica, die de tweede functie volmaakt zou vervullen ?).
Volgens de taal-critiek echter is een dergelijke universele taal onmogelijk,
omdat de metaphysische grond-begrippen voor ieder anders zijn, zodat de
zg. universele „woorden", die toch altijd weer door één individu worden
gecreëerd —, hoogstens eigendom kunnen worden van een kleine groep.
Zo'n kunst-taal blijft per slot van rekening nog veel individueler dan een of
andere „natuur"-taal en zal niet eens de illusie van een begrijpen geven.
Een lingua adamica is eerst dan mogelijk, als er slechts één adamiet is, ... .
en waarom zou die nog spreken? Nu is dit niet het geval, dus: „die Sprache
gibt es gar nicht" 8 ), en: „Mit ihren alten und jungen Worten stehen die
Menschen einander gegenüber" 9 ), .... omdat zij reeds zonder woorden,
zonder dat zij dus spreken, tegenover elkaar staan, d.i. verschillen.
Het „Slechts gelijkgestemden kunnen elkanders taal begrijpen" geldt ook
voor den genialen enkeling, die meestal eenzaam staat tegenover een gehele
generatie: hij kan zich wel uitdrukken, maar niet mededelen, omdat er geen
gelijkgestemden zijn (dit geldt natuurlijk niet alleen voor dichters, doch
ook voor componisten en schilders; ook bij de muziek en de schilderkunst
kan men op dezelfde wijze uitdrukking en mededeling onderscheiden) 10) .
Hij kan zich troosten met de hoop, dat eens die gelijkgestemden komen
zullen, dat deze onmacht van zijn taal slechts tijdelijk, incidenteel is.
„Begrijpt" men een gedicht niet, dan kan men zeggen: „Wat drukt die
man zich slecht uit", maar ook: „Ik geloof wel, dat hij zich goed uitdrukt,
maar hij deelt mij niets mee, hij deelt zich niet aan mij mee". Dit laatste
kan men ook zeggen bij het lezen van een bepaalde metaphoor, b.v. „een
glazen schrik" (Boutens).
Wij zeiden in het begin van deze paragraaf, dat een critiek op de tweede
functie de taal altijd treft in de polysemie van haar woorden. De besproken
soorten critiek gaan uit van de mening: alle woorden of bepaalde (speciaal
philosophische) woorden zijn polysemisch, omdat de een er iets anders
onder verstaat dan de ander. Er is echter nog een andere (incidentele)
critiek, die de polysemie niet terugbrengt tot een verschil tussen de indivietymologiserend taal-beschouwen wordt de metaphoor anders „begrepen" dan tijdens
het taal-gebruik (vgl. Hoofdstuk II, § 1). Dit is weer een merkwaardig geval van
„spiegel en spiegeling".
7) Tevens zou zij de vierde volmaakt vervullen.
8) Mauthner: Beitri ge, I, pag. 151. Hij voegt er zelfs aan toe: „auch die Individualsprache ist nichts Wirkliches".
9) Ibidim, pag. 55.
10) In Hoofdstuk IV van dit Deel zullen wij deze analogie nader uitwerken.
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duele taalorganismen, doch haar aantreft in de realiteit van de algemene
woordenschat, waarvan ieder bij het spreken gebruik maakt. Deze critiek
beperkt zich tot het verwerpen van homoniemen of van een, door een of
andere beeldspraak momentaneel polysemisch geworden woord in een
logische uiteenzetting, omdat daardoor het begrijpen. (voor anderen) wordt
bemoeilijkt. (Dat er ook nog om andere redenen critiek op de polysemie
mogelijk is, zullen wij in § 6 zien) . Zij ziet vermijding der onduidelijkheid
vrijwel steeds als mogelijk en de aan te brengen correctie als eenvoudig:
men vervangt het figuurlijke door het eigenlijke (of liever: het gebruikelijke)
woord, en vervangt, wanneer er twee hononiemen te dicht bij elkaar staan
en verwarring kunnen stichten, een van hen door een synoniem. Goed
beschouwd is dit dus slechts een critiek op een incidenteel verkeerd hanteren
van de taal als communicatie-middel. Zij is voor ons begrip in zoverre van
belang, als wij hier een depreciatie (óók) van de metaphoor vinden, niet om
aesthetische doch om „sociale" redenen. Het is duidelijk, dat, terwijl de
critiek op de tweede functie der taal hier incidenteel is, die op de metaphoorin-wetenschappelijke-werken juist essentieel is 11 ) . De eis van » duidelijkheid" is natuurlijk niet speciaal taal-critisch.
Wij stellen vast: Een consequente taal-critiek waardeert de mededelingsfunctie der taal essentieel negatief, d.i. voor haar heeft de taal deze functie
niet.
§ 5 — CRITIEK OP DE TAAL ALS AFBEELDING
Functionneert de taal „afbeeldend" op volkomen wijze, d.i. kan de mens
de tweede werkelijkheid in taal adaequaat afbeelden, beschrijven, noemen?')

Een essentiële critiek antwoordt: „Neen, de taal kan die werkelijkheid
niet afbeelden, niet beschrijven, niet noemen". En in deze essentiële negatie
centreert de taal-critiek. Maar deze negatie heeft nog een nadere analyse
nodig, daar wij haar ook elders aantreffen, zodat zij in haar algemene vorm
voor de taal-critiek niet constituerend is.
Wij behoeven slechts te wijzen op Lau Tze's „Ik weet zijn naam niet;
ik noem het Tau" 2 ); op de negatieve theologie van Philo van Alexandrië,
pseudo-Dionysius Ariopagita, Eckhart, Nicolaas Cusanus, Spinoza, Oken:
11) Een essentiële critiek op de tweede functie van de metaphoor-in-literaire-werken
komt niet voor.
1) Onder „tweede werkelijkheid" verstaan wij hier dus de metaphysische. Men kan
deze natuurlijk ook wel de „eerste" noemen, zools verschillende theologen doen,
maar in een verhandeling over de taal-critiek is de bepaling „tweede" toch veel passender, daar de taal-critiek, anders dan de theologie, van den mens uit „nummert".
2) Lautze: Tau Teh Tsing, in het Hollandsch overgebracht door J. A. Blok, 2e druk
(Amersfoort), pag. 36 (XXV, 6).
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„God is d rrotos, Hem noemt geen naam, God is niets, _ ± 0" 3); op
dezelfde gedachte bij Spieghel in zijn „Lieder op het Vader Ons", bij Vondel
in zijn beroemde rei uit „Lucifer", bij Rilke in zoveel verzen van zijn Stundenbuch. Ook hier vinden wij de taal in haar onmacht de hoogste, de eigenlijke werkelijkheid („God") af te beelden. Dit is de mystiek, de mystiek,
die zo onscheidbaar door verschillende philosophemen en door het begrip
philosophie zelf is heen geweven, dat geen geschiedenis der wijsbegeerte
haar niet behandelt.
Wij kunnen er niet naar streven haar volledig te typeren. Wanneer wij
haar in een contrast-definitie tegenover rationalisme stellen (zoals Mauthner
hier en daar doet 4)), dan typeren wij haar zeker niet scherp, want het woord
„rationalisme" heeft verschillende betekenissen; immers ook de mysticus
Spinoza wordt (op grond van zijn geometrisch-deductieve methode) een
rationalist genoemd. Cousin zegt: „Le mysticisme contient un scepticisme
pusillanime à l'endroit de la raison, et en même temps une foi aveugle ....” 5
Gaan wij uit van deze definitie, zonder nochtans het pejoratief epitheton
bij „scepticisme" te aanvaarden —, dan vinden wij in het eerste gedeelte
daarvan de overeenkomst tussen mystiek en taal-critiek. Het is inderdaad
opvallend, zover als beide samengaan, terwijl toch de laatste zichzelf als de
principiële antagonist van de eerste beschouwt. Beide staan zij tegenover de
mening, dat het verstand, het denken, het denken-in-taal , zij het ook
langzaam en nooit geheel, ons gestadig dichter bij het kennen van de tweede
werkelijkheid brengen zal, dat in de evolutie van de mensheid het verstand
rustig en zeker de „ui van Heymans" aan het afpellen is 6
Maar er is natuurlijk ook een enorm verschil en dit komt tot uiting in
het tweede gedeelte van Cousin's definitie. Hoe feller de mystiek het verstand als kenbron verwerpt, hoe feller zij de zekerheid poneert van een
andere kenbron: een geloof, een intuïtie, een onmiddellijk „schouwen" '),
-

) .

) .

zij het in dit, zij het in een ander leven. De mens bezit (of zal eens bezitten)
3) Tegenover de negatieve staat de positieve theologie, voor wie God alnamig is. Wij
bedoelen in het vervolg met „mystiek" slechts de op de aangegeven wijze negatieve.
4) Mauthner: Wörterbuch, II, pag. 364; interessant is zijn gehele beschouwing over
Mystik, waarin hij natuurlijk ook spreekt over de negatieve theologie.
5) V. Cousin: Du vrai, du beau et du bien (geciteerd bij Eisler onder Mystik).
6) Zie G. Heymans: Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung 3
(Leipzig, 1921), pag. 8, waar hij als formule voor de n-voudige relativiteit onzer kennis
van het „Ding an sich" opgeeft:
F (F ' (F, (....G))).
7) Deze „sensualistische metaphoor", waarnaar de mens grijpt om N. B. het hoogste
af te beelden, is voor den taal-criticus slechts „ein Geli%,chter oder eine schmerzliche
Scham" (om met Zarathustra-Nietsche te spreken).
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de potestas clavium 8), maar zijn verstand is geen clavis. Wat wij hier van
de werkelijkheid, van God „waarnemen" of met ons verstand „begrijpen"
en in taal beschrijven, is slechts een beeld, een spiegeling. Dit is door veel
dichters, mystici en philosophen op zeer verschillende wijze tot uiting
gebracht.
„Hoe kan dit zijn,
o schepper van hierboven,
dat ik U maar
en zie als in een' glans;
als in een glas
te zelden onbestoven
van doom en stof
en nooit geheel en gansch ? "
vraagt Guido Gezelle e), en Camphuysen smeekt

10) :

„Ach ! kon het zijn
Dat ick, niet meer door d'aerdschen lichaamsband
Omlaag gehouwen,
Dat klaer geschijn
Van Godes licht (nu ver, en in 't verstand) 11 )
Dicht mocht aenschouwen".
Beide gedichten zijn kennelijk geïnspireerd op Paulus (I Cor. XIII, 12):
„Want wij zien nu door eenen spiegel in eene duistere rede, maar alsdan
zullen wij zien aangezigt tot aangezigt; nu ken ik ten deele, maar alsdan

zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben."
Het inzicht dat onze begrippen slechts spiegelingen, beelden

12

) van de

8) Zie L. Chestov: Le Pouvoir des Clefs (Potestas Clavium) in de vertaling van B. de
Schloezer (Paris, 1928), pag. 25, vlg.
9) G. Gezelle: In Speculo (Laatste Verzen), strofe I.
10) D. R. Camphuysen: Lust om ontbonden te zijn (Stichtelijke Rijmen), strofe II.
— In het citaat van Camphuysen steekt toch nog iets meer geloof in het verstand:
met het verstand begrijpt hij in dit leven toch iets van God, God's licht is (zij het
slechts) in het verstand, terwijl Gezelle's „zien" meer het mystieke zien is tijdens dit
leven, gesteld tegenover het zien na de dood. Het is opvallend, dat, terwijl de rationalist de zintuiglijke gewaarwording en het „zinnelijke" gevoel plaatst ver beneden het
gezuiverde begrip, het verstand, de zuivere Rede, de mysticus hier juist het verstand
als iets zinnelijks beschouwt, als iets dat aan het aardse leven, aan het aardselichaam,
gebonden is.
11) Wij cursiveren.
12) Symboliseren wij à la Heymans, dan krijgen wij hier de formule F (G); de betekenis van F (bij Heymans een functie van de realiteit) is hier echter een andere.
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werkelijkheid zijn, is overigens niet afhankelijk van de verwerping van het
verstand als ken-bron. Wij vinden het immers b.v. bij Plato, die (althans
op sommige plaatsen) het denken-in-taal niet verwerpt, doch positief apprecieert als de noodzakelijke weg om tot het „schouwen" te stijgen 13). Voor
hem is het begrip, het woord 14), zeker slechts symbool, maar toch als symbool zuiver, adaequaat; en alleen langs dat symbool kunnen wij de werkelijkheid bereiken. Maar wat draagt Paulus' „duistere rede" bij tot het „zien
aangezicht tot aangezicht"?
Wij wilden er maar op wijzen, dat, al spreken mysticus en denker beiden
van een „beeld", een „spiegeling", het door hen daarmee bedoelde nog
geenszins hetzelfde is. Hij die de ratio verheerlijkt, zal misschien de taal
critiseren, omdat zij het niet verder brengt dan een afbeelden, maar zeker
zal hij menen, dat zij deze functie toch volkomen vervult, dat ons denkenin-taal en ons kennen-in-taal inderdaad tot een beeld van de werkelijkheid
voert, resp. dat beeld is. Maar meestal heeft voor de mystiek en de taalcritiek hetgeen wij over de werkelijkheid zeggen of kunnen zeggen, met die
werkelijkheid totaal niets uit te staan 15) .
Zo komen wij weer tot de overeenkomst tussen mystiek en taal-critiek.
Wij waren echter bezig met het vaststellen van hun verschillen. Terwijl de
mystiek dus het verstand door een andere ken-bron vervangt, vanwaaruit
.ons reeds in een begenadigd ogenblik van dit leven of eerst in een volgend
leven een adaequaat „begrijpe n" 11 ) welt, bestaat er voor de taal-critiek in
13) Hierover natuurlijk uitvoeriger in Deel II, Hoofdstuk III, § 1.
14) Onder „woorden" en „begrippen" wordt hier verstaan: de door het wetenschappelijke denken gezuiverde of gevormde woorden en begrippen.
15) Met „meestal" geven wij aan, dat zij in hun critiek niet altijd consequent zijn.
16) Het is zeer moeilijk, hier juist te formuleren. Wij formuleren hier noch in de taal
van den rationalist, noch in die van den mysticus. Immers voor den eerste is „begrijpen" in dit verband volkomen onmogelijk, voor den tweede is het veel te rationalistisch, hij heeft hier immers een eigen term: „schouwen". Wanneer wij twee meningen
zoveel mogelijk objectief tegenover elkaar stellen, is het vaak noodzakelijk een andere
formulering te kiezen dan de aanhangers van deze meningen zelf. Dezen immers zullen
naar een nieuwe terminologie streven, waarin het eigene van hun overtuiging, en
daarmee het contrast met de andere overtuiging, het praegnantst tot uiting komt;
maar daarin zal dan ook het moment, dat zij gemeen hebben en dat hun tegenoverelkaar-stellen juist mogelijk maakt, verloren gaan. Men kan volhouden, dat „De
mens kan met zijn verstand de werkelijkheid begrijpen" en „De mens kan met zijn
intuïtie God schouwen" evenmin aan elkaar gecontrasteerd kunnen worden als „Ik
ben morgen jarig" en „Deze lijnen lopen evenwijdig", dat beide uitspraken dus „totaal
anders" zijn. Het feit echter, dat twee meningen elkaar bestrijden, wijst erop, dat de
aanhangers ervan het toch over hetzelfde hebben, of menen te hebben. En dit ,,hetzelfde" dwingt ons bij een typering van hun contrast tot een uniforme terminologie.
Vgl. ook Deel I, Hoofdstuk I. § 4, § 5.
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het geheel geen ken-bron voor de tweede werkelijkheid. De eerste werkelijkheid „kent" de mens volledig in de waarneming, of nog liever: in de gewaarwording (sensualisme) en het denken voert slechts van de eerste af en niet naar
de tweede toe. Hoe negatief het Godsbegrip ook moge zijn, dat absolute
Niets, dat Nirwana, is voor den mysticus toch het enig positieve, waarnaar
hij met zijn gehele wezen streeft. Maar voor den taal-criticus zijn juist die
„,woorden" der mystiek de dankbaarste objecten. „Het Niets is een mythe,
ja een waanzin", zegt Max Muller 17). „Die Mutter hatte mir anvertraut,
es gábe keinen Teufel und keine Hexen. Was hatte Gott ontologisch vor
dem Teufel und vor den Hexen voraus ? " vraagt Mauthner 18
Het zijn voor hem woorden,
woorden, die wel van betekenis zijn in
zoverre als een mens zich daarin uitdrukt, maar die niets be-„tekenen",
niets reëel bestaands, geen werkelijke werkelijkheid 19) afbeelden, ,,eigenlijk" geen geïntendeerd object hebben. Maar hij is niet alleen atheïst. Niet
slechts de woorden der mystiek, ook die der wetenschap („causaliteit,
atoom, ziel, kracht, stof", enz., enz.) valt hij aan. Met het zwaard van zijn
analytisch intellect doorsteekt hij hun klank-huls en toont ons hun jammerlijk ledig, zin-ledig innerlijk.
Het is merkwaardig maar zoals wij straks zullen zien, voor een immanente critiek toch wel begrijpelijk hoe Mauthner aan het essentiële van
zijn eigen visie voorbijziet, als hij zegt: „Sprachkritik .... ist die Arbeit an
dem befreienden Gedanken, dass die Menschen mit den Wörtern ihrer
Sprachen und mit den Worten ihrer Philosophien 20) niemals über eine
bildliche Darstellung der Welt hinaus gelangen kinnen. 21 ) . Hier immers
) .

bestaat geen onderscheid meer met de mystiek (ja, deze gaat in haar agnos-

ticisme soms zelfs veel verder), met vele rationalistische stelsels ook. Hier
valt de taalcritièk samen met alle philosophemen, die de nadruk leggen op
het anthropomorphe, het anthropocentrische van al onze kennis. Heymans
b.v. kan men moeilijk een taal-criticus noemen, en toch symboliseren de
„ .... " in zijn formule de blijvende relativiteit van ons weten. Neen, voor
den taal-criticus is ons woord „causaliteit", ons woord „kracht", ons woord
„God" géén beeld van een werkelijkheid „causaliteit", resp. „kracht" en
17) Vgl. Deel II, Hoofdstuk III, § 5.
18) Zie F. Mauthner in R. Schmidt's: Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen (Leipzig, 1922), pag. 128 (pag. 8 van zijn auto-biographie) .
19) De uitdrukking „wirkliche Wirklichkeit" vinden -wij N. B. bij Mauthner zelf
(Beitrge, I, pag. 311); een kras staaltje van woord-fetischisme bij een taal-criticus!
20) Vreemd is die tegenstelling tussen „taal” en „philosophie", als men wil aantonen,
dat alle philosophie slechts „taal" is.
21) Mauthner: Wörterbuch I, Einleitung, pag. XII. Van de bedoelde discrepantie
zouden nog vele andere voorbeelden gegeven kunnen worden.
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„God", want .... dit zijn geen werkelijkheden. De taal bezit de functie
der afbeelding niet.
Deze kwestie verlaten wij nu. Wij zullen haar straks nader beschouwen,
als wij haar langs een andere weg opnieuw hebben bereikt.
Het is moeilijk, de taal-critiek systematisch te beschrijven, omdat deze zelf
eigenlijk weinig systematisch is. Wanneer zij woorden op hun waarheid, op
hun werkelijkheidswaarde onderzoekt, vat zij deze op als momenten van het
cultuur-goed „taal", van de taal dus. Maar om woorden en uitspraken van
anderen te critiseren, moet men eerst begrijpen, wat de anderen zeggen. En
dat is juist volgens de taal-critiek onmogelijk. Een essentiële critiek op de
tweede functie sluit een essentiële critiek op de derde althans zoals Mauthner die geeft principieel uit. Bezien wij alleen de derde, dan valt ons op,
dat de critiek telkens op een ander niveau inzet.
De strijd tegen deze functie centreert in de strijd tegen het substantief.
En vooral tegen het abstractum. Dit voert ons tot de onderscheiding ,,concreet—abstract". Van deze onderscheiding, of beter: van dit probleem,
kunnen wij hier niet alle aspecten bespreken. Er is reeds meermalen op
gewezen, dat deze onderscheiding in de grammatica's ten onrechte slechts
op de substantieven wordt toegepast 22 ) en dan de grootste moeilijkheden
oplevert, dat de beide termen op hinderlijke wijze polysemisch zijn 23 ) . Dit
alles geldt voor de philosophie zeker niet in geringere mate. Er komt daar
zelfs nog een complicatie bij, daar de begrippen „werkelijkheid" en ,,zelfstandigheid", die in de begrippen „concreet abstract" zichtbaar worden
en die voor den gemiddelden grammaticus niets problematisch' schijnen te
hebben, wisselen met het aangehangen metaphysisch stelsel.
Beschouwen wij de niveau-structuur der generaliserende abstractie. In de
reeksen „mens zoogdier vertebraat dier organisme" en ,,00stvlaams vlaams westnederfrankisch nederfrankisch frankisch noordwestgermaans westgermaans germaans kentum-taal indo-

europees nostratische taal taal" openbaart zich de relativiteit van het
begrip „abstract": elk .... „concreet" abstractum van zo'n reeks is abstracter dan de daaronder, minder abstract dan de daarboven gelegene. Nu
kan men natuurlijk „meer of minder abstract" vervangen door „minder of
meer concreet" en zeggen, dat de n-de term concreet is t.o.v. de n + 1 e 24).
Wanneer „concreet" nu is „beantwoordend aan een werkelijkheid, een wer22) Zie hierover o.a. M. J. Langeveld: Abstrakt en Konkreet (Enkele Opmerkingen)
(De Nieuwe Taalgids, XXVI, pag. 128, vlgg.) en J. Scháchter: Prolegomena, pag. 93.
23) Zie o.a. Langeveld, t.a.p., en J. E. v. d. Laan: Abstrakt en Konkreet (De Nieuwe
Taalgids, XXVI, pag. 290, vlgg.).
24) Dit alles geldt natuurlijk niet voor de eerste en de laatste term, die dan „absoluut"-concreet, resp. -abstract zijn.
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kelijkheid noemend", dan hangt het er „slechts" vanaf, wat men onder
„werkelijkheid" verstaat, of men zal zeggen: „de taal bestaat niet". De taalcriticus, die de woorden altijd op hun werkelijkheidswaarde onderzoekt, zal
dit zeker zeggen, maar hij kan tegelijkertijd „f rankisch" als een ' concretum
accepteren. Hij kan ook zeggen: „Frankisch bestaat evenmin en dit geldt
ook voor alle daaronder liggende, dus ook voor het oostvlaams; zoals er
slechts individuen bestaan, zo bestaan er slechts individuele talen". En
eindelijk kan hij nog zeggen: „De individuele talen bestaan ook niet; niets
bestaat er (niets is werkelijk) dan op één moment enige bewegingen van
enige individuele organen".
Dit bedoelden wij, toen wij zeiden, dat de taal-critiek telkens op een ander
niveau inzet. Het zou ons niet moeilijk vallen om te laten zien, dat Mauthner
in de loop van zijn betoog in dezelfde reeks afwisselend verschillende critische niveau's kiest, en dat ook deze niveau's in verschillende reeksen niet
altijd op dezelfde hoogte liggen. En wat wij hier „philogenetisch" aantreffen
bij Mauthner, vinden wij „ontogenetisch" in de evolutie van de critiek op
de derde functie der taal, in de geschiedenis der philosophie 25). Maar wij
zullen niet steeds de nadruk leggen op die momenten, waar de aanhangers
van de taal-critiek hun eigen principia geheel of gedeeltelijk zijn vergeten,
tenzij dan, als de bedoelde inconsequenties aan hun beschouwingswijze
wezenlijk inhaerent zijn. Wij willen in de eerste plaats hun opvatting systematisch beschrijven en doordenken tot de meest extreme negatie van Ratio
en Taal.
Volgen wij daartoe de eerste reeks naar omlaag. Als laatste term van
die reeks vinden wij dan „mens". Maar ook dit is nog een abstractum,
immers hierbij is van de individuele eigenschappen van ieder mens afzonderlij k geabstraheerd 26) . Onder „de mens" staat nog het menselijk individu,
„deze bepaalde mens". De laatste relatie „concreet abstract" openbaart
zich in het afwisselend gebruik van vrijwel elk substantief, afgezien van
zijn plaats in een of andere „reeks", afgezien van de vraag, of het wel
tot een reeks behoort, afgezien ook van de vraag, of het om een andere
reden concreet dan wel abstract is. Vergelijk: „de mens deze mens, het
organisme dit organisme, het begrip dit begrip" („begrip” noemt men
wel abstracter dan ,,mens"). Het doet er hierbij ook niets toe, of elk indi25) Bedoelde verschillen in critisch niveau vinden wij, zij het op andere wijze, reeds
in de Deel II, Hoofdstuk III, § 1 vermelde uitspraak van Gorgias.
26) Wij drukken ons hier opzettelijk enigszins simplistisch uit, om niet te hoeven
spreken over wat voor de gehele kwestie der abstractie wel relevant, maar voor het
doel dat wij ons stellen bijkomstig is. Niet interesseert ons hier b.v. de vraag, hoe die
abstractie tot stand komt, door reflectie of ideatie. Enz.
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vidu 21 ) nu een „eigen (-)naam" heeft of niet 28) . De mens, de schelp, de
metaphoor, het begrip, zij zijn in genoemd opzicht alle even „abstract".
Wij naderen zo de universalia-strijd. Maar hierin hebben de termen „concreet" en „abstract" dók nog een andere betekenis, nl. „zintuiglijk waarneembaar", resp. „niet zintuiglijk waarneembaar". Men stelt voornamelijk
„dingen" tegenover „niet-dingen". Men strijdt niet over het reële bestaan
van het begrip, maar wel over dat van het paard. Wij zullen van dit z.g.
pseudo-probleem 29) slechts de extreme opvattingen bespreken, nl. het
realisme en het nominalisme (dus niet het indifferentisme en het conceptualisme) en deze alleen in zoverre als zij in verband staan met een critiek
op de taal als afbeelding, met name dan die critiek, welke meer speciaal
„taal-critiek" wordt genoemd 30) .
Het bedoelde probleem luidt: „Zijn de universalia realiteiten (of: hebben
zij realiteit) ?" Zo is althans de gebruikelijke formulering. De kwestie zelf,
maar vooral ook de samenhang waarin wij haar hier behandelen, maakt
een correctie op deze formulering noodzakelijk. Zij impliceert immers, dat
de universalia (als woord) formeel supponeren, m.a.w. dat men bij het
stellen van de vraag naar het werkelijke bestaan van b.v. „het paard"
ervan uitgaat, dat het woord „(het) paard" iets intendeert; daarna tracht
men vast te stellen, of dat „iets" de eigenschap „realiteit" heeft. Er moest
echter niet gevraagd worden, of de universalia werkelijkheid zijn of hebben,
maar of zij werkelijkheid intenderen, of zij dus de derde functie bezitten.
Wij bepleiten dus een onderscheiding van het woord en het daarmee bedoelde. Wanneer „concreet" betekent „zintuiglijk waarneembaar" of „werkelijk" 31 ), kan het als nadere bepaling bij een woord nooit gebruikt worden
(het ene woord is immers niet waarneembaarder of werkelijker dan het
andere) .... tenzij dan als metaphoor. Deze overwegingen moeten tot een
nieuwe formulering voeren van realisme en nominalisme. De gebruikelijke
.

heeft echter, juist doordat daarbij de onderscheiding, tussen het woord en

het daarmee bedoelde niet wordt gemaakt, zozeer de praegnantie voor, dat
ook wij er hier en daar onze toevlucht toe zullen nemen. Maar soms is het
absoluut noodzakelijk de bedoelde onderscheiding in het oog te houden,
27) Het is in het verband wel duidelijk, wat wij hier onder „individu" verstaan.
28) De verhouding tussen „eigen-naam — naam — woord" is in de grammatica en
de logica verre van duidelijk. Men zou zich b.v. kunnen afvragen, of „eigen-naam"
niet een pleonasme, „soort-naam" niet een catachrese is, of dus niet elke naam een
eigen-naam is en elke soort-naam een woord.
29) Vgl. Deel II, Hoofdstuk III, § 2.
30) Zie voor het verschil tussen „critiek op taal" en „taal-critiek" hierboven § 2.
31) Dit „of" kan identificeren, maar behoeft dit niet te doen; dat hangt af van het
philosophisch standpunt.
39
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en wel vooral wanneer geanalyseerd moeten worden uitdrukkingen als
„slechts een naam, slechts een woord, slechts een beeld, slechts een metaphoor" .
Volgens het realisme nu intendeert het universale een res, een substantia,
reëler dan het individu 82). Is deze opvatting er eenmaal, dan ligt de consequentie voor de hand: de realiteit neemt toe, als wij een abstractie-reeks
naar boven volgen, van species naar genus van de 1 e, 2e, n-de orde, elk lid is
één graad reëler dan het voorgaande; het laatste abstractum (het door het
laatste abstractum bedoelde) is het absoluut-werkelijke, d.i. het wezenlijke.
Maar dat is het onbepaalbare. Er kan slechts van gezegd worden, wat het
niet is. Anders: alles wat wij (ervan) zeggen kunnen is het niet. Maar het
heeft toch wel één kenmerk: die van het absolute Zijn 33 ) . Een consequent
realisme geeft vrijwel geen kennis- of taal-critiek. Als er geen woorden
bestaan om de hoogste werkelijkheid (God) te beschrijven, ligt dit niet aan
onze kennis of aan onze taal, doch aan die werkelijkheid zelf. Er is inderdaad niets om te beschrijven. Hoogstens geeft het een critiek op het woord
„Zijn". Dit woord kan de ene eigenschap, d.i. het wezenlijke van God,
(„God is") niet noemen. De mens zou het moeten transcenderen, in de
tweede werkelijkheid moeten „overdragen"; het blijft slechts een beeld.
Volgens het nominalisme zijn de universalia slechts nomina, geen substantiae; beter: het zijn slechts nomina, omdat zij „niets" intenderen. Zodra
wij abstracta gebruiken, spreken wij niet meer over de werkelijkheid. Reëel
is alleen maar het individuele „ding". De taal-criticus nu is nominalist. Hij
loochent het bestaan van een door een abstractum „geintendeerd object".
Voor hem vallen „abstract" en .noëtisch" samen. En hiermee komen wij
weer op het begrip „metaphoor". Want hij meent: Wanneer men zegt, dat
begrippen (abstracta) als „stof, kracht, taal, God" werkelijk bestaan, gebruikt men dat „bestaan" („zijn") metaphorisch; er is hier een overdracht
in een andere sfeer, nl. van de reële in de noëtische.
Vatten wij het verschil tussen realisme en nominalisme nog even kort
samen. Realisme: Om de werkelijkheid adaequaat te noemen moeten wij
metaphoriseren; maar dat kunnen wij niet. Nominalisme: Wij metaphoriseren, en daarom noemen wij geen werkelijkheid.
Is voor den nominalist dat „Zijn" nu net zo'n relatief begrip als voor
den realist, zijn er gradaties van „werkelijkheid” ? Het ligt voor de hand,
is een consequentie van zijn gehele opvatting, dat hij dit niet apert zal
zeggen. Maar toch komt in Mauthner's uitspraak: „Wir begreifen die Welt
32) De gebruikelijke formulering luidt: Het universale is een res.
33) Wij zien hier nu af van die extreme negatieve theologie, welke ook de eigenschap
„Zijn" aan God ontzegt.
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um so weniger, in je weitere Begriffe wir sie fassen mussen" 34) diezelfde
relativiteit tot uiting. Dan zal hij ook langs dezelfde reeks als de realist
maar natuurlijk in omgekeerde richting, de werkelijkheid, het absolute Zijn,
bereiken. Maar dat moet dan tevens het absoluut, het „eigenlijk" concrete
wezen. Zo verwondert het ons niet te lezen, dat „wirklich konkret nur die
Wirklichkeit selber ist'' 35) . Wanneer Mauthner eens niet de taal (die immers
volgens hem niet bestaat) doch een individuele taal, b.v. die van Mauthner,
had gecritiseerd, zou er van deze zin niet veel zijn overgebleven. Het is
immers duidelijk, dat „konkret" hier niets anders betekenen kan dan
„wirklich" ! Wij zullen dat in de bedoelde uitspraak maar liever niet substitueren, doch stellen als vierde betekenis van „concreet" vast: ,,werkelijk" 36).
Is nu het individu, het individuele, zintuiglijk waar te nemen „ding"
die werkelijkheid? Is nu met dat „individu" de laatste term van de reeks
bereikt ? Wij kunnen zeggen: ja en neen. Dat hangt af van het critisch
niveau, dat de taal-criticus zich kiest 37 ) . Maar over het algemeen is hij
allesbehalve een aanhanger van het naïeve realisme 38 ). De taal-critiek is
niet slechts een strijd tegen het abstractum, tegen het abstracte substantief
maar tegen het substantief, zeiden wij, d.i. óók tegen het z.g. concrete, dat
dan volgens vele nominalisten wel een werkelijkheid intendeert.
Ook in het concrete substantief ziet de taal-critiek slechts een abstractum, een begrip, een hypothese van ons intellect, een hypostase, een fictie,
een mythe, de mythologische oorzaak van adjectivische werkingen. Ook
het concrete substantief beeldt geen werkelijkheid af, heeft geen reëel geintendeerd object. Ook hier kennen wij aan een begrip de categoriale vorm
van het Zijn toe, ook hier dragen wij over in een andere „sfeer".
Waarom kunnen wij de „dingen" dus niet kennen? Om de eenvoudige
reden, dat zij niet bestaan. In dit verband kunnen wij wijzen op de strijd
tegen de z.g. pseudo-problemen der wetenschappen, als: „Wat is het wezen
van een bloem, een getal, een metaphoor?" Hier, zegt de taal-critiek, wordt
34) Mauthner: BeitrSge, I, pag. 406. — Ook hier worden de logische betrekkingen tot
metaphysische. Immers: het n + le abstractum voert ons verder van de werkelijkheid af dan het n-de, d.i. het geïntendeerde object is minder werkelijk.
35) Mauthner: Wörterbuch, I, pag. 13 (onder „Abstraktion").
36) Dus „concreet" is: a) minder abstract, b) deze A, c) zintuiglijk waarneembaar
(ding), d) werkelijk.
37) Zo plaatst Mauthner zich bij zijn verdediging van reële begrippen tegenover
pseudo-begrippen (Wörterbuch, I, Einleitung, pag. CXXVI, vig.) beslist op een ander
niveau dan bij zijn critiek op de abstracta in het algemeen.
38) Het is duidelijk, dat „realisme" hier als metaphysisch, niet als kennistheoretisch
standpunt wordt bedoeld.
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het voorgesteld, of er behalve een bloem enz. (die al niet bestaat) nog bovendien een wezen van die bloem enz. zou zijn 39).
Maar nog verder reikt de critiek dan tot het ontzeggen van het „Zijn"
aan de z.g. dingen, dan tot het ontzeggen van de derde functie aan de z.g.
concrete substantieven.. Immers hier komen wij op het punt, dat „Zijn" en
„Werkelijkheid" niet meer als hetzelfde worden begrepen. Het is niet moeilij k om in te zien, dat critiek op het concretum noodzakelijkerwijze critiek
op het Zijn impliceert. Het Zijn is slechts een menselijke hypothese, een
abstractum, d.i. een woord dat geen werkelijkheid intendeert, omdat daarin
van de tijd geabstraheerd wordt; het Zijnde is het onwerkelijke, want: „In
der Zeit gibt es nichts Bleibendes, gibt es kein Sein, gibt es nur ein Werden" 40). Wij stellen vast, dat deze zin alleen maar iets bewijzen kan, indien
de tijd voor de werkelijkheid constituerend is, indien de tijd dus zelf werkelij k is, geen abstractum, geen .... substantief 41) .
Met het „ding" en het substantief, waardoor het genoemd wordt, is het
concrete, het werkelijke, dus nog niet bereikt. Vinden wij dit dan in de
eigenschappen, in de adjectieven? Wanneer de taal-critiek deze vraag
bevestigend beantwoordt, is zij nog niet consequent, stelt zij haar critisch
niveau nog niet laag genoeg. Het is immers duidelijk, dat een eigenschap
slechts kan bestaan bij de gratie van een zelfstandigheid, en een adjectief
slechts bij de gratie van een substantief. Ook een eigenschap („rood") is
een begrip en daarmee een mythe, de mythologische oorzaak van een gewaarwording. Slechts de gewaarwordingen zijn concreet, d.i. werkelijk, en
dan nog alleen in één ondeelbaar ogenblik, in één tijd-quantum. Slechts als
wij met „rood" zo'n momentanele gewaarwording bedoelen, noemt een
woord adaequaat een werkelijkheid. Dit is de „darstellende” functie der
taal. De tweede, de eigenlijke werkelijkheid kunnen wij niet in taal noemen
of beschrijven.
39) De behoefte om naast of liever in een substantie nog een wezen van die substantie
aan te nemen, openbaart zich wel zeer sterk in het Fins, waar men van een substantief, dat een substantie intendeert, door suffigering een ander substantief kan vormen,
waarmee men dan het wezen van die substantie bedoelt. In alles wat bestaat leeft
een z.g. „haltia", het wezen. „Tammi" is eikenboom, „tammitar": het wezen van de
eikenboom; zo „luona" (lucht) en „luonatar". Zie Mia Syrier: „Kalevala" — Finsch
Volksepos, I (Algemeen Handelsblad van Zaterdag 10 April 1937, avondblad).
40) Zie Mauthner's verhandelingen over „Adjectivische" en „Substantivische Welt"
(Wörterbuch, I, pag. 17, vlg., resp. III, pag. 262, vlg.); zie ook zijn auto-biographie,
waar hij met de drie werelden (de derde is de verbale) opereert als met metaphysische
werkelijkheden; zelfs de mystiek van het getal drie ontbreekt niet!
41) Wij zullen nu maar niet taal-critisch vragen, wat het eigenlijk betekent, dat het
een abstractum „in" het andere „is".
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Hier vinden wij dus weer het contrast tussen de twee werkelijkheden, dat
wij constituerend stelden voor het contrast „uitdrukking afbeelding". Zo
is dan „afbeelding" tot „uitdrukking" teruggebracht, of liever: tot een
moment van dit laatste. Immers het uitdrukken van zintuiglijke gewaarwordingen is slechts een klein gedeelte van de totale zelf-expressie, er zijn
ook nog andere gewaarwordingen. Consequent doorgedacht leidt de taalcritiek tot het confonderen van deze soorten gewaarwordingen, tot een solipsisme, tot een atomistische versplintering van het Ik. Maar alle consequentie in deze richting redt haar niet van de inconsequentie, die wij reeds
meermalen gesignaleerd hebben: aan de ene kant zou de philosophie (de
wetenschap) het nooit verder kunnen brengen dan een „bildliche Darstellung" van de werkelijkheid, aan de andere kant zouden de philosophische
(wetenschappelijke) termen in het geheel niet (dus ook niet indirect) een
werkelijkheid intenderen .... omdat die werkelijkheid er niet is.
Beschouwen wij deze inconsequentie, dan critiseren wij de taal-critiek.
Onze critiek zal natuurlijk immanent zijn. Een transcendente zal hier van
een bepaald philosophisch standpunt uitgaan, van een bepaalde opvatting
van „werkelijkheid", waarmee dan de andere opvatting wordt geconfronteerd. Een immanente echter redeneert alsvolgt.
Wanneer men zegt: „De mens kan de werkelijkheid niet begrijpen, niet
in taal beschrijven", bedoelt men „werkelijkheid" ongetwijfeld in metaphysische, transcendente zin. Maar één eigenschap kent men er toch blijkbaar
wel van: zij is nl. „werkelijk". Dit wordt implicite reeds in haar naam tot
uitdrukking gebracht, en bovendien soms nog door een pleonastisch epitheton met nadruk geëxpliceerd (Mauthner's „wirkliche Wirklichkeit ") . Gaat
men nu echter betogen, dat genus, species, individu, eigenschap en het
gehele Zijn slechts menselijke hypothesen zijn, dus niet „bestaan", dan doet
men dat door ze te vergelijken met de eerste werkelijkheid, de werkelijkheid
der psychische gewaarwordingen. Die gehele redenering is een sophisme,
berustend op de duosemie van een woord en volkomen analoog aan het
„wonder"-sophisme, dat wij in de volgende paragraaf zullen bespreken.
Mauthner betoogt niet, dat de mens de (tweede) werkelijkheid niet begrijpen
kan, maar dat al wat hij „begrijpt" (en dus niet gewaarwordt) geen (eerste)
werkelijkheid is. Dat deze illogiciteit gepleegd wordt, is volkomen ...
logisch, want om te bewijzen, dat genus, species enz. niet werkelijk zijn
(in de tweede betekenis) zou men ze met die tweede werkelijkheid moeten
vergelijken, en daarvoor zou men die tweede werkelijkheid juist moeten
kennen.
Wij kunnen de scheur in het negatieve „systeem" der taal-critiek ook
nog op enigszins andere wijze zichtbaar maken. Soms wordt er maar één
werkelijkheid aanvaard, nl. de eerste. En dit is consequent. Want dezelfde
.
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critiek, die geldt voor „substantie" moet ook gelden voor „(tweede) werkelijkheid": wij hypostaseren, hypothetiseren slechts, d.i. onder of achter de
gewaarwordingen denken („plaatsen") wij iets, dat er niet is. Soms echter
worden er twee werkelijkheden aanvaard, waarvan de tweede dan nog de
„eigenlijke" wordt genoemd. En ook dit is consequent .... in een ander
opzicht. Want er is slechts kennis-critiek mogelijk op wat wij van een werkelijkheid (wanen te) weten. Men kan wel gaan betogen: „De mens weet niets
of zeer inadaequaat iets van de werkelijkheid", maar men kan niet gaan
betogen: „De mens weet niets van „niets", of heeft daarvan een onjuiste
voorstelling". Meent men nu, dat het woord „(metaphysische) werkelijkheid" inderdaad iets intendeert, dan ligt het weer voor de hand, dat men
den mens niet alle kennis van die werkelijkheid zal ontzeggen, maar hem
althans een inadaequaat, een metaphorisch weten zal „toestaan". Doet men
dat niet, dan zondigt men zwaar tegen de eerste eis, die reeds een incidentele
critiek op de taal stelt: men gebruikt dan hetzelfde woord voor twee totaal
verschillende zaken. Kan het woord „werkelijkheid" gemetaphoriseerd
worden (omdat er toch iets „hetzelfde" is) zonder dat het de derde functie
daarbij inboet, dan moet dit ook in principe mogelijk zijn voor andere
woorden, waarmee men die werkelijkheid nader wil beschrijven.
Al deze tegenstrijdige en toch weer in zeker opzicht met elkaar in logisch
verband staande opvattingen treffen wij aan in Mauthner's taal-critiek 42) .
Wij vinden ze ook in de evolutie der critiek op (de derde functie van) de
taal bij andere philosophen, waar zij dan tot dezelfde inconsequenties aanleiding geven, of over verschillende philosophen en mystici verspreid 43) .
Zij maken de uitspraken „slechts een naam, slechts een woord, slechts een
beeld, slechts een metaphoor" polysemisch, c.q. zinloos. Met het oog hierop
zullen wij de bedoelde opvattingen nog eens een voor een bespreken in
volgorde van toenemende negatie.
I. Er is een werkelijkheid, ten opzichte waarvan de mens niet verder
komt dan tot een inadaequaat weten, een „bildliche Darstellung". Hier
is de critiek „slechts een naam (woord)" niet mogelijk. En „slechts een
beeld, slechts een metaphoor” sluit niet alleen een negatieve, maar ook een
positieve waardering in. Juist omdat het woord metaphorisch gebruikt is,
kan het de werkelijkheid intenderen (positief), maar het is daarvoor niet de
„eigenlijke uitdrukking" 44), het blijft een woord aan een andere werkelijk42) Wij zien nu af van de momenten, dat Mauthner zelf tot een metaphysica komt,
tot positieve uitspraken omtrent de tweede werkelijkheid („In der Wirklichkeit gibt
es....").
43) Zie Deel II, Hoofdstuk III.
44) „Uitdrukking" hier in de gebruikelijke betekenis.
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heid ontleend (negatief). Hier neemt de taal-critiek tegenover het menselijk
Kennen-in-taal een tamelijk verzoenende houding aan: het is anthropomorph, zeker, maar het is toch een Kennen; de geest is een spiegel, waarvan
de kromming onbekend is, maar in die spiegel verschijnt toch van de werkelij kheid een beeld, in dat beeld „ontmoeten" mens en werkelijkheid elkaar.
Hoe meer nu op het anthropomorphe en op de z.g. zinnelijke oorsprong van
het woord de nadruk wordt gelegd, hoe meer het positieve van de waardering
inkrimpt en de negatie tot volstrektheid groeit; zo kan opvatting II worden
bereikt.
II. Er is een werkelijkheid, waarvan de mens niets weet en niets kan
weten. Hier is de critiek „slechts een beeld, slechts een metaphoor" onmogelijk. Hier zijn alle namen (woorden) t.o.v. die werkelijkheid slechts namen
(woorden),
alle, behalve één. In deze laatste zin is „naam" op merkwaardige wijze duosemisch. Vgl. „Ik weet zijn naam niet; ik noem het Tau",
„Hem noemt geen naam", en toch wordt Hij „God" genoemd. „Tau",
„God" of „Werkelijkheid" is het ene woord, dat de derde functie in zekere
mate heeft; het wijst iets aan, zij het door een volledige noëtische leegte heen.
Als het „slechts een naam" is, omdat het uitspreken ervan met geen enkel
weten, hoe inadaequaat ook, gepaard gaat, dan is het dit toch op een andere
wijze dan alle andere woorden, die zelfs niets aanwijzen, dus t.o.v. van de
tweede werkelijkheid geen namen doch slechts geluiden zijn 45).
III. De tweede werkelijkheid bestaat niet, is niets dan een fictie, een
hypothese van den mens.
Dit is de meest absolute negatie: „De mens
waant iets te weten van niets". En hier vallen „slechts een naam, slechts
een beeld, slechts een metaphoor" samen in „slechts een geluid" en worden
zij zinloos. De critiek moest hier luiden: „zelfs geen naam, zelfs geen beeld,
zelfs geen metaphoor".
Zo constateren wij dus hier twee betekenissen van de term „metaphoor"
in de taal-critiek:
le. Een metaphoor is een woord, dat wij uit de eerste werkelijkheid in
de tweede overdragen en waarmee wij op (zeer) inadaequate wijze de tweede
afbeelden;
2e. Een metaphoor is een woord, dat wij overdragen op niets, dat dus
tijdens die overdracht de derde functie verliest, d.i. ophoudt een woord
te zijn en tot een geluid degenereert.
Vele inconsequenties openbaren zich vooral daar, waar gesproken wordt
over de „Bildhaftigkeit" der substantieven. Het is ons volkomen onmogelijk,
„beeld" anders te begrijpen dan als correlaat-begrip van „zaak". Wil
deze
„metaphoor" nog enige zin hebben, dan moet een beeld altijd
....

45) Vgl. voor het nominalisme als „sonisme" Deel II, Hoofdstuk III, § 2.

616
beeld, zijn van iets, van een object. Mauthner c.s. echter trachten aan te
tonen, dat die substantieven geen zaak, geen werkelijkheid, dus „niets"
intenderen, dat zij dus geen beelden zijn. Wordt nu „begrip" een beeld van
een beeld genoemd (nl. van „begrijpen", dat weer beeld is van „grijpen"),
dan moet ook dèze beeldspraak onderzocht worden, dan moet ook onderzocht worden, of het woord „beeld" in deze taal-daad wel zijn identiteit
bewaart 46) . Dan moet eindelijk ook onderzocht worden, of „begrijpen"
moge het woord „grijpen" dan al oorspronkelijker zijn als een psychisch beleven (evenals „gewaarworden") niet meer tot de eerste werkelijkheid behoort, niet meer werkelijk of „eigenlijk" is dan de ruimtelijke handeling „grijpen". Maar welke aporieën er hier ook mogen zijn, ongetwijfeld
vinden wij de critiek op de derde functie der taal ook daar (en misschien
wel in haar uiterste consequentie), waar de gehele in de aanvang van deze
paragraaf gestelde vraag als zinloos wordt verworpen, waar „begrijpen"
slechts een beeld, slechts een metaphoor wordt genoemd.
Wij stellen vast: De taal-critiek waardeert (op verschillende niveau's)
de derde functie der taal essentieel negatief, d.i. voor haar heeft de taal
deze functie niet.
Zij centreert in deze verwerping, zeiden wij hierboven. Maar zij kent
toch nog een ander essentieel moment, onscheidbaar aan deze verwerping
gebonden, waarover wij nu moeten spreken. Zij ziet de onmacht der taal
in haar derde functie gepaard gaan met een volledige beheersing van een
andere functie. Zij kent aan de taal een macht toe, met het oog op de taal
zelf dus positief, doch met het oog op den mens negatief te waarderen. Wij
noemden deze functie reeds bij onze beschouwing over de taal als mededeling
en zullen haar bespreken naar aanleiding van het denken-in-taal. Maar
nergens is haar macht (volgens de taal-critiek) groter, dan wanneer de taal
afbeeldend tracht te functionneren.

„o ! ein Gott ist der Mensch, wenn er tráumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt", zegt Hölderlin 47). Zo is ook voor Mauthner de mens een bedelaar
aan de donkere blinde muur der „werkelijkheid", waarin nooit een venster
zal opengaan over zijn armoede, maar de mens weet het zelve niet. Hij
heeft zijn handen vol bankpapier en waant, dat daarvoor in die werkelijkheid een materieel grijpbaar onderpand aanwezig is. Die bankbiljetten zijn
de woorden, waarmee hij denkt 48) . In die vergelijking nu van de woorden
met bankpapier van een bankroete staat, wordt slechts de bovenbedoelde
46) Zie over „begrip" als beeld van een beeld Mauthner: Wörterbuch, I, pag. 161.
47) F. Hölderlin: Hyperion.
48) Een geliefkoosde vergelijking van de taal-critiek. Zie o.a. Mauthner: Beitráge, I,
pag. 406; en vooral ook F. Tinnies: Philosophische Terminologie (Leipzig, 1906).
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critiek op de afbeeldingsfunctie der taal op markante wijze geformuleerd.
Het nieuwe moment ligt in die „waan", dat het blote bestaan van een woord
impliceert, dat het nu ook een woord moet zijn voor „iets", voor een ,,realiteit", een „concretum". Aan die waan is niet te ontkomen en het is de taal.
zelf, die deze waan creëert. Dit is de „vijfde functie" der taal, die van
illusionniste. Deze functie vervult zij maar al te goed, hierin is zij volmachtig.
Het is deze positieve macht der taal, die den denkenden (d.i. sprekenden)
mens steeds weer over afgronden, over absolute leegten voortjaagt en die
hem dat voortgaan over leegten mogelijk maakt met de verbluffende zekerheid van een slaapwandelaar. Maak hem niet wakker, want een krankzinnige angst zal hem bespringen, en hij zal vallen. „Wir gehen in der Irre
und ahnen es nicht. Nebel bedecken alle Worte, Nebel alle Wortgruppen und der Wahnsinn lauert an der Aufdeckung dieser Nebelschleier" 49) .
Dit staat met de metaphoor in direct verband. Juist voorzover de taal
metaphorisch is (en dat is „zeer ver"), is zij illusionnistisch. Steeds weer
maakt de mens zijn nomina tot realia en tot numina (et numina sunt odiosa !) en zijn metaphorae tot kuria.
Of men, sprekend over de suggestieve macht van de taal, „slechts" een
metaphoor gebruikt, of dat de taal „werkelijk" als een phaenomenon sui.
generis is te beschouwen, die een dwang op het denken van den mens uitoefent, dat kan eerst een transcendente critiek ons leren. Wel kunnen wij
hier zeggen: het personifiëren van „taal" en „metaphoor" is juist in een
taal-critiek op zijn minst genomen merkwaardig; het is opvallend, wat zij
alzo doen kunnen.
Wij stellen vast: Volgens de taal-critiek schept de taal niet alleen de
illusie van het begrijpen (zowel van den medemens als van de (tweede)
werkelijkheid), doch ook van het bestaan.
Is er naast een essentiële critiek op de derde functie nu ook nog een inci-

dentele mogelijk? Ongetwijfeld. Men neemt dan aan, dat de mens principieel wel in staat is, iets van de werkelijkheid te begrijpen, iets over de
werkelijkheid te zeggen, constateert tevens, dat hij vaak over „niets"
spreekt, zinledige woorden gebruikt. Goed beschouwd leerden wij hierboven
die incidentele critiek reeds kennen, toen wij langs de niveau-structuur van
het abstracte en concrete zochten naar een consequent-essentiële. Elke
critiek, die op een ander niveau inzet dan het laagste, verwerpt de derde
functie slechts voor de daarboven gelegene, is dus incidenteel.
Afgezien daarvan kunnen wij in het algemeen zeggen, dat elke philosooph
eigenlijk meent, dat de taal van andere philosophen geen werkelijkheid
49) F. Mauthner: Beitráge, I, pag. 94.
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reflecteert, geen afbeeldende functie heeft. Dit is een incidentele critiek,
want, zegt ieder, de taal kan de werkelijkheid wel beschrijven, kijk maar
naar mijn taal. Zo zullen alle philosophemen, die in de zintuiglijk waar te
nemen wereld slechts „schijn" zien (de ideeën als de werkelijke werkelijkheid
beschouwen) ook de taal, waarin over die wereld wordt gesproken, verwerpen
als geen werkelijkheid intenderend, en omgekeerd.
"Tell me not, in mournful numbers,
Life is but an empty dream!
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.
Life is real ! Life is earnest !"
Zo zegt Longfellow 50) . Maar een ander zal zeggen: Juist! dingen zijn
niet zoals zij schijnen. Het leven (deze wereld) lijkt werkelijkheid, maar
het is een droom". En wat voor den een metaphoor is, is voor den ander
kurion. Beschouwen wij de kwestie op deze wijze, dan is er geen essentiële
critiek, slechts een incidentele. Deze vinden wij b.v. zowel bij Hegel als
bij Marx 51 zij geven niet critiek op de taal, doch op een bepaalde taal en
wel op verschillende talen. En daaraan ontkomt ook de taal-criticus niet:
ook hij meent per slot van rekening, dat wat hij zegt „werkelijk zo is".
Maar wij behoeven niet speciaal bij kennistheoretische of metaphysische
overtuigingen te zoeken. Elke wetenschap kent de bedoelde incidentele
critiek. Telkens bemerken wij, dat de een een bepaalde term van den ander
verwerpt als onjuist, als niet beantwoordend aan de werkelijkheid, d.i. aan
die werkelijkheid, welke de term heet te intenderen. Dat die realiteit er is
en dat de ander toch over dezelfde realiteit iets heeft willen zeggen, als men
zelf bedoelt, wordt dan stilzwijgend aangenomen, zonder dat men zich over
de achter beide aannamen en hun verband liggende problemen bezorgd
maakt. Zo verwerpt de ene geleerde het begrip „metaphoor" (of „philosophie", of „romantiek", of „substantief", of „wiskunde", of wat men maar
wil) van den anderen geleerde, omdat de taal, waarin het wordt geëxpliceerd,
niet beschrijft of niet afbeeldt het als vast concretum aangenomen object
„metaphoor" (enz.), al blijft het woord „metaphoor" zelf ook bij dien ander
dat object aanwijzen.
) :

50) H. W. Longfellow: A Psalm of Life (Voices of the Night), strofe I, II.
51) K. Marx: Das Kapitale (Berlin, 1932), pag. 46 (voorrede tot de 2e druk): „Fi r
Hegel ist der Denkprozess, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbstándiges
Subjekt verwandelt, der Demiurg des Wirklichen, das nur seine âuszre Erscheinung
bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle". Hij spreekt ook van de „mystifizierende Seite
der Hegelschen Dialektik".
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Het is interessant, de critiek op de metaphoor-in-wetenschappelijke-werken
te vergelijken met de literaire critiek op de metaphoor. Een poëtische metaphoor kan om verschillende redenen worden afgewezen. Zij kan (en alleen
dit is in deze samenhang van belang) onderzocht worden op haar waarheid,
haar werkelijkheidswaarde. Niets anders doet b.v. Kloos, als hij Schaepman's „Aya Sofia" bespreekt en ons de leegte toont achter diens „zingende
zuilen" 52). Hier is de z.g. beeldspraak géén beeldspraak meer, hier is het
woord „zingen" géén beeld meer, bij gebrek aan een werkelijkheid, aan een
zaak, waarvoor het beeld zou kunnen zijn. Er is in een werkelijke zuil niets,
dat de oorzaak van gezegde indruk zou kunnen zijn 53). Dit is natuurlijk een
incidentele critiek, de metaphoor wordt niet verworpen. Zo kan men ook
in de wetenschap de metaphoor positief appreciëren als het middel om een
tot nu toe onbekend of slecht gekend object te benoemen en wetenschappelijk te beschrijven, en tevens eisen, dat dan die beeldspraak ook de werkelijkheid van dat object gevangen houdt, dat de overeenkomst, waarop de
overdracht berust, niet een schijnbare of toevallige, doch een werkelijke en
wezenlijke is, dat niet slechts analogie doch homologie tot die metaphoor
heeft gevoerd.
6 — CRITIEK OP DE TAAL IN HET LOGISCHE DENKEN
Functionneert de taal in het logische denken op volkomen wijze, d.i. kan
de mens in taal logisch denken?
Beginnen wij met een bespreking van de incidentele critiek. Deze treft de
taal in de polysemie van haar woorden. Juist doordat de taal polysemisch
is, kan zij ook hier haar functie van illusionniste zo uitstekend vervullen.
Zij suggereert een logiciteit, die er niet is. Om dit te verduidelijken, bedienen
wij ons van de schema's der formele logica 1 ) en gaan uit van het syllogisme:
MaX + YaM = YaX 2
)

52) W. Kloos: H. J. A. M. Schaepman. Aya Sofia. Veertien jaar Litteratuur-Geschienenis 2 , II (Amsterdam, 1898), pag. 7, 11 en vooral 13. Vgl. o.a. ook Th. von Sosnosky:
Sprachsünden. Eine Blütenlese aus der modernen deutschen Erzáhlungs-Litteratur
(Breslau, 1890), pag. 66, waar hij spreekt over „unwahre Bilder" en „Bilder, die mit
der Natur der verglichenen Dinge im Widerspruche stehen". En ons artikel: Perk's
„Iris" en Shelley's „The Cloud" (De Nieuwe Taalgids, XXX (Prinsen-Nummer),
pag. 98, vlgg.).
53) Hier is gebruik gemaakt van de formulering van Kloos (t.a.p., pag. 12).
1) Wij willen in het geheel niet beweren, dat alle denken-in-taal tot zo'n syllogistisch
schema is terug te brengen, zoals b.v. Grimm tracht aan te tonen (G. Grimm: Buddha
und Christus (Leipzig, 1928), pag. 12, vlgg.).
2) Zie voor dergelijke schemata b.v. G. Heymans: Die Gesetze und Elemente des
wissenschaftlichen Denkens. Ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzugen 4
(Leipzig, 1923), pag. 60.
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Het spreekt vanzelf, dat M, X, Y hier begrippen voorstellen. Deze echter
treden altijd op als momenten van woorden, zijn dus geassocieerd aan een
klank 3) . Bij een zeker automatisch verloop van dit „denk"-proces nu, kan
zo'n klank de plaats innemen van een begrip: men „denkt" in klanken 4),
niet in begrippen. Iemand die ook maar enigszins vertrouwd is met het
teken-systeem der chemie, kan automatisch concluderen:
Ba0 2 + H SO4 = H 2 0 2 + BaSO 4 ,

zonder dat hij zich nog van de betekenis der tekens bewust is. Concludeert
men op deze wijze in het teken-systeem der taal, dat in tegenstelling met
dat der chemie polysemisch is 5), dan is liet volgende syllogisme mogelijk:
Y

M

Y

M

X

t a

fi _L fi a t— t a1'

A

D
C
B
C
(Schema XXXIII),

X
B

waarin M, X, Y juist de klanken zijn en A, B, C, D de daarmee tot woorden
geassocieerde begrippen; M ^-- A en M E----} D kunnen b.v. in een metaphorische (metaphorisch genoemde) relatie staan 6) .
Wij hebben ons hier begeven in de sophistiek, in het theater der redeneeren debatteer-„kunst", waar de taal als illusionniste zulke buitengewone
successen boekt 7). Een onderscheiding in onbewuste en bewuste sophismen
is hier noodzakelijk, als men tenminste niet het sophisme psychologisch
interpreteert, daar dan de bepaling „onbewust" onmogelijk is 8 ) . Dat het

vaak moeilijk is uit te maken, of men in een bepaald geval met een bewust
dan wel met een onbewust sophisme te doen heeft, doet aan het feit niets
3) Het phonetisch en het semantisch moment van het woord mogen taal-theoretisch
niet te scheiden zijn (zie Reichling's critiek op De Saussure's termen „signifié” en
„signifiant" (Het Woord, pag. 31) als „psychologisme"), psychologisch zijn zij het
zeker wel, zoals het door ons geanalyseerde sophisme, dit soort van „denken"-in-taal
bewijst.
4) Klanken is hier juist, woorden onjuist (zie noot 3)).
5) Wij zien nu maar af van de z.g. isomeren, die dezelfde empirische formule hebben.
6) Zoals wij straks zullen zien, sluit het bedoelde automatisch functionneren van het
„logisch" moment in een psyche in het geheel niet een levend functionneren van
andere momenten uit; integendeel, het sluit dit vaak in.
7) Wij hebben hier slechts het oog op de sophismen ,Tap& TV X iv van Aristoteles.
8) Vgl. Hoofdstuk II, § 1.
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af, dat zij bestaan 9). Nemen wij als voorbeeld het o.a. door Erdmann geanalyseerde sophisme als middel om de vraag: „Zijn wonderen mogelijk?"
positief te beantwoorden 10) . Eerst wordt erop gewezen, dat eigenlijk (sic!)
elk natuurverschijnsel een wonder is; dus „wonderen" bestaan en daarmee
ook die „wonderen", welke geen natuurverschijnselen zijn, tegen elke ervaring indruisen. „Wonder" heeft hier twee verschillende betekenissen. Dit
sophisme is geheel en al terug te brengen tot het bovenstaande schema:
het is een formeel-, een phonetisch-juiste verbinding van logisch-onverenigbare oordelen tot een syllogisme: de major en de minor hebben geen middenterm (M), maar in de een staat een woord, dat dezelfde klank heeft als een
woord in de ander („wonder"), en daarmee wordt geopereerd, of die woorden
niet slechts phonetisch doch ook semantisch identiek waren, of zij dus hetzelfde woord waren (klank-syllogisme) 11 ) . Erdmann ziet hier een bewust
sophisme in; wij menen, dat het in sommige gevallen wel een onbewust
kan zijn.
Het bewuste sophisme nu word niet slechts logisch, doch ook ethisch verworpen. Het heeft altijd de pragmatische bedoeling, in den hoorder de illusie
van een logiciteit te doen ontstaan, welke logiciteit de spreker zelf als een
illusie kent. En toch ligt althans voor wie meent, dat het doel de middelen heiligt of kan heiligen ook hierin niet het immorele van een sophisme;
dit ligt in de redenen, waarom men iemand aan de waarheid van een syllogisme (van een redenering in het algemeen) wil doen geloven 12). Men kan
liegen terwille van zichzelf of terwille van een ander. Helaas gebeurt het
eerste meer dan het tweede. Wat het tweede betreft: men kan uit heilige
overtuiging, menende dat hij anders voor eeuwig verloren is, een ongelovige,
omdat hij nu eenmaal niet „de genade van het geloof" heeft, langs verstandelijke weg trachten te brengen tot het aannemen van zekere (geloofs)stellingen, die men voor zijn heil onontbeerlijk acht (zie b.v. het
i) Eisler (Wörterbuch, III, pag. 274) onderscheidt ook „unwillkurliche” en „absichtliche" sophismen.
10) K. 0. Erdmann: Die Bedeutung des Wortes, pag. 49, 50.
11) Wij herhalen hier, wat wij reeds in Hoofdstuk II, § 1 zeiden. Voorts verwijzen
wij naar het aldaar geciteerde artikel van onze hand over „fouten".
12) Met betrekking tot het sophisme (en dus ook tot de metaphoor, voorzover deze
met het sophisme in verband staat) kan de psychologische interpretatie dus op verschillende niveau's inzetten: 1°. vanuit het bewustzijn van den spreker wordt vastgesteld, of de redenering een sophisme is; 2°. dito, of het sophisme ethisch verworpen
moet worden; blijkt nu, dat de spreker een ander wil helpen en meent men zelf dat
deze eigenlijk niet geholpen wordt, dan interpreteert men op dit niveau logisch, zo
men het sophisme critiseert; 3°. anders houdt men ten derde male met de psyche
van den spreker rekening.

-

622
wonder-sophisme). Wat het eerste betreft: in de debatteer-kunst van alle
tijden van de Grieken, van leerlingen der universiteiten in de Middeleeuwen 13), van moderne politici is het vaak niet te doen om een als „heilig" gevoelde rationele of religieuze waarheid, doch werken zuiver egoïstische motieven (materiële winzucht, eerzucht, ijdelheid). Wanneer er dus
critiek wordt uitgeoefend op polysemie, homonymie, op beeldspraak, op de
metaphoor, behoeft deze hen niet te treffen, voorzover zij de communicerende functie der taal belemmeren (zie § 4), maar kan zij hen ook treffen,
omdat zij zich in de sophistische syllogistiek zo immoreel gedragen 14) .
Deze critiek op de metaphoor moet niet verward worden met die, welke
in iedere metaphoor een leugen ziet en waartegen vooral Biese en Croce zo
fanatisch hebben gestreden.
„Les chiens du désespoir, les chiens du vent d'automne
Mordent de leurs abois les échos noirs des soirs" 15) .
„Herfstwind en wanhoop zijn geen honden, echo's zijn niet zwart en een
blaf kan niet bijten". Enz. Dergelijke zinnen worden dan als (opzettelijk-)
onjuiste oordelen beschouwd en als zodanig verworpen. Zij zijn echter geen
redeneringen, zodat hun verwerping niet tot het ressort van deze paragraaf
behoort. Volgens de eerstbedoelde critiek is het niet onjuist of immoreel,
dat men metaphoren gebruikt, ook niet dat major en/of minor metaphoren
bevat (ten); maar wel, dat men de gehele redenering op een metaphorisering
laat berusten. Er is niets tegen om ook geregeld waar te nemen en te controleren verschijnselen „wonderen" te noemen, maar men mag daaruit niet

besluiten tot het bestaan van andere „wonderen".
Het onbewuste sophisme wordt niet ethisch veroordeeld. Het is alleen
maar „onlogisch". Het kan eenvoudig het gevolg zijn van een slecht intellect, maar kan ook ontstaan uit de felle wil iets „logisch" te bewijzen (zij
het voor zichzelf, zij het voor anderen), dat niet logisch bewijsbaar is, doch
van welks waarheid men zich toch onwrikbaar overtuigd voelt 16). Dit wijst
de taal-critiek vooral bij de mystiek aan, die de op een andere wijze „gekende" waarheden toch weer in taal wil uitdrukken, ja bewijzen. Ook in
13) Zie voor de walgelijke wijze, waarop het debatteren daar plaats vond het Deel I,
Hoofdstuk II, § 5 geciteerde werk van Thurot.
14) Wij zagen in de eristiek een der wortels van het ontstaan van het begrip ,,metaphoor" (Deel II, Hoofdstuk I, § 1). Instructief in dit verband is ook, dat Aristoteles
sophismen onderscheidt, die op de rhetorische figuur (a "pa Tf s Xé ec s) berusten.
Zie ook Hobbes' critiek op de metaphoor (Deel II, Hoofdstuk III, § 3).
15) E. Verhaeren: Infiniment. Poèmes (Nouvelle Série).
16) Vgl. noot 6).
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verband met het onbewuste sophisme is een critiek op de polysemie, op de
beeldspraak, op de metaphoor, te verwachten.
Wij moeten in verband met de critiek op de taal wat de sophistiek
betreft, twee gevallen onderscheiden: óf de mens maakt bewust een al dan
niet onethisch gebruik van de polysemie der taal, óf de taal oefent door
haar polysemie macht uit op het denken van den mens, dwingt hem tot een
verkeerde conclusie. Slechts in het laatste geval is eigenlijk sprake van een
critiek op de taal (in het eerste is er meer een critiek op den mens) . Vermijden van polysemie (d.i. het in elk concreet geval zich rekenschap geven
van de precieze betekenis der woorden) brengt hier redding.
Naast de incidentele critiek staat de essentiële. Wij bedoelen nu niet die,
welke de gehele logische gedachte-ontwikkeling verwerpt, omdat deze ons
toch niet dichter bij de (tweede) werkelijkheid brengt, want deze critiek is
er een op de afbeeldingsfunctie. Wij bedoelen die, welke zo geformuleerd
kan worden: „Het is onmogelijk logisch te redeneren, omdat het onmogelijk
is, op den duur de betekenis van een woord geheel en al vast te houden; de
mens redeneert altijd in klank-syllogismen". Ook hier schept dan gelijkheid
van klank de illusie van gelijkheid van begrip, de illusie van logiciteit.
Daar volkomen logisch denken in een of andere empirische taal onmogelijk
is, ontwerpt men een kunst-taal (zie § 4) . Ook hierop heeft dan weer een
essentiele critiek vat: zolang de symbolen van zo'n kunst-taal nog betekenis
hebben (zolang zij b.v. staan voor metaphysische begrippen) kan deze betekenis evenmin op den duur vastgehouden worden, als dat bij gewone woordsymbolen het geval is.
Nog verder gaat de volgende critiek: „Um das Schrecklichste zu sagen:
wir können gar nicht prüfen, ob der Denker seinen Begriff in zwei auseinanderliegenden Sátzen ganz gleich gebraucht habe; denn selbst, wenn wir die
beiden S itze nebeneinander stellen, sind wir nicht im stande, sie zu vergleichen, weil wir sie nicht zugleich denken können, weil wir sie nie dazu
bringen können, sich (wie in der Geometrie) zu decken. 11 ).

Dit lijkt slechts een critiek op de mededelingsfunctie der taal, maar het
is het toch niet. Immers elke zin en elk woord, die een ander zegt, kunnen
wij blijkbaar op zichzelf wel denken (begrijpen). Bovendien is het mogelijk,
dat wij zelf die denker zijn, dat wij dus als logische controleur van ons zelf
optreden. Neen, er is hier een critiek, en wel een essentiële critiek, op de
logische functie der taal, en daarmee op het gehele begrip „logica". Want
als het principieel onmogelijk is, vast te stellen of een betoog al dan niet
„logisch" is, heeft dat begrip geen zin. Dit impliceert ook een (essentiële)
17) Mauthner: Beitráge, I, pag. 97. — Zie voor de merkwaardige (en voor een taalcriticus wel zeer merkwaardige) metaphoor „decken" hierbeneden.
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critiek op het begrip „metaphoor" (niet op het object), daar dit berust op
het vergelijken van twee woorden; als er geen identiteit is vast te stellen,
is er ook geen verschil vast te stellen. De beide meningen: „Het is onmogelijk
na te gaan, of twee woorden hetzelfde betekenen" en „Het is onmogelijk,
op den duur de betekenis van een woord precies vast te houden" kunnen
niet beide tegelijkertijd waar zijn; de tweede mening sluit het tegendeel
van de eerste in. Ook hier blijkt weer, dat de taal-critiek telkens op een
ander niveau inzet. Dit blijkt ook uit het feit, dat de eerstgenoemde mening
niet m.m. op de klank wordt toegepast: „Wij kunnen niet controleren of
hetzelfde geluid gebruikt wordt" (zie § 4) .
„Dat, wanneer discrepantie eerst kan blijken bij geometrische dekking in
het temporeel-nauwe „Nadelöhr" van het bewustzijn 18), niet alleen het
woord „logica" zinledig wordt, maar ook de zin en de gehele taal niet bestaan
kunnen, zij slechts en passant opgemerkt. Maar wel willen wij de wijze,
waarop Mauthner zijn stelling „Het is onmogelijk om na te gaan, of twee
woorden hetzelfde betekenen" bewijst, nog even nader beschouwen, omdat
juist hier (sommige van) de problemen, waarom het in de taal-critiek en
vooral in de critiek op de metaphoor gaat, zo duidelijk zichtbaar worden,
al zijn zij dan voor Mauthner zelf onzichtbaar gebleven. Want terwijl hij
de logische functie der taal critiseert, danst hij in zijn eigen metaphoren
weg over alle problemen in verband met de afbeeldingsfunctie van taal en
metaphoor 19) . Wat immers is het geval?
Wanneer men zegt, dat men twee congruente driehoeken elkaar kan laten
bedekken, drukt men zich reeds oneigenlijk (d.i. buiten de eerste werkelijkheid der gewaarwordingen) uit: de rechte lijnen der geometrie zijn al „abstracta" en hun samenval is nooit empirisch te constateren. Maar dat „elkaar
bedekken" van lijnen of driehoeken in de geometrie, is weer „eigenlijk"
t.o.v. het „elkaar bedekken" („samenvallen") van betekenissen in de logica,
en dit laatste (deze metaphoor) moet op zijn werkelijkheidswaarde onderzocht worden. Houdt „bedekken" hier niet op een beeld te zijn, omdat
er geen zaak meer achter ligt ? Bewijst het feit, dat wij twee betekenissen
elkaar niet kunnen laten bedekken, niet eerder dat die gehele beeldspraak
(„bedekken") onmogelijk is, dan dat wij niet weten kunnen, of twee betekenissen hetzelfde zijn ? De gehele redenering doet ons denken aan wat de taalcritiek bij monde van Max Muller „mythologisering" noemt: hier is een
metaphoor tot mythe geworden. Zien wij van de beeldspraak af, dan rijst
de vraag of men, de hoofdgevallen van congruentie bewijzende, ook niet
18) Ibidem, pag. 113. — Vgl. voor dat „Nadelöhr” (hyperbool — of is het litotes? —
van Wundt's „Enge des Bewusztseins") ook Algemene Inleiding, § 1.
19) Zie over de metaphoor als „dans" bij Th. J. Simons: Dans, II (De Nieuwe Taalgids, XXIV, pag. 25, vlgg., vooral pag. 27).
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twee zaken tegelijkertijd denkt, of men daarbij niet even goed zijn „Nadelöhr" verlaat. Zouden wij deze vraag beantwoorden, dan zouden wij Mauthner's visie niet meer immanent beschouwen. Maar zoveel is zeker: de taalcritiek kan in overeenstemming met haar principia wel „bedekken" als
slechts een metaphoor, als slechts een overdracht van de res extensa op de
res cogitans, verwerpen, maar zij kan niet tegelijkertijd met die metaphoor
als kurion opereren om iets te bewijzen omtrent die res cogitans.
Bezien wij nog even de uitspraak: „Es ist unmöglich, den Begriffsinhalt
der Worte auf die Dauer festzuhalten". Dat „auf die Dauer" levert moeilijkheden. Hij zinspeelt hier niet op de z.g. taal-verandering, op de semasiologische ontwikkeling der woorden buiten de individuele taal-organismen,
maar op een verandering, die zich voltrekt gedurende een denk-spreekproces in de individuele psyche. Als hij „duur" in de gebruikelijke zin verstaat, is dat vasthouden en daarmee het logisch denken, binnen een zekere
niet te lange tijd toch mogelijk. Of is er reeds sprake van „duur", wanneer
het ene tijdsquantum het andere opvolgt, en is ons „Nadelöhr" werkelijk
niet groter dan één tijdsquantum? Inderdaad is dit de consequentie van zijn
hele negatieve systeem, maar .... dat systeem kent verschillende critische
niveau's. Met een andere beeldspraak: soms tracht Mauthner onder de fundamenten van het menselijk Kennen en Denken de aarde weg te graven, soms
klinken zijn mokerslagen hol in de sous-terrains, soms duwt hij op de belétage tegen een enkele wand.
Meestal gaat hij er stilzwijgend vanuit, dat de mens wel na een nauwkeurige analyse in staat is te beslissen, of de begripsinhoud van een woord
gedurende een redenering is vastgehouden. Maar met nadruk wijst hij erop,
dat na zo'n analyse altijd blijkt, dat die begripsinhoud niet is vastgehouden,
dat een denk-resultaat nooit op iets anders berust of in iets anders bestaat
dan in het veranderen van de betekenis van een woord 20), dat het denken
nooit verder komt dan tot een onbewuste illogiciteit 21 ) . Daarnaast valt hij
ook de bewuste illoóiciteiten aan. Welbewust immers grijpt de mens vaak
het verschillende als hetzelfde samen. Veroordeelt Mauthner het synthetiseren, dan veroordeelt hij het Kennen, de derde functie der taal, want:
„In der Wirklichkeitswelt gibt es keine Gleichheit, nur Áhnlichkeit" 22),
dus de synthese voert ons van de werkelijkheid af, een naam, die tegelijkertijd aan verschillende zaken wordt gegeven, kan geen werkelijkheid inten,

20) Een consequente taal-criticus kan nooit spreken van twee betekenissen van een
(d.i. van één en hetzelfde) woord; vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 5.
21) Dit geldt dan natuurlijk niet voor het denken, dat tot deze uitspraak gevoerd
heeft.
22) Mauthner: Beitrâge, passim. — De „Âhnlichkeit" is dus méér dan slechts een
menselijke denk-categorie.
40
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deren (zie § 5) . Maar tevens veroordeelt hij het synthetisch moment van het
Denken. Hij is geneigd, in elk voorbijgaan aan verschillen een logische fout
te zien.
Zo komen wij weer tot het contrast tussen synthetische en analytische
denktypen en hebben wij tevens de essentiële critiek voor een incidentele
verlaten, nl. die van de ene groep op het denken van de andere: „spitsvondig
onderscheiden" „alles maar hetzelfde noemen". Maar dit is toch een
ander „denken" dan wat wij in deze § beschouwden en staat met een (incidentele) critiek op het Kennen in nauw verband (vgl. hetgeen wij hierboven
zeiden naar aanleiding van de metaphoor als leugen) . Zij blijft transcendent,
terwijl inconsequent woord-gebruik immanent wordt vastgesteld 23) .
Maar wij keren terug tot de essentiële critiek. Deze kan in direct verband
staan met het begrip „metaphoor". Meent men, dat in een betoog een
woord nooit zijn identiteit bewaart, altijd en onvermijdelijk van „betekenis"
verandert, dan hangt het van de aard van het verschil tussen de betekenissen (enger, ruimer, in een andere sfeer) en van de eigen definitie van
„metaphoor" af, of men al dan niet van metaphorisering zal spreken. Bij
een bepaalde definitie van „metaphoor" luidt de essentiële critiek: „Het is
onmogelijk om logisch te denken, omdat wij de woorden steeds weer metaphorisch gebruiken, d.i. in een andere dan de door ons oorspronkelijk bedoelde zin".
Wij stellen vast: Een consequente taal-critiek waardeert de vierde functie
der taal essentieel negatief, d.i. voor haar heeft de taal deze functie niet.
§ 7 — „METAPHOOR".
In dit Hoofdstuk hebben wij getracht antwoord te geven op de vraag:
„Hoe is in het algemeen critiek op taal mogelijk? " In een, op een indeling
van de critiek zelf en op de functies der taal, systematisch opgetrokken
structuur van mogelijke critieken, hebben wij gearceerd, welke wij in de
taal-critiek verwezenlijkt vinden, en zo van de taal-critiek in een ruimer
verband een systematische descriptie gegeven. Wij vonden, dat zij aan de
taal slechts één functie (de expressieve) toekent, maar haar de communicerende, de descriptieve en de logische ontzegt. In deze samenhang werden
ook de leuzen duidelijk, waarin de taal-critiek haar meest praegnante formulering vindt:
23) Ook „logica" kan psychologisch en logisch geïnterpreteerd worden. (vgl. o.a.
Hoofdstuk II, § 1). — Dat ook een immanente critiek — het vaststellen van inconsequent woord-gebruik, het onderkennen van een redenering als een sophisme —
niet geheel „in de visie blijft", maar ook in zekere zin subjectief is en evenals de besproken transcendente afhangt van de verhouding tussen analyse en synthese in de
geest van den criticus, hebben wij reeds in Deel I betoogd.
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1. Taal is een hoofdmiddel van het niet-begrijpen (critiek op mededeling
en afbeelding) ,
2. Denken is Spreken, of liever: er is geen Denken, alleen maar Spreken
(critiek op afbeelding en logiciteit) .
3. De taal (dus het denken) is door en door metaphorisch (bij een bepaalde definitie van „metaphoor" critiek op alle functies (behalve natuurlijk
de eerste)),
4. De taal (en vooral de metaphoor) schept de illusie van logiciteit, van
verstaanbaarheid, van het kennen van de (tweede) werkelijkheid, ja van
het bestaan van een (tweede) werkelijkheid zelf.
Wat is nu in de philosophie „metaphoor" ? Wij hebben het reeds meermalen gezegd. Het is in de eerste plaats voorafgegaan door het denigrerende „slechts" een scheldwoord, waarmee alle „woorden" van wetenschap en geloof in hun ontoereikendheid of zinledigheid kort en heftig
worden getypeerd. -Beschouwen wij de critiek op de derde functie (en deze
critiek is toch verreweg de belangrijkste), dan wordt een woord een metaphoor genoemd, als het een (metaphysische) zaak intendeert, waarvan de
mens slechts een inadequate kennis bezit, óf als het niets intendeert 1) . In
het laatste geval houdt de metaphoor op „beeld"-spraak te zijn, want een
woord of een zaak kan niet beeld zijn voor „niets". Ook kan zij niet meer
als taal-verschijnsel begrepen worden. De taal-critiek heeft de neiging, in
de metaphoor een „sprachliche" zinsbegoocheling te zien: de metaphoor
„wortelt in de phantasie", kan niet in taal worden uitgedrukt. `Chance'
betekent onherroepelijk „vallende", op welke „fetisch", op welk „spook"
men het ook tracht toe te passen; de z.g. oneigenlijke betekenis is geen
„betekenis", en de eigenlijke betekenis is de etymologische, het kurion is
het etymon.
Hiermee hebben wij, zeer in het kort, enige belangrijke momenten van
het begrip „metaphoor" genoemd, zoals het zich in de critiek op taal en

denken openbaart. Wij wijzen er nog op, dat ons verschijnsel hier volkomen
logisch (d.i. niet psychologisch) wordt geïnterpreteerd, uitgezonderd echter
wanneer het op een bepaalde wijze als contrast van de mythe wordt begrepen. Interessant is ook, dat het bedoelde begrip resultaat is van een
synthese, die de taal-critiek zelf principieel verwerpt. Het omvat alle tropen
der rhetorica, bovendien ook de fictie, de illusie, de hypostasering, soms
1) Reichling zegt (Het Woord, pag. 331): „Bij alle taalgebruik, dus als we niet lallen
of gillen, hebben we 't over „iets". Dat is 'n constatering waar nog geen bezwaar tegen
werd gemaakt". Wij behoeven wel niet meer te betogen, dat er zeer vaak bezwaar is
gemaakt tegen deze constatering, ni. als men weigert elk niet-ik („wat het dan ook
zij"), dat wij in de gedachte tegenover ons stellen, „iets” te noemen.
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ook de mythe, en reikt als „het metaphorische" ver buiten het gebied
van taal en denken uit. Hierdoor of beter: o.a. hierdoor ontbeert het
de vereiste wetenschappelijke precisie 2). Maar groot is de „gevoelswaarde"
van de term. Wij hebben getracht in onze descriptie deze gevoelstoon te
laten klinken, de term te doen begrijpen als de vertolker van een levensstemming.
2) Over de andere factoren, die het begrip „onduidelijk" maken, spreken wij hier
niet. De belangrijkste is wel de duosemie van „werkelijkheid"; deze is reeds in § 5
en ook in Deel II (vooral § 7) geanalyseerd.

HOOFDSTUK IV
HET BEGRIP „METAPHOOR" IN DE RHETORICA,
DE LINGUISTIEK EN DE PHILOSOPHIE
§ 1 — DE METAPHOOR ALS UITDRUKKING
Hierboven zeiden wij (Hoofdstuk III, § 3), dat de taal, en wel speciaal
de metaphoor, als middel tot zelf-expressie hoog gewaardeerd, ja zelfs verheerlijkt wordt. Hiermee stelden wij een zeer gecompliceerde zaak zeer eenvoudig voor. In de eerste plaats kan men de „functies" der taal slechts
moeilijk van elkaar scheiden en op zichzelf beschouwen; men kan immers
zeggen, dat de taal altijd iets „darstellt" (afbeeldt), zij het het Ik, zij het
het niet-Ik, en met de „dubbele uitdrukking" wordt de „dubbele afbeelding" bedoeld. In de tweede plaats laat de expressie (van het gevoel) het
minst een begripmatige analyse toe. Dit maakt het o.a. begrijpelijk, dat
wij in de Poëtica's en de Rhetorica's eeuwen en eeuwen lang over de expressieve functie van de metaphoor, de beeldspraak en de taal-in-het-algemeen
zo bijzonder weinig te horen krijgen. Waarom wordt de metaphoor geprezen? Wegens haar ïrpó o p pe rcov -rrotEty. Maar het is duidelijk, dat dit
op haar tweede functie (zij maakt de zaak voor anderen duidelijker) of op
haar derde functie slaat (zij beeldt de zaak duidelijker af dan het kurion).
En zo is het met alles wat er over de „aanschouwelijkheid" gezegd wordt.
Ook het zo vaak, nu weer in deze dan weer in die formulering herhaalde
1' 9ETapopvc 'rrOtEl ïrWs yvd ptµov Tó 6r.atv6µevov ótà T1 V óµotOT11Ta
heeft met de expressie niets te maken. Evenmin een critiek op de metaphoor
als wetenschappelijk onnauwkeurig en duister, die merkwaardig genoeg
met een waardering van haar aanschouwelijkheid gepaard gaat 1 ).
In de rhetorica, waar het niet gaat om den eenzamen spreker maar om de
relatie tussen spreker en hoorder, verwachten wij ook eigenlijk geen beschouwingen over zelf-expressie; en het is dan ook volkomen in orde, dat
al wat wij daar vinden de didactische waarde en de meerdere of mindere
begrijpelijkheid, kortom de tweede functie betreft. In de poëtica echter ver1) Een poging tot verklaring van deze controverse gaven wij hierboven in onze descriptie van de Aristotelische begripsphase (Deel II, Hoofdstuk I, § 2).
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wachten wij dergelijke beschouwingen wèl. Maar wij zagen reeds in Deel II,
dat poëtica en rhetorica in de behandeling der tropen niet essentieel verschillen. In beide benaderen wij de expressieve functie nog het dichtst in
het begrip der EvépyEta, der bezieling. Terecht zegt Pongs: „Ge f uhlsmetapher gestreift nur bei der „Beseelung", die als Metapher zugleich dem
Lebendigmachen der Rede dienen soll" 2 ).
Inderdaad: slechts „gestreift". Want waarom nu bezielt de dichter de
dode natuur? Wel, om zijn stijl „levend" te maken; daarmee is die dan ook
tegelijkertijd mooier. Zolang „kunst" wordt gedefinieerd als ,,nabootsing der natuur" (als „Darstellung", „afbeelding"), is de eerste functie der
taal nog niet ontdekt. Een dergelijke opvatting, een dergelijke definitie van
„kunst" is als leuze, als ideaal van een bepaalde school (realisme, naturalisme, neue Sachlichkeit) en vooral historisch als reactie tegen een romantisch-subjectieve, wel te begrijpen. Maar waar men het wezen der kunst
wetenschappelijk, d.i. empirisch vanuit de kunstwerken zelf, tracht te typeren, leidt zij tot vreemde consequenties, wanneer men tevens de „bezieling"
als kunstuiting beschouwt. Zo'n consequentie is b.v.: De dichter wil de
natuur nabootsen („Waarom dan toch?” kunnen wij vragen), maar omdat
deze niet mooi genoeg is, bezielt hij haar maar, ook al bootst hij haar daardoor helemaal niet meer na.
Tot ± 1800 werd deze kunst-opvatting van Aristoteles vrijwel algemeen
aanvaard 3) . Eerst de romantiek tekent er protest tegen aan en ontdekt
daarmee tevens de expressieve functie der taal en dus der verschillende taalverschijnselen als metaphoor, klank-symboliek, rhythme. Wij behoeven
slechts te wijzen op Jean Paul, op de briefwisseling tussen Goethe en Schiller
(van 28 April, resp. 5 Mei 1797) over Aristoteles. Tot in de 20e eeuw zet
zich de strijd tegen de imitatie-theorie voort in de aesthetica's. De taalphilosophie ziet de taal wezenlijk als „kunst" of als „Dichtung" (reeds Vico,
voorts Gerber, Croce, Vossler), voor welke beide begrippen niet alleen het
aesthetische doch ook het expressieve constituerend is 4) . Hoe langer hoe
meer leert men inzien, wat in de taal dient tot „de zelf-interpretatie van
den mens" 5
) .

2) Pongs, Anm. 7 (pag. 457).
3) De gevallen, waarin met betrekking tot de metaphoor incidenteel van deze theorie
werd afgeweken, hebben wij in Deel II besproken.
4) Vgl. de titel van het bekende werk van Croce (in Duitse vertaling): 1sthetik als
Wissenschaft von Ausdruck und Sprachphilosophie (wij cursiveren), al blijkt er dan
ook bij nadere bestudering in die „Ausdruck" tamelijk veel „Darstellung" te steken.
5) „De metaphora in de zelf-interpretatie van den mens". Voordracht gehouden door
K. Kuypers tijdens het Philologencongres te Utrecht (1 April 1937); zie Handelingen
enz. (Groningen, 1937), pag. 131, vlgg.
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Wij zeiden reeds, dat de taal de functie der uitdrukking met de muziek
en de beeldende kunsten gemeen heeft. Dit geldt trouwens ook voor de beide
andere functies. Is nu ook bij de muziek en de beeldende kunsten de eerste
functie zo lang bij de beide andere, voornamelijk dan de derde, ten achter
gesteld?
Dat spreekt wel vanzelf, want de afbeeldings- of nabootsingstheorie gold niet alleen voor de kunst der taal. Wanneer wij er nog iets nader
op ingaan, dan is dat, omdat de vele werken, die het primaat van de expressie in de taal of de taal-kunst trachten te bewijzen en/of die van het
groeiend inzicht in dat primaat een historische beschrijving geven,
althans voorzover wij weten
nooit de andere kunsten als vergelijkingsmateriaal hebben gebruikt. Dat wij het onderwerp niet grondig kunnen
behandelen in de samenhang van onze studie over het begrip „metaphoor",
behoeft wel geen nader betoog; wij beginnen er ternauwernood aan!
De muziek bezit de „darstellende" functie slechts zeer incidenteel, komt
niet boven het onomatopoëtisch of klank-symbolisch stadium uit. Wat dat
onomatopoëtische betreft, behoeven wij slechts te wijzen op de imitaties
van talrijke natuur-geluiden als de stem van de wind in al haar schakeringen 6), het murmelen van een beek 7 ), het ratelen van de donder 8), het
trappelen van paarden 9), en wat dies meer zij. Wij vinden dergelijke imitaties van de meest verheven scheppingen als Beethoven's Zesde Symphonie
(de Pastorale) af, tot de lafste „Salonstucke" als „Am Springbrunnen" en
„Murmelndes Lüftchen" toe. Hoe duidelijker die geluiden getimbreerd zijn,
hoe uitgesprokener hun melodisch en rhythmisch karakter is, des te gemakkelijker zijn zij instrumentaal na te bootsen, en des te beter functionneert de muziek in dit opzicht ook mededelend, d.i. des te gemakkelijker zal
de hoorder begrijpen, wat de muziek hier afbeeldt. Men kan b.v. een windmachine in werking brengen (Strauss' „Eine Alpensymphonie"), of in een
symphonie van de arbeid een hoeveelheid echte sirenes laten loeien; dan
functionneert de muziek „darstellend" volkomen, ... , als het tenminste
dan nog „muziek" is. Het is echter mogelijk, dat de geluiden meer worden
getransponeerd; dan „is" een fluit b.v. een vogel en de pauk het onweer
(Beethoven's ,,Pastorale"). Eindelijk kan er niet veel meer dan een rhythmisch motief overblijven als in Brahms' „Regentropfsonate 10). Zo naderen
"

6) B.v. Debussy: Le vent sur la plaine.
7) Beethoven: Szene am Bach (Pastorale).
8) Ibidem, Gewitter und Sturm.
9) Beethoven: Piano-sonate in d kl. t., op 31 no. 2, Allegretto, tweede thema, ... .
althans als wij Ries mogen geloven.
10) Brahms: Sonate voor viool en piano, op 78, G. gr. t. Carl Flesch tekent hier bij
aan (Die Kunst des Violinspiels, II. Band. Künstlerische Gestaltung und Unterricht,
pag. 201): „Man könnte den Rhythmus ....... als das Motiv der ungleich-
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wij het domein van de klank-symboliek, waarin het expressieve moment
groeit ten koste van het descriptieve, en voor den hoorder ook groeit de
mogelijkheid tot subjectieve interpretatie en „hinein "-interpretatie 11 ) . Dan
functionneert de muziek afbeeldend (en dus ook in dit opzicht mededelend)
zeer onvolkomen en behoeft de steun van een titel, een tekst, een programma-praatje („programma-muziek"), wanneer de componist juist het
afgebeelde wil mededelen. Zonder de titel denkt niemand bij het horen van
Debussy's „Poissons d'or" aan goudvissen op een gelakte Japanse doos,
zonder het verband met het libretto denkt niemand bij het horen van de
Leit-motive in Liszt's „Faust-Symphonie” of in Wagner's opera's aan de
karakters van bepaalde personen. Instructief in dit verband is Smetana's
beroemd kwartet „Z mého zivota" („Uit mijn leven"), waarin in het laatste
deel (maat 223-230) de hoge flageolet-E der eerste viool de fluit-toon, die
hij steeds in zijn oren hoorde voor hij doof werd, afbeeldt, terwijl de dissonerende tremolo's van tweede viool en alt onheilspellend de tragiek van zijn
leven uitdrukken. Die tragiek gevoelen wij uit de muziek onmiddellijk, maar
wat hij met die hoge E „bedoelt", weten wij slechts en kunnen wij slechts
weten uit zijn brief van 12 April 1878.
Veel zou er nog te zeggen zijn over de liederen, over composities naar
aanleiding van gedichten, als Liszt's vertolkingen van verschillende sonnetten van Petrarca. Maar wij moeten ons beperken. Zoveel blijkt wel, dat
ook de muziek de afbeeldende functie bezit. Maar, wij herhalen het, slechts
incidenteel. Gelukkig doet een componist meestal nog wel iets anders dan
concrete geluiden min of meer adaequaat nabootsen, of ook wel andere,
niet-phonische werkelijkheden in klanken „schilderen", afbeelden. Hij
bootst niet iets anders na, maar drukt zichzelf uit. Dit weet reeds ieder,
die een „treurig" van een „vrolijk wijsje" kan onderscheiden. Toch is het
opvallend, hoe aan het incidentele in het algemeen de voorkeur gegeven
wordt boven het essentiële, aan ge-liedertafel (het „bim-bam" der avondklokken !) boven koorzang, aan opera's boven symphonieën 12 ), aan Beethoven's „Zesde” boven diens „Achtste", aan zijn „Ouverture Egmond" (dan
niet hiervan het strict-muzikale moment, maar het „verhaaltje": het vallen
van Egmond's hoofd, het treur-koraal daarna, het opjoelen van het volk,
mtszig fallenden einzelnen Tropfen auf der gleichmászigen Bassfigur der herabrieselnden Wassermassen .... bezeichnen. Dieser Rhythmus scheint es Brahms angetan zu haben, denn wir begegnen ihm in allen drei Sátzen. Doch erst im letzten
Satz passt er sich in deskriptiver Weise (wij cursiveren) der, dem Text des Regenliedes
(bedoeld is het Regenlied uit op. 59) eigentümlichen Stimmung an".
11) Vgl. de theorieën over de klank-symboliek der taal.
12) De muzikale volksman houdt in de eerste plaats van opera-aria's; dit komt natuurlijk ook door de meestal gemakkelijker aansprekende melodiek.
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de opstand met zijn glorieus einde) boven zijn „Ouverture Coriolan", aan
zijn „Mondschein-Sonate" boven zijn laatste kwartetten, aan Sinding's
„Fri hlingsrauschen" boven een Partita van Bach, enz., enz. Natuurlijk zijn
hier ook nog andere factoren in het spel. Voorzover in alle muziek het expressieve moment aanwezig is, zal de muziek minder begrepen worden,
naarmate de vertolkte gevoelens dieper en edeler zijn. Maar zeker berust
het verschil in algemene appreciatie van programma-muziek en absolute
muziek óók op het verschil tussen „Darstellung" en „Kundgabe". De programma-muziek biedt meer houvast, men „begrijpt" wat men hoort, d.w.z.
men kan in woorden formuleren wat de muziek blijkens de titel of de begeleidende tekst bedoelt 13 ), men kan het (belangrijk punt !) aan anderen vertellen 14) en men weet niet, dat men het meer over het „programma" dan
over de muziek heeft.
Het „begrijpen" der absolute muziek echter is niets dan: ontroerd worden 15). Ook deze ontroering kan in taal worden uitgedrukt (zij het ook
— zie Hoofdstuk III, § 3 -- niet geheel adaequaat) en dit kan, omdat ook
de taal expressief functionneert. Maar tot een dergelijke formulering is
slechts een (taal-)kunstenaar in staat. Hoeveel moeilijker is dit „praten
over" muziek dan het lanceren van opmerkingen als „Nu hoort men een
klok beieren, een vogel zingen, een waterval klateren", enz. Geen wonder,
dat men altijd weer poogt ook de absolute muziek te „verklaren" als descriptie van een werkelijkheid, als illustratie van een of ander verhaal.
Bij de schilderkunst kunnen wij nog veel eerder dan bij de muziek verwachten, dat men de expressie niet opmerkt, omdat deze kunst vrijwel
steeds iets afbeeldt, hetzij iets dat realiteit is of kon zijn, hetzij een irreëel
geheel, waarvan de momenten toch weer naar visueel waarneembare concreta verwijzen (zoals zo vaak bij Odilon Redon). Er zijn pogingen gedaan
13) De titel of de tekst kan natuurlijk ook wel enigszins mededelen, wat de muziek
uitdrukt; zij „noemen" de stemming dan, „drukken" haar niet „uit".

14) Het is ons vaak opgevallen, dat men, als men de jeugd wil opvoeden tot het genieten van muziek (de jeugd-concerten), begint met programma-muziek (Franck:
Le Chasseur Maudit, enz.), omdat daar gemakkelijker iets van te vertellen, iets van
uit te leggen is.
15) Wij willen in het geheel niet beweren, dat het muzikale kunstwerk in zijn expressief moment geheel opgaat. Niet alleen drukt een mens zich uit, maar hij doet dit ook
op schone wijze (overigens is er ook zo iets als uiting van een schoonheidsontroering;
zie beneden) en bovendien .... in muziek, d.w.z. er is het technisch moment, de
„Gestaltungsprinzipien" (zie voor het een en ander het artikel van D. Bartling: Rationalistische en irrationalistische fundering van de kunst (Annalen der critische philosophie, IV, 5e aflevering, pag. 71, vlg.). Maar om die andere momenten is het ons
hier niet te doen.
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om aan die „Darstellung" te ontkomen, maar deze pogingen zijn toch eerst
van de laatste decennia. De gemiddelde beschouwer tracht ook dan altijd
weer vormen, voorwerpen te ontdekken (vooral als deze blijkens de titel
toch bedoeld zijn), meent hier en daar ook wel iets te herkennen en voelt
zich als iemand, die een gesprek achter een gesloten deur, dat hij zo graag
zou horen, net niet kan verstaan; zonder dat hij gezien heeft wat wordt afgebeeld, kan hij een schilderij niet begrijpen. Voor dien gemiddelden beschouwer, evenals voor den vroegeren kunst-theoreticus,treedt de expressie in de
andere gevallen achter de zo duidelijk waarneembare en adaequaat in taal
te beschrijven afbeelding terug.
Het schilderij krijgt in een beschrijvende catalogus een titel, of heeft er
reeds een van den maker ontvangen. Titels kunnen twee bedoelingen hebben 16). Zij kunnen in de eerste plaats de afbeeldingsfunctie helpen, de voorstelling dus duidelijker maken, en dat kan, omdat de taal dan „darstellend"
functionneert. Dit is bij vrijwel alle historische stukken het geval. Hoe
„natuurgetrouw" een schip op zee ook is geschilderd, niets doet ons vermoeden, dat het hier juist gaat om het schip van Zoutman, terugkerend van
de slag bij de Doggersbank. In andere gevallen als bij Bijbelse taferelen
kan men even goed volhouden, dat het woord het doek, als dat het doek
het woord illustreert. Soms behoort bij een tekening een gehele tekst, leven
tekening en woord in onscheidbare symbiose (zie Wilhelm Busch, Daumier,
Gavarni, Th. Heine, Karl Arnold, de politieke spotprenten) 17) . In de
tweede plaats kan een titel (een begeleidende tekst) ook de expressieve
functie helpen, de uitdrukking dus duidelijker maken 18) en dat kan, omdat
de taal dan ook „kundgebend" functionneert. Zo bestaat er een pastel van

Van Ravestein: een blauwig woud, in de takken zingen de vogels, daarboven hangt groot de maan, en in de pastel zelf staat in gepenseelde lettertjes
de eerste strofe van Verlaine's „La lune blanche". Terwijl niemand tegen
de eerste soort titels bezwaar zal hebben, staan deze meestal tegen. Wij
willen de ontroering door het schilderij zelf ondergaan.
Het zijn de in wezen onpicturalen, voor wie het schilderij in de voorstelling geheel opgaat. Interessant is hetgeen Brom over de smaak van Potgieter en zijn tijd zegt: „Titels moesten werk dekken, dat van opgeblazenheid uitpuilde. De schikking van een groep, de houding van elke persoon,
het was allemaal berekend op toeschouwers, die elkaar de biezonderheden
16) Behalve dan natuurlijk de bedoeling om het schilderij kort te typeren; „vrouw
met kat" werkt slechts in enkele gevallen verklarend.
17) Los van de tekst is de tekening als „mooi" of „lelijk" te beoordelen; maar daarover spreken wij nu niet.
18) In dat „duidelijker maken" van de afbeelding en de uitdrukking is „voor anderen"
(en dus de tweede functie) altijd geïmpliceerd.
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bij wijze van examen in de vaderlandse geschiedenis wilden wijzen" 19). Hier
leverde de kunst, wat het publiek verlangde: » Darstellung". Wanneer Brom
het nu betreurt, dat zij in al die doeken „toevallig het schilderen vergeten
(hebben)", dan schijnt hij tegenover de afbeelding als bijkomstig, niet het
expressieve, doch het schilder-technisch moment als essentieel te stellen.
Doch reeds in de volgende zin, waarin hij zijn verlangen naar „één levendige
verfstreek" uitspreekt, blijkt, hoezeer dat schilder-technische in het expressieve verankerd ligt. Die levendige verfstreek ontbreekt, omdat geen
levende ziel zich heeft geuit, omdat er (om met Van Gogh te spreken) niet
met een zekere gepassioneerdheid geschilderd is 20) .
Het is inderdaad iets van de laatste tijd, om in het werk den kunstenaar,
in de afbeelding de uitdrukking te onderkennen, te beleven 21 ) . En niet
alleen in werken uit de laatste periode als b.v. die van Van Gogh 22) ( want
anders kon gezegd worden: men zag die expressieve functie niet, omdat
die er ook niet was) doch ook in de oudere. Zie b.v. Just Havelaar over
Brueghel's ,,Verminkten": „Al wat hij aan smart doorleden had, om de
19) G. Brom: Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw (Rotterdam, 1927),
pag. 19. Vlg. ook (pag. 12): „Potgieter had in 't voorlopig museum ook een uitverkoren plaats voor een bepaald portret gevorderd. Was 't een Rembrandt of wel een
Hals ? Geen vraag voor Potgieter, want het ging er volstrekt niet om, wie een stuk
geschilderd had, maar wat het voorstelde". Het ging er dus niet om, welke persoonlijkheid zich daarin uitte.
20) V. van Gogh: Brieven aan zijn broeder 2 (Amsterdam—Sloterdijk, 1923) III, pag.
27: „Tu le verras bien que les pêchers roses ont été peintes avec une certaine passion".
21) Lang nadat wij dit geschreven hadden, vonden wij deze mening ook bij D. Bartling: Enkele aantekeningen over stijl, persoonlijkheid en kunstwerk (Annalen der
critische philosophie, VIII, 3e aflevering, pag. 35), die een en ander vooral voor de
literaire critiek wil laten gelden.

22) Wanneer Van Eeden (De Nieuwe Gids, 1890, IV, pag. 264-265, 296) bekent
Vincent aangrijpend te vinden, maar daaraan toevoegt, dat dit misschien alleen
mogelijk is „door associaties, die niets met schilderkunst hebben uit te staan", zien
wij in die toevoeging een aarzeling om het expressieve moment als essentieel voor de
schilderkunst te erkennen. — Terecht protesteert Bartling (in het eerst genoemde
artikel, pag. 83) tegen Stochhammers' contrastering van den „Nur-Maler" (voor wien
het schilderij slechts probleem is, dat met behulp van schilderkunstige Gestaltungsprinzipien moet worden opgelost) en den „Auch-Maler". Zo weet ook elke violist, dat
het al dan niet spelen van een portamento op een bepaalde plaats, het spelen van
een A- of een E-portamento, het al dan niet liëren van bepaalde tonen enz., hetgeen
allemaal ongetwijfeld tot de Gestaltungsprinzipien van het vioolspel behoort, ver
boven die principiën uitwijst; hij kan zelfs uit zo schijnbaar volkomen nuchtere zaken
als phraseringsbogen en vingerzettingen iets aflezen over de persoonlijkheid van wie
het muziekstuk heeft uitgegeven.
,
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mislukte realiteit, om het verval der menschheid, om de schande der armoê,
vatte hij samen in dit beeld, dat, hoog boven de waarneembare realiteit
uitrijzend, een hallucinatie van ellende is, een angstdroom" 23 ). Het is „een
belijdenis van een opstand" 24) . „ Belijden" wordt hier het woord (helaas
ook het mode-woord); de zolang verwaarloosde expressie wordt in de sfeer
van het heilige, het numineuze verheven. Wat is voor Havelaar Van Gogh's
„de Aardappeleters" ? In het epische, het objectieve: vijf mensen onder een
lamp om een tafel enz., ziet hij het lyrissche, het subjectieve en wezenlijke:
„een klacht als een belijdenis" 25) . Ook in het stilleven kan men nu het
expressieve ontdekken. En het portret wordt nog iets anders dan iets dat
al dan niet lijkt, al dan niet mooi is, al dan niet als technisch probleem goed
is opgelost; men herkent erin de ziel van den maker 26) .
Doch genoeg hierover. Naast de korte beschouwing over muziek dienden
deze enkele alinea's over schilderkunst slechts als een verklaring door parallellisme van het feit, dat de uitdrukkingsfunctie van de taal eerst zo laat
wordt ontdekt. Of moeten wij zeggen: de uitdrukkingsfunctie van de schone,
de literaire, de poëtische taal, van de taal als kunst ? Want eerst als zodanig
kan zij naast muziek en schilderkunst geplaatst worden. De late ontdekking
van de eerste functie is voor de taal in het algemeen zeker begrijpelijker
dan voor speciaal de poëtische taal. Immers de taalkunde kende zeer lang
slechts drie takken: poëtica, rhetorica en grammatica. Tot een principiënwetenschap, een axiomatiek, was men nog niet gekomen. Bovendien is in
de taal die functie minder apert dan in de taal der poëzie 27 ).
Deze historische uitweidingen, die als aanvulling bedoeld zijn op Deel II,
waarin zij geen plaats konden vinden, stelden ons in staat op enige nog niet
ter sprake gekomen samenhangen te wijzen. Wij keren tot de systematiek
terug.
Wij stellen voorop Bühler's onderscheiding in „uitdrukking door middel
van de stem" en „uitdrukking door middel van de taal" 28) . De eerste schakelen wij geheel uit. Niet zozeer omdat het al dan niet metaphorisch zijn
van een woord of een zin voor de vocale expressie volslagen irrelevant zou
'

23) J. Havelaar: Het sociaal conflict in de beeldende kunst (Volksuniversiteitsbibliotheek, No. 13 (Haarlem, 1922)), pag. 37.
24) Ibidem, pag. 38.
25) Ibidem, pag. 213.
26) Zie Havelaar's beschouwing over Daumier's portret van Th. Rousseau (t.a.p.,
pag. 104). — Wat het historisch tafereel betreft, wordt in Alma Tadema slechts Darstellung, in een Rembrandt óók Kundgabe gezien.
27) Brinkmann acht de taal op verschillende momenten „poëtischer" dan de literaire
taal, doch om redenen, die met de eerste functie niets te maken hebben..
28) Zie K. Buhler: Sprachtheorie, Vorwort, pag. XI.
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wezen, maar wel omdat wij daarover in de bestaande literatuur niets hebben
aangetroffen; nooit is onderzocht, of niet de modulatie der stem „toevoegsel"
kan zijn. Bovendien kan wel de „gesproken taal" maar niet de geschreven
poëzie behandeld worden in de gevoelsschakeringen daarin door de menselijke stem aangebracht. Dit is een belangrijk verschil. De spreker heeft in
zijn stem een zo machtig expressie-middel, dat alle andere hem ter beschikking staande expressie-middelen daarbij zo niet wegvallen dan toch ver
terugtreden. „C'est le ton qui fait la musique" is zo'n gemeenplaats geworden, dat wij aarzelen het hier nog neer te schrijven 29 ) . Maar de dichter
houdt principieel geen rekening met die vocale modulatie-mogelijkheden.
Hij drukt zich uit o.a. door rhythme, klank, metaphoor 30) . Men kan niet
direct beweren, dat er over deze momenten der poëzie, der „schone taal"
in het algemeen, weinig geschreven is. Maar wel werden zij als middel tot
uitdrukking toch betrekkelijk weinig gewaardeerd. Men sprak vooral over
hun aesthetische en plastische waarde. Wat speciaal de metaphoor betreft;
men stelde schoonheidsregels op en toetste de concrete metaphorae daaraan
(men moet niet van „lager" naar „hoger" overdragen 31 ); men moet in het
beeld blijven; men moet de beelden niet te ver zoeken; zij moeten begrijpelijk
zijn 32 Zelden vinden wij het inzicht, dat de geïnspireerde schrijver dergelijke regels of wetten (en vooral de laatste twee) zal laten voor wat zij zijn,
en steeds die metaphoren zal kiezen (om dit te „bewuste" woord nu maar
even te gebruiken), welke hij voor zijn zelf-expressie nodig heeft.
Wat is trouwens die „schoonheid", dat aesthetische van een gedicht, een
compositie, een schilderij ? Is die schoonheid los van den kunstenaar te beschouwen? Ongetwijfeld. Maar hoezeer vergeten wordt, dat die schoonheid toch ook uiting is van een mens, blijkt telkens weer uit de definities,
die van lyrische poëzie worden gegeven. Als type-voorbeeld diene de definitie van Van Leeuwen: „In lyriek uit de dichter alle menschelijke gevoelens:
)).

liefde en haat, bewondering en afkeer, rust en verlangen, zekerheid en

twijfel, enthousiasme en verontwaardiging" 33). Het is opvallend, dat wij
29) Zie o.a. Bühler, t.a.p., pag. 32; 0. Jespersen: Lehrbuch der Phonetik 2 (LeipzigBerlin, 1920), pag. 224, vlg. (Kap. XV, Ton).
30) Zoals wij reeds meermalen zagen, wordt ook de klank als expressie- of afbeeldingsmiddel ,,(klank-)metaphoor" genoemd; zie beneden.
31) Hier wordt de metaphoor als naamsoverdracht en niet als betekenisoverdracht
begrepen: het lagere is de N *--± A (vgl. Deel II, Hoofdstuk I, § 2, § 6; ook Deel III,
Hoofdstuk I, § 1).
32) Hier roeren wij reeds de metaphoor als mededeling aan.
33) W. L. M. E. van Leeuwen: Epiek en Lyriek 3 (Groningen—Den Haag, 1933), pag.
19, pag. 241. Te Winkel zag reeds verder, toen hij schreef, dat „de aesthetische gemoedsbewegingen .... tot het scheppen van kunstwerken leiden" (J. te Winkel:
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bij al deze voorbeelden van menselijke gevoelens tevergeefs zoeken naar
die, welke voor de lyrische poëzie (en voor de kunst in het algemeen) zeker
niet het onbelangrijkste is: de schoonheidsontroering. Zo vinden wij temidden van het vele, dat de poëtica (enz.) ons op meer of minder gelukkige
wijze weet mee te delen over de schoonheid der metaphoor, vrijwel niets
over de metaphoor als middel om een schoonheidsontroering te uiten. En
ook later, .als men de expressieve functie dan wel heeft ontdekt, is dit niet
veel anders. Wundt, volgens wien de uitdrukking toch essentieel is voor de
taal, zegt, dat een overdracht geschapen wordt „zum Zweck der stárkeren
sinnlichen Gefühlsbetonung eines Begriffes", en Pongs, die zeker veel meer
dan iemand anders aan de metaphoor als uitdrukking recht laat wedervaren, kent wel „Ich-, kosmische, Liebes-, magische, mystische, mystische
Beziehungs-, mythische, mythologische, mythisch-magische, Mittler-, Offenbarungs-, rauschhafte, en expressionistische" metaphoren, maar waar is ook
bij hem de metaphoor als uiting van een aesthetische emotie?
Wij willen natuurlijk in het geheel niet de mening verkondigen, dat elke
metaphoor een dergelijke emotie uitdrukt, noch dat deze emotie ook niet
andere expressie-middelen heeft, maar wel even wijzen op deze lapsus in
de bestaande literatuur; een en ander kan eerst in een beschouwing over
het object zijn plaats vinden.
De definitie van Wundt brengt ons op de samenhang tussen de begrippen
,,metaphoor" en „hyperbool". In deze samenhang leeft de leugen-theorie
incognito verder; d.w.z. „hyperbool" is een euphemisme voor „leugen". De
leugen-theorie kwam in Deel II meestal naar aanleiding van de derde functie
van de metaphoor ter sprake, slechts een enkele maal naar aanleiding van
de eerste 34). T.o.v. de gevoelshyperbool kunnen wij m.m. dezelfde redenering toepassen als t.o.v. de „versiering". De (gevoels)metaphoor bezit meer
expressieve waarde dan het kurion en met betrekking tot het kurion kan
het daarom wel hyperbolisch genoemd worden; er is een plus. Met betrekking
tot het gevoel zelf echter moet de metaphoor quantitatief adaequaat zijn.
Iemand die „te grote" woorden gebruikt, is evenmin een groot kunstenaar
als iemand die „te kleine" woorden gebruikt, zich uitdrukt in gevoelsarme
en grauwe omgangstaal. Bovendien liegt hij, want hij huichelt een gevoel
dat hij niet bezit 35 ) . De critiek op de metaphoor als leugen „in eerste werkelij k heid" is slechts zeer zelden essentieel.
De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde (Haarlem, 1922), I, pag. 25).
Bij hem vinden wij overigens ook dezelfde opmerkingen over de Darstellungs- en de
Ausdrucksfunctie der taal, als wij bij Bühler aantreffen.
34) Vgl. Deel II, Hoofdstuk II, § 3. Ook Mauthner identificeert op sommige momenten
metaphoor en hyperbool (Beitrtge, II, pag. 491).
35) De kwestie is zeer veel ingewikkelder. Of men van „liegen" wil spreken, hangt
van verschillende factoren af. Hiervoor verwijzen wij naar Hoofdstuk II, § 1.
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. Om alles wat over de metaphoor als uitdrukking gezegd is systematisch
te beschrijven, moeten wij in de eerste plaats twee opvattingen van „expressie" onderscheiden, wij zouden kunnen zeggen: een psychologische en
een philosophische. De eerste heeft het oog op de „gewone" gevoelens als
vrolijkheid, vreugde, verdriet, smart, liefde, haat, enz. Als illustratie diene
de opmerking van Erdmann: „Und wenn ein scherzhaft aufgelegter Mensch
statt Nase Riechkolben sagt oder statt Zigarre Glimmstengel, so will er gar
nicht die fraglichen Dinge objektiv bezeichnen, sondern nur seinen eigene
heiteren Laune Ausdruck geben" 36 ) . Wij kennen weinig plaatsen, waar een
metaphoor zo zeer als uitdrukking van een stemming is begrepen. Zo be.grijpt Erdmann ook het euphemisme en het dysphemisme als uiting van een
gemoedstoestand 37 ). Tot deze groep behoort b.v. ook de liefdes-metaphoor
van Pongs. „So entsteht die Verbildlichung des im Eros verwandelten Gefuhls, die erste Liebesmetaphorik" 38 ). En Schuchardt zegt: „Die Liebe hat
geradezu die Metaphern erschaffen. Sie hat die Sprache selbst erschaffen" 39).
Geen der andere gewone menselijke gevoelens valt de eer te beurt zijn naam
aan een soort metaphoor gegeven te hebben; er bestaat geen vreugde- of
smart-metaphoor 40 ). Dit vindt zijn grond in het feit, dat de liefde als machtigste „Ich-Erf ahrung" wordt begrepen 41 ) . De liefde dringt wel meer dan
elk ander gevoel tot uiting, zeker ook, omdat men dit gevoel aan een ander
wil mededelen, nl. aan het geliefde wezen; de erotische poëzie kent veel
sterker dan de andere genres de tweede functie, bij de laatste treedt die
tweede functie veel meer achter de eerste functie terug. En nu bemerken
wij, dat de liefdes-metaphoor in de liefdes-lyriek een analogon vindt. Ook
deze staat temidden van de andere soorten volkomen alleen; men onderscheidt ook geen vreugde- of smart-lyriek. De liefdes-lyriek kan moeilijk
aan de natuur-lyriek gecoördineerd worden, want nu blijkt het grote verschil tussen die twee: de eerste soort ontleent zijn naam aan een geuit
gevoel, is gebaseerd op de uitdrukking, de tweede ontleent zijn naam aan

het beschreven object, is gebaseerd op de afbeelding.
Wel kent men de algemene term „gevoelsmetaphoor" 42 ) . Deze term lijkt
mono-semisch, en toch kunnen er drie verschillende zaken onder verstaan
worden (en zij worden er ook onder verstaan), nl.
36) K. 0. Erdmann: Die Bedeutung des Wortes, pag. 110.
37) Ibidem.
38) Pongs, pag. 245.
39) H. Schuchardt: Romanisches und Keltisches (Berlin, 1886), pag. 236.
40) Wij behoeven niet te herhalen, dat wij hier over de begrippen, de termen spreken.
41) De term „Ich-Erfahrung" bij Pongs, pag. 246.
42) Deze term o.a. bij Pongs, Vorwort, pag. IX (echter niet in het Sachregister) en
bij Mauthner: Beitri,ge, I, pag. 124.
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1 e. een metaphoor, die een gevoel tot uitdrukking brengt, dus een liefdesmystische, rauschhafte enz. metaphoor;
2e. een metaphoor, waarbij de beide kuria (wij drukken ons zeer praegnant uit) slechts gevoelsmomenten en geen begripsmomenten gemeen hebben;
3e. elk woord met een gevoelswaarde. Deze betekenis menen wij uit de
volgende uitspraak van Mauthner te moeten concluderen: „Was aber ist
die innige Verschmelzung von Wort und Stimmung anderes, als der Eroberungszug der Metapher über den Begriff hinaus, als die Gewinnung von
Gefuhlswerten?" 43 ) Dit zou in overeenstemming zijn met zijn opvatting,
dat elke woord-verandering een metaphoor is 44) . Aan de andere kant is hier
dan toch een incorrelatie met zijn visie op de oorsprong der taal als wortelend
in een gevoel.. Immers volgens het eerste citaat bestaat het zuivere begrip
eerder dan het begrip met gevoelswaarden. Ondanks dit laatste geloven wij
toch, dat het derde begrip „gevoelsmetaphoor" het door Mauthner bedoelde
is. Dit blijkt ook uit de opmerking: „an das Wort See allein schon ist durch
jahrhundertlangen Gebrauch eine Stimmung geknüpft, das Wort list nicht
die Seeanschauung aus, sondern .... nur diese Seestimmung, die zuinnerst
eine metaphorische Anwendung des Seebildes auf menschliche Gefühle
ist" 45). Men proeft hier de kip-en-ei-philosophie. Want hoe kan het meer
„beeld" worden van menselijke gevoelens, zo de mens niet eerst zijn gevoelens aan het meer heeft „geleend" (om met Biese te spreken) ? In allen gevalle is hier de metaphoor als „overdracht" gered (de mens draagt zijn
emoties op het begrip „meer" over), ja zelfs als rhetorisch begrip. Immers
hier wordt van een kurion de naam overgedragen op een anonymon, zodat
er een nieuw woord ontstaat, dat van het kurion slechts door het gevoelsmoment (g) verschilt. En hierin ligt het enorme verschil met het tweede
begrip „gevoelsmetaphoor", waarbij de beide kuria niet slechts door g
van elkaar verschillen, maar slechts door g met elkaar overeenstemmen.
Schematisch:
phonetisch kurion
semantisch anonymon (gevoels)metaphoor
N
N

y

A
(a, b, c)

+

y

A / A
(a, b, c, g)
(a., b, c, g)
46)
(S c h e m a XXXIV)

43) Mauthner, t.a.p., pag. 130.
44) Ibidem, pag. 122, 123.
45) Ibidem, pag. 121. — Wat in deze uitspraak over de tweede functie van de gevoelsmetaphoor geïmpliceerd is, komt in de volgende § aan de orde.
46) Vgl. ook Schema XXII (Hoofdstuk I, § 3).
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Terwijl het tweede en het derde begrip „gevoelsmetaphoor" voornamelijk
op een vergelijken van twee woorden (kuria) berust, berust het eerste wezenlijk op de uitdrukking, op de zelf-expressie.
Voorts kan de term „gevoelsmetaphoor" nog twee betekenissen hebben,
welker verschil op een geheel ander niveau ligt dan dat der drie bovengenoemde. Er kan mee bedoeld worden een soort van metaphoor en dan is
hij gecoördineerd en gecontrasteerd aan andere soorten (b.v. de begripsmetaphoor), of hij kan de functie hebben van een beknopt manifest, dus
logisch een pleonasme zijn 47 ) : elke metaphoor drukt een gevoel uit, berust
op een gevoel. Dan zijn er weer twee mogelijkheden: óf men toont aan dat
verschillende verschijnselen ten onrechte altijd „metaphoor" genoemd
worden, óf men toont aan dat de zo genoemde verschijnselen ten onrechte
niet (of niet alle), als uitdrukking worden begrepen. Vooral in het laatste
geval zal het begrip „uitdrukking" een uitbreiding ondergaan. Wil men
b.v. de eerste functie altijd aan de taal toekennen, dan zal men naar aanleiding van een volkomen vlak gesproken (of van een geschreven) zin als
„De Rijn komt bij Lobith in ons land" zeggen: „De spreker drukt hier zijn
overtuiging uit, dat hetgeen door deze zin wordt „dargestellt", werkelijkheid
is" en zo de zogenaamde logische modaliteiten zien als uitingen van een
gevoel (zekerheid, twijfel, enz.; de genoemde vonden wij hierboven ook bij
de gevoelens, die in lyrische poëzie worden geuit) . Maar anderen zullen zich
met verbazing afvragen, wat dan die indicatief te maken heeft met klank,
rhythme en beeldspraak der poëzie en of het werkelijk nog wel mogelijk is
om, gezien de aan geciteerde zin toegekende expressie, de expressie de
„poëtische" functie van de taal te noemen 47 (r).
Gaat men niet zover om in alles wat „metaphoor" genoemd wordt een
47) Vgl. hetgeen wij over de psychologische metaphoor zeiden (Hoofdstuk II, § 1).
47a) Wij roeren de kwestie slechts aan; zij is uitermate gecompliceerd. Want het gaat
bij de „modaliteit" om woordschikking, om modi van het verbum, maar vooral ook
om intonatie, zinsmelodie. „Zonder de functie van het personale aspect in de musische
melodie is alle taalgebruik onmogelijk", zegt Reichling, die een en ander aan een uiterst
subtiele analyse onderwerpt (A. Reichling S. J.: Over het personale aspect in het
taalgebruik (Bundel Opstellen van oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. C. G. N.
de Vooys (Groningen—Batavia, 1940), pag. 310)) . Hij onderscheidt hier twee soorten,
die gedeeltelijk samenvallen met Overdiep's „psychologische" resp. „logische modaliteiten", nl. de emotionele en de intentionele. — Wij wezen er reeds op, dat Brunot
(e.a.) als „moyens d'expression" uitsluitend de modaliteiten behandelt, doch niet
de metaphoor, hoewel deze toch juist als persoonlijk uitdrukkingsmiddel van een
gevoel wordt begrepen. En als de metaphoor wèl in een „grammatica" wordt behandeld, is dat toch nooit in verband met de modaliteiten. Waarom behoort de metaphoor
niet tot „het personale aspect in het taalgebruik"?
41

642
gevoel te ontdekken (ondergaan „uitdrukking" en „gevoel" dus geen begripsuitbreiding 48 )), dan moet men nagaan, welke gevoelens de (gevoels)metaphoor dan speciaal uitdrukt. Een poëtica, die zich op de expressie
baseert, zal tot veel subtielere onderscheidingen moeten komen dan die
welke wij in de psychologie aantreffen: „lust, onlust, liefde, vreugde, smart",
enz. Deze woorden zijn trouwens voor het grootste gedeelte aan de gewone
taal ontleend (zijn geen „termen " 49)); zij doen aan als enkele bakens op
een groot water, wier ankerkettingen bovendien veel te lang zijn. Wat doen
wij met die woorden, als wij lezen over de sprinkhaan : "He rests at ease
beneath some pleasant weed" ? 50 ) Het hierin geuite gevoel kunnen wij niet
noemen, er is geen woord dat het afbeeldt (darstellt), en toch: uit de klank,
uit het rhythme, uit dat `pleasant', uit het hele verband met de rest van
het gedicht, grijpt ieder het zonder aarzeling, die evenals Keats gestaan
heeft, ontroerd gebogen over gras. Een nomenclatuur is hier zeer moeilijk
en een definitie zal hier zelf bijna tot expressie moeten worden. Zoals wij
gezegd hebben: weinig wordt als belangrijk moment van dit psychisch amalgama de schoonheidsontroering aangewezen.
„In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer .... " 51)
De moderne, zich vanuit het Ik en de zelf-expressie oriënterende stilistiek
zal in dit geval niet met Wundt zoeken naar een of ander begrip, op welks
gevoelsmoment „sinnlich" (?) 52 ) de nadruk wordt gelegd, maar zal ook niet
zeggen, dat het woord „vergaren" uitdrukt, of althans mee helpt uitdrukken, de schoonheidsontroering van iemand, die de avond-val in stille

straat als een schoon wonder beleeft. Eerder zal zij deze metaphoor zien
als uitdrukking van een mystisch gevoel.
En hiermee naderen wij, wat wij kortheidshalve de philosophische opvatting van „expressie" noemden. Terwijl nergens met betrekking tot de „gewone" gevoelens het uitdrukkingsmonopolie voor de metaphoor wordt opgeëist, zien zowel de moderne stilistiek, als de taal-philosophie, als de wijsbegeerte met betrekking tot de mystische gevoelens in de metaphoor het
enig mogelijke expressie-middel. Hier vervagen de grenzen tussen de wetenschappen.
48) Steeds weer: analyse en synthese.
49) Vgl. Deel I, Hoofdstuk I, § 1.
50) J. Keats: On the grasshopper and the cricket, vs. 8.
51) H. Gorter: Mei, vs. 5, 6.
52) Misschien is het slechts op een subjectieve indruk gebaseerd, maar wij menen,
dat in de gevoelstoon van „sinnlich" een desappreciatie meeklinkt, als laatste levensuiting van de intellectualistische aesthetica.
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In een mystisch gevoel beleeft de mens de samenhang tussen zichzelf en
de kosmos en tussen alle momenten der kosmos onderling. Meent men nu
(als de taal-criticus), dat dit gevoel niets is dan een menselijke gewaarwording, waaraan geen enkele werkelijkheid beantwoordt, dan zal men alle
metaphoren der mystiek, der philosophie en der detail-wetenschappen,
waarin „verschillende" objecten als „hetzelfde" worden saamgegrepen en
begrepen, zien als in wezen identiek, nl. als gevoelsmetaphoren, die op onderscheiden wijze het zelfde mystische gevoel uitdrukken en die slechts expressieve doch geen afbeeldende waarde hebben. Slechts het onderscheidende,
het analytische is het rationele, elke synthese, elke abstractie is irrationeel, is expressie van een emotie 53) . De „eenheidswaan" der wetenschap is
dan niets anders dan de „Godswaan" der religie en elk philosopheem is een
gedicht, waarin een persoonlijkheid zich uitspreekt, en als zodanig niet te
weerleggen 54 ), maar als zodanig ook geen (tweede) werkelijkheid intenderend. Meent men echter, dat aan dat mystische gevoel wèl een realiteit
beantwoordt, dan verkrijgt daarmee de metaphoor ook de darstellende
functie: zij beeldt de metaphysische werkelijkheid af, zoals het „eigenlijke"
woord de zintuiglijk waarneembare 55) .
Zo wortelt, zoals wij reeds herhaaldelijk zagen, een bepaalde visie op het
verschijnsel „metaphoor" in een gehele wereldbeschouwing, ja, die wereldbeschouwing kan zich slechts in een descriptie van de metaphoor openbaren.
Niet in elk van deze descripties vonden wij een van beide opvattingen
duidelijk uitgesproken. Het hybridische in Biese's „philosophie van het
metaphorische" hebben wij hierboven bloot gelegd 56 ) . Soms is de metaphoor
voor Biese niets dan gevoelsmetaphoor (in de eerste betekenis), heeft zij
de expressieve functie, soms heeft zij voor hem daarnaast óók de afbeeldende; d.i. soms is zij slechts het middel om een mystisch gevoel het
geloof aan de samenhang van de ganse kosmos (waartoe ook de mens
behoort), dat een parallel vindt in, ja zelfs ontspringt aan de door den
mens zelf ervaren samenhang van ziel en lichaam te uiten, en soms
53) Over de samenhang van abstractie en uitdrukking van een gevoel, zie ook Deel
II, Hoofdstuk II, § 5. —
54) Vgl. M. J. Langeveld: Op weg naar wijsgerig denken (Volksuniversiteitsbibliotheek, Nr. 58 (Haarlem, 1933)), pag. 2: „Het „sisteem", dat meer dan zooveel duizend
jaar geleden werd „uitgedacht" en waarvan elke wetenschappelijke veronderstelling
reeds lang weerlegd is, is zelf niet en nooit te „weerleggen". „Weerleg" eens de profetieën van Jesaja, „weerleg" eens Beethoven's Septuor, „weerleg" eens de dáád van
Luther".
55) Voorzover men tenminste niet in èlk woord een metaphoor ziet. Maar deze opvatting gaat meestal niet met het geloof aan de derde functie samen.
56) Deel II, Hoofdstuk III, § 6.

644
is zij het middel om een werkelijk bestaande samenhang af te beelden.
En wat wij bij Biese vinden, vinden wij in de ganse philosophische literatuur over ons onderwerp: twijfel aan de derde, maar nooit twijfel aan de
eerste functie der metaphoor. Een woord of een zin wordt altijd „slechts"
een metaphoor genoemd met betrekking tot wat wordt afgebeeld, nooit met
betrekking tot wat wordt uitgedrukt. Wanneer Mauthner de poëtische metaphoor aanvalt, is dat wegens haar geringe aanschouwelijkheid, niet wegens
haar geringe expressiviteit 57). Een critiek op de expressiviteit is altijd incidenteel. Een uitzondering moeten wij misschien maken voor Brinkmann,
waar hij zegt, dat het door een metaphoor uitgedrukte gevoel althans voor
een gedeelte gehuicheld is 58
In het algemeen wordt de metaphoor gezien als hèt middel (of als een
der middelen) om zichzelf, zijn gehele persoonlijkheid, uit te drukken, van
zijn vluchtigste stemming af, tot zijn tot een „philosophisch stelsel" uitgebouwde levensbeschouwing toe. En omgekeerd wordt de uitdrukking, vooral
dan van mystische gevoelens, gezien als een der voornaamste momenten of
als het enig wezenlijke moment van de metaphoor. Wij spraken hierboven over de taal van den dichter, van den zich uitenden
enkeling, en noemden als zijn expressie-middelen o.a. klank en metaphoor 59 ).
Maar daarnaast is er ook de taal, de taal van een volk, waarvan iedere dichter gebruik maakt. En in deze begripsmonographie is het onmogelijk klank
en metaphoor naast elkaar te stellen, omdat de klank in haar expressieve
functie soms als metaphoor wordt begrepen. Dit brengt ons tot de phuseitheorie over het ontstaan van de taal. Deze luidt:
De objecten maken op den mens een bepaalde indruk, „doen" hem op
een bepaalde wijze „aan". Deze met gevoelens belaste gewaarwordingen,
deze „aandoeningen", gaat hij in klanken uiten en hij „kiest" daarvoor die
klanken, welke aan die gevoelens adaequaat zijn. Er heerst hier een scheppend procedé: in klanken herschept de mens zijn innerlijke wereld. En dit
is mogelijk, omdat in de eenheid der psyche alles met elkaar verbonden is,
omdat er synaesthesieën bestaan, waardoor juist de klank dezelfde impressie
kan maken als het object.
Spreekt men hier van „metaphoor" een psychisch factum wordt overgedragen op de physische klank —, dan zegt men eigenlijk met een andere
beeldspraak, dat met die klank dat factum wordt uitgedrukt (van binnen
) .

57) Beitráge, I, pag. 114, vlg., pag. 130.
58) Ook heeft Brinkmann aanmerking gemaakt op de kwaliteit der door de metaphoren uitgedrukte gevoelens; zo ook Pongs. Zie beneden.
59) Ook de expressieve functie van het rhythme wordt hier en daar wel als manifestatie van het metaphorische begrepen.
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naar buiten (over-)dragen van binnen naar buiten (uit-)drukken) Go).
Een theorie, die in de eerste functie van de taal (en hier is dan speciaal
bedoeld het phonetisch moment der taal, de woord-klanken) de oorspronkelijke en wezenlijke ziet, tracht het bestaan van verschillende namen voor
een en hetzelfde object te verklaren uit het bestaan van verschillende opvattingen van dat object, tracht de pluraliteit der talen (en zelfs der dialecten) geheel terug te voeren op een psychische differentiatie. Zo zegt reeds
Epicurus: Tà ovorpa-ra ég dpXfls µrh Oé Et yEvE69at, aXA' avTás Tàs P%QE15 TC7v
ávOp bircov Ka$' @vr^ '(sta -rraa Xov6as Trá@ Kat ióia Xap 3avova as
-

-

pavTácµa^ra t kos TOV aEpa EKTréµ rrEty, a~rEAAó[EVOV vp' ëx io~rwv -r65v
-

TCa$ G^v Kal T GJV gaVTaO pXrCOV 61)

Steinthal citeert hem met instemming, en ook Leonhard schijnt bij hem in
de leer geweest te zijn, als hij zegt: „Wer, wie der Nord-deutsche, „Mond"
mit langem 0 spricht, hat eine andre Auf f assung vom Gegenstande als der
Osterreicher, der es wie der Böhme mit kurzem 0 spricht" 62) .
Afgezien van alle andere bezwaren, die tegen deze theorie zijn aan te
voeren 63 ), rijst de vraag: Waarom neemt men juist aan, dat bij de verschillende volkeren de opvattingen der objecten en niet dat de opvattingen der
klanken verschillen ? Zo had men toch eenmaal de phusei-theorie aanvaardend de pluraliteit der talen op een veel ongedwongener wijze kunnen
verklaren. Wanneer werkelijk de synaesthetische relatie tussen gevoel (in de
meest ruime zin) en klank 64 ) bij alle volkeren en in alle tijden hetzelfde is,
60) Het is beter, hier de term „uitdrukken" te handhaven en dus niet „afbeelden"
te zeggen. Het moeilijke is, dat men, ook al doelt men kennelijk op de expressie, toch
blijft spreken van „schilderen, afbeelden, „darstellen" in klanken (Lautmalerei)".
Maar vergelijk hiervoor het begin van deze § en Hoofdstuk III, § 2.
61) Zie Diogenes Laertius, X, 75. p. 284 e, en vergelijk Steinthal: Geschichte der
Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern, I, pag. 325, vlg.
62) Vgl. Deel II, Hoofdstuk II, § 1, noot 28). — Omdat ieder mens anders spreekt,
aan zijn stem te herkennen is, zou zich ook in het gesproken „stoel" van A een andere
opvatting van het voorwerp moeten openbaren dan in het gesproken „stoel" van B.
Doch tot de individuele taal strekt Leonhard zijn theorie maar niet uit.
63) Zie o.a. Bi hier: Sprachtheorie, pag. 197, vlg. en ons artikel: De taal en haar
klank-logica.
64) Hiertoe behoort dan eventueel ook: tempo, rhythme, zinsmelodie, enz. Hoezeer
de gevoelstoon in twee talen verschillen kan, demonstreert Postgate (in zijn inleiding
tot het bekende werk van Ogden en Richards) aan het volgende geval. Een Frans
toneelspeler, die echter reeds jaren in Engeland werkzaam was en de vreemde taal
volledig beheerste, zei eens met het gevoelsaccent van zijn moedertaal op, naar hem
voorkwam, innige wijze: "my mother". Welk effect bereikte hij daarmee? Men riep
hem uit dankbaarheid van uit de zaal toe: "your grandmother !" Zou men hieruit
nu werkelijk moeten afleiden, dat het gevoel van het kind voor de moeder bij de
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moet de Fransman wel op een geheel andere wijze douleur gevoelen dan een
Nederlander leed. En onbegrijpelijk wordt het, hoe men er ooit achter is
kunnen komen, dat zij toch hetzelfde (nl. „leed") uitdrukken, hoe ooit
internationale gedachte-wisseling is ontstaan. Om een vreemde taal te
spreken of te verstaan, zou men (maar hoe?) nog een totaal nieuwe innerlij ke wereld in zichzelf moeten opbouwen 65).
Maar wij behoeven dit niet in al zijn consequenties te onderzoeken, daar
wij nergens de mening hebben aangetroffen, dat de gehele taal (elke taal)
klank-meta phorisch is (wel, dat zij klank-symbolisch, klank-logisch, onomatopoëtisch is), dat de ziel, of de geest, of het karakter van een volk zich
spiegelt in de klank-metaphoren ( wel in de klank) . In Biese's synthetische
visie wordt alles „metaphoor", dus ook elke klank, is er voor een differentia
specifica geen plaats; wat zich in de klank-als-metaphoor spiegelt, wat
daarin wordt uitgedrukt, is niet typerend voor de volksgeest, maar voor
den mens in het algemeen als physisch-psychische eenheid. Bij Wundt is de
klank-metaphoor niet „geïncarneerd" (om de term van Max Muller-Brinkmann te gebruiken), doch beperkt tot de schrijverstaal. Volgens Pongs behoort de klank-metaphoor over het algemeen wel tot de taal (in tegenstelling met het klank-symbool), maar hij dringt haar daar toch binnen
nauwe grenzen terug en spreekt in verband met haar nergens over het verschil tussen talen en volkeren, schijnt eerder aan het metaphorisch karakter
der afzonderlijke klanken of klank-groepen objectieve geldigheid toe te
kennen 66).
Wel in verband met de metaphoor tout court hebben wij de mening verdedigd gezien, dat de geest van een volk zich weerspiegelt in de metaphoren
van zijn taal. En dit zijn dan speciaal de niet-geïncarneerde, waarin een volk
zich scheppend uitdrukt, zoals een schrijver zich uitdrukt in zijn auteurmetaphoren. Een dergelijke mening is theoretisch (immanent-critisch) onaanvechtbaar. Alleen rijst de vraag, wat zich dan uit de beeldspraak over
geest of karakter laat concluderen. Men zou moeten beginnen met van verschillende talen de metaphoren bijeen te zoeken, om dan de internationale
Engelsen totaal anders is dan bij de Fransen, en niet, dat hetzelfde gevoel op twee
verschillende wijzen wordt uitgedrukt?
65) Wij bedoelen natuurlijk niet, dat er in het geheel niet een verschil in volksaard
is enz., maar wel, dat het verschil niet zo volkomen kan zijn, als volgens de phuseitheorie uit de taal-klanken zou moeten blijken.
66) Pongs blijft voor de extravaganties van Lerch, Leonhard en Schirokauer gespaard;
hij neemt zo ongeveer als Jespersen tussen Whitney (` `Inner and essential connexion
between idea and word .... there is none, in any language upon earth" (Language
and the study of language, pag. 32)) en Schirokauer een voorzichtig midden in (zie
voor den laatste: Pongs, I, pag. 467, Anm. 102).
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metaphoren eruit te schiften. En de rest zal zeer voorzichtig moeten worden
behandeld. Gemakkelijker te overzien en in haar typische geaardheid te
begrijpen dan die van een geheel volk, is de metaphoriek van een enkelen
dichter. Groot is het verschil tussen de figuurlijke taal van Shelley, van
Boutens, van Rilke, van Verhaeren (al gebruiken zij zeker ook wel „interindividuele" metaphoren) . Een literair-wetenschappelijke descriptie van
zo'n metaphoriek is zeer belangwekkend, maar de dichter-taal kent meer
momenten dan beeldspraak alleen, en de mens Shelley kent meer momenten
dan de dichter Shelley.
Evenals bij de beschrijving van de door de metaphoor uitgedrukte gevoelens zal men hier een en ander trachten te wringen in de terminologie
van psychologie of karakterkunde, of ook wel genoegen nemen met den
(ook) buiten de wetenschap gebruikelijke typeringen. Dan is er nog een
moeilijkheid, die zich ook voordoet, wanneer men de klank als spiegel van
het karakter beschouwt (en hier bedoelen wij dan niet de klank van elk
woord afzonderlijk, maar de klank van een taal als geheel: „Frans klinkt
mooier dan nieuw-IJslands"). Van een „onmuzikale" taal concludeert men
tot een onmuzikaal volk of mens, van een traag spreek-tempo tot een
traag volk of mens, enz. Maar er zijn mensen genoeg, zeer muzikaal aan de
piano, die toch een klank- en rhythme-loos taaltje schrijven. Waarom moeten
wij uit een onmuzikale taal niet afleiden, dat een volk of een mens zijn muzikaliteit blijkbaar niet in zijn taal heeft uitgedrukt? Soortgelijke vragen
kunnen naar aanleiding van de beeldspraak gesteld worden. Vondel noemt
in zijn „Salomon" het lichaam der vrouw een „goude tarweschoof met leliën
bezet" en Prinsen merkt naar aanleiding hiervan op: „Welk een gloeiend
hebraïsch beeld voor het naakte vrouwenlijf !" 61 ) Dergelijke „gloeiende
beelden" komen dus blijkbaar meer voor in Hebreeuwse poëzie. Zijn de
Hebreeërs daarom gepassioneerder dan andere volkeren, of hebben de
laatste hun hartstocht niet adaequaat kunnen of willen uiten?

Dat men bij een dergelijke interpretatie der metaphoren ook spoedig generaliseert, spreekt wel vanzelf. Zo knoopt Bordewijk aan de termen „stilleven" en „nature morte" een beschouwing over de aard van Fransen en
Nederlanders; de Fransen zouden in deze metaphoor, waarin volgens hem
in het geheel niet het wezen van het stil-leven is neergelegd, blijk geven een
onpicturaal volk te zijn 68 ) . Tegenover die ene metaphoor bewijst de gehele
Franse schilderkunst dus niets. Zo'n generalisatie wordt vaak door chauvi67) J. Prinsen, J.Lzn.: Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis, 2
('s Gravenhage, 1920), pag. 315.
68) F. Bordewijk: De laatste eer (Amsterdam—Sloterdijk, 1935); in de Grafrede: Op
Bosschaerts dooden kikvorsch.
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nisme gedicteerd. Zo moeten bij Brinkmann de klank van de Franse taal
en een metaphoor in het Italiaans samen een onaangename karaktereigenschap van het Franse volk bewijzen. De bedoelde metaphoor is „Il porco
parla francese". „Halten wir diese Thatsache zusammen mit dem italienischen Ausdrucke avere il catarro di qc. in seiner eigentlichen und in seiner
metaphorischen Bedeutung, so sehen wir dadurch das Urteil glánzend bestâtigt, welches unser Gefühl ausspricht, sobald unser Ohr den eigenthümlichen Nasalklang des Franzosen vernimmt, dieses Urtheil, dass sich in
diesem Klange der nationale Hochmuth und Dünkel dieses Volkes ausspricht" 69 ). Op zijn best zouden deze metaphoren bewijzen, dat ook andere
volkeren dan het Duitse de klank van het Frans als uiting van verwaandheid interpreteren. Maar óf het Franse volk inderdaad zo verwaand is, zal
toch nog op een andere wijze gecontroleerd moeten worden. Evenmin als
de graphologie en de physiognomica kan deze „metaphorologie" volkomen
zelfstandig arbeiden. En men zal, uit klank of metaphoor iets willende
aflezen over de geest en vooral over het karakter van een volk of een auteur,
het caute legenda niet mogen vergeten 70 ) .
Behalve de meer emotionele metaphoren van den dichter kan men ook
de meer intellectuele metaphoren van den geleerde als spiegel van een persoonlijkheid beschouwen. Er zijn hier geen scherpe grenzen, vooral niet,
als die geleerde een wijsgeer is en men in elk philosopheem een „gedicht"
ziet. Bovendien zal men ook steeds zijn aandacht richten op de derde functie:
wat is er „eigenlijk" bedoeld? 71 )
De strijd om het wezen van de metaphoor wordt op verschillende wetenschapsgebieden gestreden, en in elk gebied kent hij meer dan één centrum.
In de stilistiek is zo'n centrum de vraag: „Is de metaphoor de adaequate
uitdrukking van een diep en begenadigd mens, of is het slechts een uiterlijke
69) Brinkmann, pag. 181. — Hierboven (pag. 305, noot 108)) hebben wij een ander
voorbeeld geanalyseerd.
70) Wij bedoelen hier: het karakter van den auteur als mens. — Tegen de interpretatie van de taal als spiegel van de geest van een ras of een volk is wel protest gerezen.

Vgl. b.v. E. Sapir: Language, pag. 221, vlgg.
71) Zie vooral R. Eucken: Bilder und Gleichnisse in der Philosophie (Leipzig,1880). —
Ook het stilistische, het aesthetische, moment komt in dergelijke studies natuurlijk
wel ter sprake. Vgl. (om ons tot Plato te bepalen). W. Lingenberg: Platonische Bilder
und Sprichwörter (Progr. Köln, 1872); J. P. Huber: Zu den platonischen Gleichnissen,
I. Teil: Das Wort in Bild und Gleichnis bei Platon (Progr. Passau, 1879): H. Bertram:
Die Bildersprache Platons. Ein Beitrag zur Würdigung der schriftstellerischen Kunst
des Philosophen I, II (Progr. der Landesschule Pforta, 1893, 1895); G. 0. Berg: Metaphor and Comparison in the dialogues of Plato (Baltimore, 1904); G. Gardikes: `H Trap&

TT1t6rrwvi Tpo1r1K1 7^gi5 ('Aêr va, XVIIi, 1/2, pag. 61, vlgg.).
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taal-versiering? " Velen aanvaarden de eerste typering, vele anderen de
tweede 71 ). Wij hebben echter nog een derde mening aangetroffen: beide
typeringen zijn juist, omdat er twee soorten metaphoren zijn; aan de eerste
soort wordt dan verreweg de voorkeur gegeven, daarin komt de metaphoor
tot volle ontplooiing. Merkwaardig is nu, dat velen, die de metaphoor als
middel tot zelf-expressie verheerlijken, haar toch stellen op het middelste
stijl-niveau. Dit wil dus niet zeggen, dat de metaphoor de gevoelens niet
adaequaat vertolkt, maar wel, dat de door haar vertolkte gevoelens minder
zuiver, minder verheven, minder schoon zijn dan die, welke hun expressie
vinden in een niet-metaphorische taal. Zo komt dan de metaphoor tegelijkertijd èn boven èn beneden het eigenlijke woord te staan. O.i. is het niemand
gelukt aan te geven, hoe dat mogelijk is. Te zeggen, dat in het laatste geval
het gehele in eigenlijke taal geschreven gedicht één troop is, dat de dichter
hier zelf tot metaphoor is geworden, bevredigt niet. Het lijkt ons een beeldspraak, waaraan wetenschappelijke precisie ontbreekt 73) .
Wanneer men een metaphoor of het daarachter liggende gevoel critiseert,
neemt men meestal aan, dat die critiek objectieve geldigheid bezit; men
neemt meestal aan, dat hetgeen wordt uitgedrukt, tevens adaequaat wordt
meegedeeld.
En dit brengt ons tot de metaphoor als mededeling.
§ 2 — DE METAPHOOR ALS MEDEDELING
Zowel het expressieve als het descriptieve moment van de taal en van de
metaphoor kan object zijn van critiek. Maar zodra de een de taal-daad van
den ander begrijpend tegemoet treedt, fungeert die taal-daad mededelend.
Nu kan ook de tweede functie beoordeeld worden, en dit geeft eigenaardige
complicaties.
Mauthner verstaat onder „dode symbolen" allerlei reminiscenties aan
72) Zie over deze bi-polariteit van het begrip het artikel van O. Walzel: Der Dichtung
Schleier aus der Hand der Wahrheit (Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte,
XXXIII. Band, 3. Heft (Stuttgart, 1932), pag. 83, vlgg.). Hij signaleert die bipolariteit reeds bij Thomas. Maar hier is de kwestie toch wel anders en zeker onbewust
gebleven. De versieringstheorie telt zeer veel minder aanhangers dan vroeger, maar
is zeker nog niet uitgestorven. Zie W. van Doorn: Verstechniek (Universiteits voordracht) (Levende Talen, No. 111 (October 1940), pag. 239). Wat de andere theorie
betreft: wij hebben, uit reactie tegen Biese, in Deel II wel wat te veel nadruk gelegd
op de originaliteit van Brinkmann. Reeds Mademoiselle de Gournay heeft gezegd
„Par elle (sc. la métaphore) l'écrivain fait sienne 1'idée, puis qu'il l'accomode au gré
de son imagination, là réside la véritable personnalité" (L'ombre de la Damoiselle de
Gournay, oeuvre composé de meslanges (Paris, 1627), pag. 433.
73) Ook hier weer de merkwaardige relatie tussen begrip en verschijnsel.
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de classieke mythologie, die eeuwen lang sinds de Renaissance de Europese
literatuur hebben versierd of ontsierd. Zij zijn in dubbele zin het pendant
van de verbleekte of dode metaphoren, daar zij niet tot de taal maar tot
de taal der kunst behoren, en niet „dood" zijn met betrekking tot de derde
maar met betrekking tot de eerste functie. Naar aanleiding van deze dode
symbolen zegt Mauthner dan : „Shakespeare erzeugte Stimmung durch
Worte wie Mars und Venus; ich habe dabei die Empfindung, als kratze
jemand auf Glas" 1 ) . Het is duidelijk, dat hier toch meer over de mededeling
dan over de uitdrukking wordt gesproken: het gaat niet in de eerste plaats
om het uiten van een stemming, doch om het verwekken daarvan bij anderen, niet om het „poëtische", doch om het „rhetorische". Het ligt niet aan
Shakespeare, dat Mauthner niet de ontroering ondergaat, die Shakespeare
heeft bedoeld: de tijd, de smaak, de taal is veranderd. Meestal echter valt
het oordeel minder „psychologisch" uit, wijt men het aan den schrijver,
dat men niets ondergaat, stelt men dus de „tweede functie" niet aansprakelijk.
Welke factoren kunnen nu aanleiding zijn, dat iemand bij het lezen van
een metaphoor (van een gedicht, enz. 2 )) onbewogen blijft?
1 e. De dichter heeft niets gevoeld, dus ook niets uitgedrukt; zijn metaphoor (zijn taal) heeft de eerste functie niet.
2e. De dichter heeft iets gevoeld en dat adaequaat uitgedrukt, maar de
lezer kan het niet navoelen, óf omdat hij niet tot dat gevoel in staat is
(wat is b.v. voor den eersten den besten bourgeois Verhaeren's mystische
levensverrukking?), óf omdat om welke redenen dan ook de gevoelswaarde
van de gebruikte woorden voor hem hetzij nihil, hetzij totaal anders is. De
metaphoor (de taal) deelt zich (als uitdrukking) niet mee.
3e. De schrijver heeft iets gevoeld, maar hij heeft het niet kunnen uitdrukken. Er bestaat een erbarmelijk gedicht van Honigh op de dood van
zijn zoontje, dat culmineert in de volgende regels:
„'k Betastte, ik voelde een koontje;
Een schok doorvoer me, aan niets gelijk,
Ik voelde voor 't eerst een lijk Dat lijk was van mijn zoontje !"
maar gruwelijker parodie op zijn
Kloos tekent hierbij aan: „'t Is ernst
eigen leed heeft nooit een vader geschreven" 3 ). Inderdaad: het is ernst;
men kan onmogelijk aannemen, dat in dezen ongelukkige niet een gevoel,
1) Mauthner: Beitráge, I, pag. 122.
2) Voor de andere kunsten geldt hetzelfde.
3) W. Kloos: Veertien Jaar Litteratuur-Geschiedenis, I, pag, 64.
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en een hevig gevoel, heeft geleefd, dat hij heeft willen uitdrukken. Men
kan echter evenmin aannemen, dat die uitdrukking aan dat gevoel adaequaat is. Bestaat die adaequatie voor den dichter wel en is zijn gevoel niet
zo onmenselijk, als het rhythme en de woorden het doen schijnen, dan moet
hij wel een zeer afwijkend „taal-organisme" bezitten. Slechts als men zo
redeneert, geeft men een critiek op de tweede functie.
Psychologisch bezien wisselen hier „uitdrukking" en „mededeling" met
het inzicht in de subjectiviteit van eigen oordeel (als tenminste dit inzicht
niet leidt tot FTroX1') . Soms gaat men uit van de psyche en het taal-organisme
van den schrijver, doch meestal wijt men het feit, dat men tijdens het lezen
onbewogen blijft, aan gebrek aan uitdrukkingskracht of gevoel bij den
auteur. Vooral het laatste. Men is spoedig geneigd te concluderen: „Ik
onderga niets, dus (want) hij heeft niets ondergaan" 4). „Die man heeft niets
gevoeld" vindt in verband met de derde functie een analogon in „Die man
heeft niets bedoeld".
Het typische is nu, dat juist die beeldspraak „rhetorisch" wordt genoemd,
welke bij anderen geen ontroering vermag op te wekken, welke dus juist
de tweede, de „rhetorische" functie, ontberen. De verklaring schijnt voor
de hand te liggen: omdat er veel meer slechte dan goede redenaars zijn,
heeft „rhetorisch" zich in pejoratieve zin ontwikkeld (evenals om soortgelijke redenen „dichterlijke taal"); bovendien spreekt men nu eenmaal van
„rhetorische figuur", zonder dat men hiermee speciaal op de tweede functie
doelt. Maar de kwestie heeft toch nog een andere kant. Stâhlin zegt, dat de
redenaar, met name de predikant, gebruik maakt van aloude en misschien
juist daarom werkzame metaphoren. In deze uitspraak staat een voorzichtig „misschien". O.i. kan het wel geschrapt worden. Want zijn dat goede
redenaars, maken diegenen indruk op de massa, die gloednieuwe beelden
gebruiken? Wij hebben deze mening nooit aangetroffen. De predikant gebruikt de taal van een esoterische gemeenschap, voor welke taal bepaalde

metaphoren zeer wezenlijk zijn. En deze metaphoren hebben een objectieve,
d.w.z. voor de leden van die gemeenschap geldende gevoelswaarde, omdat
zij uitdrukking zijn van een gemeenschappelijk (als boven-persoonlijk begrepen) geloof. In deze (gevoels)metaphoren vinden de gelovigen elkaar
steeds weer opnieuw, de predikant kan er steeds weer opnieuw „indruk"
mee maken; als persoonlijk uitdrukkingsmiddel heeft hij ze niet bedoeld.
4) C. G. N. de Vooys: Vergelijkingen in de taal (Verzamelde Opstellen, II (Groningen—
Den Haag, 1925), pag. 184, vlgg.), zegt naar aanleiding van de vergelijkingen in een
gedicht van Willem van Haren, dat zij „eer het gevoel verbergen — gesteld dat echt
gevoel hem tot het neerschrijven van die regels bracht — dan het tot uiting brengen"
(pag. 197). Hier dus E"IToxii t.o.v. hetgeen is uitgedrukt.
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Iemand, die buiten die geloofsgemeenschap staat en achter elke metaphoor
naar een persoonlijk gevoel zoekt, zal door deze metaphoren niet ontroerd
worden en ze als slechts rhetorisch verwerpen. Rhetorische metaphoren
kunnen dus zijn: aloude en onpersoonlijke metaphoren, waarmee een
„rhetor" indruk maakt op een „massa", maar welke ieder onbewogen laten,
die niet tot die massa behoort. Het spreekt wel vanzelf, dat in „rhetorisch"
de betekenis-onderscheiding „indruk makend op een massa" niet steeds
behoeft te zijn toegepast 5). Zij is dit zelfs meestal niet. Meestal bedoelt men
met „rhetorische beeldspraak" een beeldspraak, die een gevoel huichelt,
dat er niet is.
Terwijl de oude en onpersoonlijke metaphoor om „poëtische" redenen
wordt verworpen, wordt op de nieuwe en persoonlijke om „rhetorische"
redenen aanmerking gemaakt. In dit verband worden aan deze laatste enige
eisen gesteld. In de eerste plaats moet N F---+ A (het phonetisch kurion)
de hoorders bekend zijn. In de tweede plaats mag het beeld niet „van te
ver gehaald zijn", mogen beeld en zaak niet tot twee te ver van elkaar liggende sferen behoren (of hoe men dat ook formuleert). Afgezien van de
fouten, die de persoonlijke metaphoor kan hebben, zo aan deze eisen niet
wordt voldaan, wordt de eis gesteld, vooral in wetenschappelijke werken
geen of zo min mogelijk metaphoren te gebruiken, daar homonymie (en
polysemie) altijd het begrijpen in de weg staat s). Hoe groter het aantal
homoniemen, des te geringer de zekerheid, dat het woord, hetwelk men
bedoelt, ook inderdaad wordt medegedeeld. En er blijkt niet altijd duidelijk,
of een woord als kurion dan wel als metaphoor begrepen moet worden.
Op deze wijze hangt met een critiek op de metaphoor als mededeling de
vraag samen: „Is dit woord (of: is deze passus) metaphorisch bedoeld?"
Deze vraag valt niet geheel samen met: „Is dit woord (is deze passus) metaphorisch?" Het antwoord op de laatste vraag kan verschillen, naargelang
men logisch dan wel psychologisch interpreteert. Het antwoord op de eerste
niet, daar reeds de vraag zelf een psychologische interpretatie impliceert.
Zodra de vraag wordt gesteld naar aanleiding van een als openbaring begrepen uitspraak, grijpt zij diep in het persoonlijke leven in, diep ook in het
wereld-gebeuren. Om haar hangt het gerucht der godsdienstoorlogen, maar ook de stilte van de kamer, waarbinnen de gelovige vroom en geduldig
streeft naar het doel van zijn leven: Gods Woord te verstaan.
5) Wij maken hier gebruik van de terminologie van Reichling.
6) Dit houdt dus in, dat metaphoor en (phonetisch) kurion homoniemen zijn, d.w.z.
verschillende woorden met dezelfde klank; het verschil ligt in de betekenis. De parenthetische toevoeging brengt nog even een andere opvatting in herinnering: de metaphorische en de eigenlijke betekenis zijn twee betekenissen van hetzelfde woord.
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Meent men, dat in de openbaring geen metaphoor kan voorkomen, dan is
dit om redenen, die met de tweede functie niets hebben te maken. Is men
de tegengestelde mening toegedaan, dan apprecieert men de metaphoor als
mededeling positief: door haar kan God zich aan de gelovigen mededelen,
en tevens Zijn waarheid voor onwaardigen verborgen houden. Ook in de
studies over geheim- en taboe-talen wordt gewezen op dit tegelijkertijd
openbaren en verhullen. Wij mogen niet vergeten, dat het woord (de zin)
dit dubbelkarakter heeft, doordat het op twee verschillende wijzen wordt
begrepen. Wanneer het wordt begrepen, zoals het is bedoeld, als metaphoor
nl., openbaart het, verhult het niet. Deze opvatting moet dus niet verward
worden met een andere, die wij meermalen hebben aangetroffen, dat het nl.
tot het wezen van de metaphoor, tot het wezen van haar „darstellungs"moment, behoort, tegelijkertijd te verhullen en te openbaren (sc. voor een
en dezelfde persoon) .
Meermalen wordt aan de metaphoor (als mededeling) de voorkeur gegeven
boven het kurion om didactische redenen: zij zou het bedoelde „duidelijker
voor ogen stellen", zij zou „aanschouwelijker" zijn. Het begrip ,,aanschouwelij kheid" echter, waarover wij in het systematische Deel nog niet hebben
gesproken, behoort tot het ressort van de volgende paragraaf.
§ 3 — DE METAPHOOR ALS AFBEELDING
Over de derde functie van de metaphoor is in de loop der eeuwen zeer
veel meer gezegd dan over de tweede functie, meer ook dan over de eerste.
Zo zouden ook wij in dit Hoofdstuk over de derde functie het uitvoerigst
moeten zijn. Maar in § 1 hebben wij reeds de samenhang zichtbaar gemaakt,
die er (met betrekking tot de metaphoor) tussen uitdrukking en afbeelding
bestaat, en bovendien zijn de aspecten en problemen van de metaphoor
als afbeelding in de vorige Hoofdstukken vrijwel alle besproken. Wij behoeven hier niet nog eens te zeggen, wat het „Metaphors, madam. Metaphors merely" alzo inhoudt 1
C'est ce perpétuel mensonge de la parole,
c'est le style métaphorique qui porte un germe de corruption' 2 ) . Wij hebben
de metaphoor leren kennen als een leugen t.o.v. van een „gewone" en van
een metaphysische werkelijkheid, als een verhulling, een sluier, een verdonkering, als een zinledig geluid, enz. Maar ook als de enige mogelijkheid
om een metaphysische werkelijkheid (zij het dan ook op onvolkomen wijze)
te noemen en te kennen, en om een niet-metaphysisch object volkomen
) . „

,

1) B. Shaw: Back to Methuselah, Part. IV. Tragedy of an elderly Gentleman (Harmondsworth Middlesex), pag. 183, Vgl. ook: "Now let us go back to the really interesting subject of our discussion. You remember? The slavery of the shortlived to
images and metaphors" (ibidem, pag. 186).
2) A. Rivarol: Préliminaire du nouveau dictionnaire francais (Paris, 1797).
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juist te typeren. Met de metaphoor als afbeelding staan in verband: de
relatie tussen woord en zin, de dubbele uitdrukking, de dubbele waarheid,
de dubbele werkelijkheid, de polysemieën van „eigenlijk" 3 ), de etymologie 4 ),
de psychologische en logische interpretatie, het identiteitsprobleem, en vooral
ook de problemen der woord-theorie („naam, woord, betekenis, zaak") 5
Hiervan is slechts de mening, dat de metaphoor beter dan het kurion een
bepaald object zou typeren, niet ter sprake gekomen. Dit is de kwestie der
„aanschouwelijkheid". De metaphoor wordt aanschouwelijk genoemd, tekenend, schilderachtig, en in stijl-boeken wel behandeld onder een hoofdstuk
getiteld „Plastiek". Vooral van taal-psychologische zijde is tegen de term
„aanschouwelijkheid" protest aangetekend. Het zou een gevaarlijke (visuele)
metaphoor zijn. Het woord in het algemeen wekt bij den hoorder weinig of
geen (visuele) „voorstellingen" op; voor het begrijpen van een woord zijn
de voorstellingen, zo zij al worden opgewekt, volslagen irrelevant 6 ) . En wat
voor het woord in het algemeen geldt, geldt ook voor de metaphoor. Het is
vooral Stâhlin, die aan de „aanschouwelijkheid" in dit verband een nieuwe
zin tracht te geven: de metaphoor beschrijft niet, maar doet beleven, en dit
is de aanschouwelijkheid der dichterlijke taal. Stáhlin gaat hier bij zijn
formulering uit van den hoorder. Gaat men uit van den spreker, dan blijkt
nog duidelijker, dat er bij de zo opgevatte „aanschouwelijkheid” geen sprake
meer is van het afbeeldend moment der metaphoor, maar dat zij niet
anders is dan het vermogen gevoelens uit te drukken. Of Stáhlin's opvatting
juist is, kunnen wij in deze begriismonographie niet onderzoeken. Maar als
de reeds bij Aristoteles aangetroffen mening, dat de metaphoor de zaken
) .

zo duidelijk voor ogen stelt, verworpen moet worden, heeft het geen zin

meer de term „aanschouwelijkheid" (en andere daarmee in verband staande

termen) te handhaven 7

) .

3) Wij geven ze hier nog eens kort aan: 1. gebruikelijk, oorspronkelijk, werkelijk; 2. de
eigenlijke betekenis — het eigenlijk bedoelde. De derde (zie § 1, voorlaatste alinea)
komt hier niet in aanmerking.
4) De etymologie leert ons, dat de taal metaphorisch is. Te weinig hebben wij misschien gewezen op de positieve waardering hiervan: de etymologie brengt „de verborgen wijsheid der taal" aan het licht (zo Bolland, die echter de dichters verwijt
dat zij niet verder komen dan tot „slechts beeldsprakige schoonheid").
5) Wij formuleren een en ander zeer praegnant. Slechts in verband met onze gehele
studie, kan men begrijpen, hoe het geïnterpreteerd moet worden.
6) De literatuur hierover is overbekend. Wij noemen hier slechts G. Dwelshauvers:
Traité de psychologie (Paris, 1928), pag. 357, vlgg.) en I. Meyerson: Les images (Nouveau traité de psychologie par Georges Dumas, Tome deuxième (Paris, 1932), pag,
543, vlgg.) .
7) Op andere momenten van deze kwestie, in verband staande met het contrast „noemen — laten beleven" gaan wij hier niet in.
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Naar aanleiding van de eerste functie bespraken wij de mening: „De
metaphoor drukt beter dan het kurion een gevoel uit". Deze correspondeert
met: „De metaphoor beeldt beter dan het kurion een zaak af" („aanschouwelijkheid” in de door de taal-psychologie bestreden zin). De andere mening:
„De metaphoor drukt geen gevoel uit" is een incidentele critiek, daar zij
speciaal doelt op de rhetorische metaphoor; en correspondeert met: „De
metaphoor beeldt niets af, heeft geen geïntendeerd object", hier eveneens
als incidentele critiek bedoeld; het is een critiek op de onjuiste beeldspraak,
op de catachrese 8 ). De eis „in het beeld te blijven" is talloze malen uitgesproken 9 ). De catachrese zou „geen betekenis hebben", „zinloos" zijn,
„niets" intenderen. Het typische is hier, dat de als catachrese gewraakte
uitdrukking juist als kurion zinloos is, en .... dat niemand die uitdrukking
in „eigenlijke" zin zal gebruiken. Niemand zal, in eigenlijke zin sprekend,
beweren, dat „bij iemand een ader in het bloed zit" 10) . Maar er is wel beweerd, dat „bij iemand een mystische ader in het bloed zit". Hiermee wordt
iets bedoeld, en de bedoeling kan zelfs adaequaat worden begrepen. Zo
schijnt dus de catachrese niet zinloos te zijn, wel iets te „betekenen", wel een
werkelijkheid te intenderen, wel „darzustellen". Deze kwestie is, voorzover
wij althans weten, nooit grondig geanalyseerd. Dit komt, doordat in studies
over de metaphoor de metaphorische woordverbindingen en spreekwijzen
(men kan wel zeggen: principieel) buiten beschouwing worden gelaten. De
Vooys zegt: „Vat men .... elke verbinding van metaphoren als „aaneengeschakelde beeldspraak" (op), dan komt men bij de beoordeling van zogenaamde „valse beeldspraak" in onontwarbare moeilijkheden" 11 ) . Inderdaad. Men raakt in de moeilijkheden van de psychologische en logische
interpretatie, en van de synchronische en diachronische beschouwingswijze.
Maar ook in de problemen van de „betekenis" en van „de geïntendeerde
zaak".
Men raakt in principiële problemen, omdat het zo uiterst interessante

verschijnsel „metaphoor" na twee en een half millennium van taalwetenschap en philosophie nog steeds een principieel probleem is.
8) Wij zien hier af van de essentiële (wijsgerige) critiek op de metaphoor. Met betrekking tot de eerste functie bestaat hiervan geen analogon.
9) Vgl. nog: J. F. Marmontel: article „Image" in • de „Encyclopedie": (de nieuwe
beelden moeten zijn) „justes, claires, sensibles et d'accord avec avec elles-mêmes".
10) Zie hierboven, pag. 469.
11) C. G. N. de Vooys: Iets over de metaphoor (t.a.p., pag. 214). — Behalve de hier
door ons genoemde moeilijkheden bleek er nog een andere moeilijkheid te bestaan
(zie hierboven, pag. 473, vlgg.): het consequent onderscheiden van een critiek op de
catachrese, een critiek op de metaphoor welke niet op `valid analogy' berust, en een
critiek op de metaphoor.

CONCLUSIE
„Dans les études philosophiques, l'esprit humain, imitant la marche des
astres, doit suivre une courbe qui le ramène à son point de départ. Conclure,
e'est fermer un cercle", zegt Charles Beaudelaire 1 ). Hoewel het uitsluitend
onze bedoeling is geweest, een objectieve beschrijving te geven van een
begrip in zijn wezen en zijn ontwikkeling, hebben de typische eigenschappen
van het begrip in kwestie en de door ons toegepaste terminographische
principia ons toch tot „conclusies" gevoerd, waarvan wij hier de voornaamste praegnant als stellingen willen formuleren:
I. Aan een theorie van de metaphoor moet een theorie van het woord
voorafgaan, d.w.z een bezinning op primaire termen als „woord, naam, betekenis, zaak".
II. Hetzelfde geldt voor een principiële wijsgerige critiek op de metap hoor of op de taal in het algemeen.
III. Het o.a. door Vaihinger en Mauthner gegeven bewijs, dat het denken
een „afwijking van de werkelijkheid" zou zijn, is onjuist, omdat het berust
op een verwarring van een psychische en een metaphysische werkelijkheid.
IV. De taal-critiek onderscheidt niet scherp genoeg de verschillende
functies der taal, critiseert derhalve de ene functie niet in logisch verband
met de andere.
V. Zij die bepaalde woorden „slechts metaphoren" noemen, gebruiken
vaak „slechts een metaphoor" onbewust in drie betekenissen, nl. als:
1. een woord, dat een werkelijkheid intendeert, waarvan de mens slechts
een inadaequate (op een analogie berustende) kennis bezit,
2. een woord, dat een werkelijkheid intendeert, waarvan de mens niets
weet,
3. een woord, dat geen werkelijkheid (niets) intendeert.
VI. Bij de interpretatie van taal-verschijnselen kan een psychologisch
immanentisme niet gehandhaa f d worden.

,

1) Ch. Beaudelaire: Les Paradis artificiels, voorlaatste pagina. — In dit citaat verschijnen enige aspecten van ons begrip: de taal-metaphoor gedefinieerd en bewust
gemaakt door een auteur-metaphoor, en bovendien nog door een vergelijking geëxpliceerd; en de taal-critiek zou niet nalaten op te merken, dat de cirkel, die hier zo poëtisch
wordt verheerlijkt, vicieus is.
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VIL. Het is nog niemand gelukt duidelijk te maken, hoe het woord
„eigenlijk" begrepen moet worden, wil het in de uitspraak „Door het woord
on- eigenlijk te gebruiken, zegt de dichter het eigenlijke" zijn identiteit bewaren.
VI I I. „Eigenlijk" blijkt „oorspronkelijk", .,,gebruikelijk" en „werkelijk"
te betekenen; hoe dit mogelijk is, maakt de literatuur over de metaphoor
niet duidelijk.
IX. Slechts Reichling's woord-theorie kan verklaren, waarom in „sluier
der waarheid" sluier metaphoor en waarheid personificatie is.
X. Het is niet in te zien, waarom een indeling der sferen van het beeld-,
object zou afwijken van een indeling der sferen van de objecten in het alge-.
meen.
XI. De term „sfeer" (van een woord) ontbeert wetenschappelijke precisie, omdat het soms logisch, soms psychologisch geïnterpreteerd wordt,
soms „inhoud" en soms „omvang" is en soms samenvalt met wat K. 0.
Erdmann onder „betekenis" van een woord verstaat.
XII. Om verschillende redenen moet aan een theorie van de metaphoor
een beschouwing over het identiteitsprobleem voorafgaan.
XIII. Het interpreteren van het begrip „metaphoor" is een interpreteren
van metaphoren.
De „spreiding", die deze stellingen vertonen, correspondeert slechts.
weinig met de grote gecompliceerdheid van het begrip. Niets blijkt hier
b.v. van de bi-polaire structuur, waardoor het niet alleen een logische,
doch ook een affectieve „spanning" verkrijgt. „Metaphoor" is een term
uit de rhetorica, maar ook het centrum- van een wereldbeschouwing. De
metaphoor wordt begrepen als uiterlijke versiering, maar ook als scheppende
uitdrukking van een persoonlijkheid; als zinledig geluid, maar ook als enige
brug tot het raadsel der werkelijkheid; als leugen van den mens, maar
ook als openbaring Gods. Zij kent de liefde maar ook de haat van honderden

denkers en dichters. En waar een immanente critiek in een en dezelfde visie
een der genoemde contrasten als „illogiciteit" aantreft, daar heeft een mens
niet slechts met de metaphoor, maar ook met het raadsel van ons bestaan
en met zichzelf geworsteld.
In deze spanning hebben wij het begrip „metaphoor" willen beschrijven,
als een begrip, waardoor wij ons met het verre verleden verbonden voelen,
en dat door zijn vele onopgeloste problemen ver in de toekomst wijst.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser dieses Werkes hat eine Beschreibung des Begriffs „Metapher" geben
wollen. Ausdrücklich sei wiederholt: es handelt sich hier um den B e g r i f f, nicht
also um das P h n o m e n der Metapher. Unter „Begriff" verstehen wir an diesem
Ort die Gesamtheit aller Urteile, die von voraristotelischer Zeit an bis heute über das
betreffende Phanomen ausgesagt worden sind, also von allen Anschauungen l), die
man sich davon gebildet hat. Es ergab sich — wollte diese Begriffsmonographie geschrieben werden kinnen -- die Notwendigkeit, eine Wissenschaft herauszuarbeiten,
welche die bei einer solchen Beschreibung sich einstellenden Probleme systematisch
aufzurollen und womöglich zu lösen versucht.
An erster Stelle wird der Begriff „Terminus" einer naheren Prüfung unterzogen
und zwar im Zusammenhang mit „Wort", „Name", „Begriff" und „Degenstand".
Ein Terminus ist eine wissenschaftliche Bezeichnung, d.h. ein Wort, das einen erst
von der Wissenschaft wahrgenommenen und benannten Gegenstand meint. Als Wort
ist der Terminus eine Zweieinheit aus (sprachlichem) Laut und Begriff, also aus einem
einzigen Laut und einem einzigen Begriff. Damit stehen wir unvermittelt vor einem
bestimmten worttheoretischen Problem. Es erhebt sich ni mlich hier eine worttheoretische Frage, deren allgemeinere Form nichts Geringeres als das Problem der Identiti,t
selbst ist.
Was nun Terminographie als Wissenschaft erst ermöglicht, ist die Annahme von
der Móglichkeit einer. Wandlung als nicht unvereinbar mit Erhaltung der Identitât.
Jedoch wird der Terminograph nicht bei jedem Anderssein ohne weiteres auf ein
„trotzdem Dasselbe" schlieszen. Irgendwo zieht er eine Grenze zwischen diesem „trotzdem Dasselbe" und dem „wesentlich anders".
Ist diese Grenze willkurlich ? Diese Frage leitet zu einer naheren Betrachtung des
analytischen und synthetischen Moments im Denken über, der sich dann eine Untersuchung analytischer und synthetischer Denktypen anschlieszt. Der Verfasser ist der
Ansicht, dasz es eine objektive Norm hier nicht gibt und somit die subjektive Anschauung notwendigerweise in ihr Recht tritt. Unvermeidlich ist hier aber noch ein
anderer Subjektivismus, námlich die persóniiche Schau auf den in dem Terminus
,gemeinten Inhalt.
Die Methode der historischen Terminographie ist keine andere als die der Historiographie überhaupt. Die Heuristik sammelt und sichtet die Quellen. Quellen Bind alle
Aussagen über den Gegenstand, Definitionen, Beispiele, Einteilungen usw. Die Aussagen sollen noch bearbeitet, d.h. gedeutet, zergliedert und kritisiert werden.
Die Deutung ist nur möglich kraft einer immanenten Kritik, mit welcher sie auch
1) Anschauung, Schau und Betrachtungsweise werden als streng synonymisch
durcheinander gebraucht.
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teilweise zusammenfillt. Wird eine transzendente Kritik den Begriff immer mit seinem
Gegenstand vergleichen (bezw. mit der eigen en Schau des Gegenstands), so vergleicht
die immanente Kritik die verschiedenen Momente dieser Schau unter und miteinander.
Oft ergeben sich dabei Illogizitaten, ein Beispiel ist unfâhig, die Definition des betreffenden Begriffs zu illustrieren usw. Eine immanente Kritik zwingt zu implizitem
Lesen: was sind die Konsequenzen einer bestimmten Definition, sind dieselben noch
logisch zulássig und besonders: sind sie noch zulli,ssig mit Hinsicht auf all dasjenige,
was auszerhalb der primáren Definition noch über der Gegenstand ausgesagt wird?
Jedoch sollen Illogizitâten nicht nur aufgezeigt, sondern auch gedeutet werden.
Oft zeigt es sich dann, dasz sich darin Probleme des Gegenstands selbst offenbaren.
Diese impliziten Probleme sind womóglich noch wichtiger als die expliziten, die von
den Gelehrten selbst als Problem gesetzt werden. Differenzen zwischen den Begriffsphasen (Betrachtungsweisen), d.h. Wandlungen des Begriffs, werden womöglich in
weiterem Zusammenhang erklárt, jede Schau wird in die wissenschaftliche, bezw. allgemein kulturelle Konstellation ihrer Zeit hineingestellt. Darin zeigt sich bereits der
notwendige Übergang einer statischen Beschreibung jeder einzelnen Schau zu einer
genetischen Beschreibung des Begriffs. Als Ordnungsprinzipien ergeben sich dabei: die
Epoche, die Person, die Kulturgemeinschaft, das Wissenschaftsgebiet, die Blickrichtung und der Aspekt.
In dem systematischen Teil dieser Abhandlung fallen die ersteren drei Prinzipien
weg und wird das Material um die fundamentalen Probleme herumgruppiert, welche
die immanente Kritik ans Licht gehoben hat. Auf diese Weise entsteht eine völlig
andere Beschreibung eines Terminus, als sie die Wortanalyse zu leisten vermag.
In der Terminographie geht auch der „Gefulh.lston" des Terminus nicht verloren.
Denn eine Schau ist ja öfters nicht nur der Versuch einer wissenschaftlichen Beschreibung eines bestimmten Phánomens, sondern zugleich auch der Ausdruck einer Persönlichkeit. Unter den vielen Termini, die historisch und systematisch beschrieben
werden kdnnen, nimmt der Terminus „Metapher" eine einzigartige Stellung ein. Diese
Einzigartigkeit liegt in dem Verhiltnis des Begriffs zum gemeinten Phánomen: „Metapher" nâmlich ist s e 1 b s t eine Metapher, das Phâ.nomen der Metapher kann nur
in Metaphern umschrieben werden; auszerdem verhult sich eine Begriffsphase zu der
andern in einer Art, die etwa als metaphorisch bezeichnet werden kann.
Sehr grosz ist übrigens die Anzahl der Probleme, zu denen das Studium der Metapher
anregt und es führt dieses Studium auf mehr als einem Wege zu einem und demselben
Problem hin. Das ist z.B. der Fall in Bezug auf das Identitatsproblem und das Problem der psychologischen Deutung. Dies und noch manches Andere, z.B. die Spannung
zwischen positiver und negativer Bewertung, machen den Begriff der Metapher zu
einer iiuszerst fesselnden, zugleich aber i uszerst verwickelten Angel€gEnccit.
Ein wichtiges Ordnungsprinzip ist das Wissenschaftsgebiet, in dem der Begriff auftritt. Der Reihe nach wird in der „Rhetorik" (der auch die Poetik, die Stilistik, die
.sthetik und sogar die Grammatik unterstehen) in der Linguistikund in der Philosophie
die Entwicklung des Begriffs verfolgt. Dabei wird Sorge getragen, dasz diese etwas
künstlichen Strukturlinien nicht allzu nachdrücklich hervortreten.
Wáhrend in den beiden ersten Kapitein der beiden Teile die Metapher selbst den
Hauptinhalt bildet und erst in deren Folge diejenigen Zusammenhánge zur Sprache
-
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kommen, die in den Betrachtungsweisen implizit oder explizit vorgefunden werden, so
tréten in den philosophischen Kapitein vielmehr die Zusammenhánge in den Vordergrund. Der Verfasser hat darin eine Geschichte und Systematik der negativen Kritik
an ;Sprache und Wissen entwerfen wollen und zwar mit besonderer Rücksicht auf die
Sprachkritik hinsichtlich der Metapher. Zugleich tritt damit die Frage auf den Plan:
s©11 dieser bestimmte Ausdruck als Metapher verstanden werden, ja oder nein ? Systematische Grundlage bilden die verschiedenen Arten möglicher Kritik und (wenngleich
in bestimmter Weise gedeutet) Bühlers „Sprachfunktionen".
Wer beabsichtigt, eine kurzgefaszte Übersicht dessen zu geben, was in etwa zweiundeinhalb Jahrtausenden mit dem Terminus „Metapher" geschehen ist, wer in dessen
Weiterentwicklung zwecks dieses Uberblicks eine einzige grosze Linie zu entdecken
sucht, der bemerkt, dasz er vor einer unlöslischen Aufgabe steht.
Der Begriff entMlt sehr viele Momente und als Momente werden ohne Zweifel auch
diejenigen Eigenschaften angesprochen werden mussen, die der Begriff selbst wieder
als Moment verschiedener Zusammenhánge besitzt. Das Schillers eines oder mehrerer
der vielen Zusammenhnge hat auch eis Schillern des Begriffs zur Folge. Von solchen
áuszerst verwickelten Strukturwandlungen bleibt in einer kurzen Übersicht so gut wie
nichts übrig. Noch weniger kann klar gemacht werden, wie eine immanente Kritik
soiche Wandlungen sichtbar gemacht hat. Gerade, weil der Begriff so viele Momente
umfaszt, ist es möglich, dasz die Fortentwicklung sich auf vielen Bahnen bewegt.
Einige Momente evoluieren nur wenig oder gar nicht, andere hingegen sehr intensiv.
Beschreibt man die Momente in ihrer Entwicklung nacheinander, so geht die Suggestion von der Einheit der Sache im Ablauf ihres Werdegangs grösztenteils verloren.
Hinzu tritt noch, dasz manche wichtigen Begriffsphasen nicht als Phasen von etwas
anderem, sondern an erster Stelle als in sich ruhende und einzigartige Ganzheiten verstanden sein wollen; denn sie sind ja im eigentlichen Sinne des Wortes „Schau" und
als solche auch schöpferischer Ausdruck einer Persönlichkeit.

Das Bedürfnis nach Zusammenfassung, das bei dem Leser, und auch bei dem Verfasser selber einer Arbeit von solchem Umfang gegenuber auftritt, kann hier also nur
zu einer Obersicht fuhren, in welcher vieles Wesentliche verloren geht.
Psychologisch direkt und wissenschaftlich indirekt schon vor Aristoteles aus der
Eristik entstanden, wird — soweit uns bekannt ist -- der Terminus „Metapher"zuerst
bei dem Stagiriten ausführlich auseinandergelegt und erhtlt er im Wissenschaftssystem einen festen Ort angewiesen. Viele Momente seiner Schau, viele Probleme, die
eine immanente Kritik darm antrifft, sind wáhrend zweier Jahrtausende, obgleich in
sich wandeinder Gestalt, in nahezu allen Betrachtungsweisen erkennbar, und einige
derselben sind noch heute fi.ir den Begriff von Wichtigkeit.
So an erster Stelle die Bildersprache selbst, der das Phânomen seinen Namen verdankt und die eis wesentliches Moment seiner Definition bildet: die Û b e r t r ag u n g. --- Die Metapher ist nicht nur eine Namensübertragung, sie ist auch das Ergebnis dieser Übertragung. Als solches ist sie eis neues Wort, eis Wort mit einer einzigartigen, neuen Bedeutung. Die Doppeldeutigkeit von „kurion" als „eigentlich" und
„ublich" wird schon sofort ersichtlich. Der Begriff des Eigentlichen wird problematisch
namentlich im Zusammenhang mit seiner Bewertung des PMnomens. Dieselbe ist in
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Aristoteles' Rhetorik und Poetik nebenschlich, in anderen Werken wesentlich negatie
obgleich dort der Terminus sehr oft die náhere Bestimmung „poetisch" bei sich hat
Diese negative Bewertung ist nur möglich von einer anderen Definition (der philosophischen, sprachkritischen) aus, die zu der ursprünglichen Definition in einem, von
etwaiger Synthese heraus nicht zu erklitrenden, Gegensatz steht. Diese Bewertung
unterscheidet sich dadurch von der spáteren Sprachkritik, dasz sie, obgleich von
wesentlicher Bedeutung, in einer zufálligen Kritik an Sprache und Wissen auftritt. .
Die Metapher gehort zum. System der Neubildungen. Die tibertragung beruht auf
der Gleichheit einiger Merkmale zweien Begriffe (Sachen), oder auf der Gleichheit der
Relation zwischen zweimal zwei Sachen (Analogie, proportio). Da die Begriffe entweder
beide Spezies sein können oder in einer Genus-Speziesrelation stehen können, und im
letzteren Fall die Ubertragung in zwei Richtungen verlaufen kann, so kommt Aristoteles zu einer Vierteilung. Soweit es sich nicht um die Bennenung eines Anonyms handelt, schlieszt die primáre Definition die Theorie des doppelten Ausdrucks ein, d..h.
der doppelten Abbildung; die Metapher hat dieselbe Bedeutung wie ein bereits bestehendes Wort und unterscheidet sich davon nur im „Namen", im Laut. In zweierlei
Weise kann also „dasselbe" gesagt werden, die Metapher sagt in einer schóneren, anschaulicher. en Weise dasselbe wie der eigentliche Ausdruck. Da mit der ganzen Poetik
die Metapher auf die Grundlage der Nachahmungstheorie gestellt wird, wird die Ausdrucksfunktion der Metapher übersehen. Etwas davon findet man in dem Begriff
der „energeia" zurück, der Naturbeseelung, die jedoch von der Nachahmungstheorie
aus nicht verstandlich wird.
Nach Aristoteles' Zeit zieht sich der Begriff in viel engere Zusammenh Inge zurück
und büszt dadurch zeitweilig mehrere Aspekte ein. Das ist namentlich in den Tropologien der Fall. Die Literatur ist kompilatorisch, epigonenhaft und stark analytischer
Natur. Aber nicht nur stelit man mehr Unterscheidungen auf (wodurch die Zahl,der
Termini wachst), sondern die Unterscheidungen stützen sich auch auf andere Priuzipien. Die „proportio" tritt in den Hintergrund, der „Ahnlichkeit" wird nicht mehr
die Relation zwischen Art und Geschlecht untergestellt. Als Grundlage der Ubertragung wird auch die Absicht (Intention) genannt, dieselbe dient zugleich als Einteilungsprinzip. Die ,sthetische Metapher wird der Inopiametapher entgegengesetzt, aber
auszerhalb der Definition wird von dem Schönheitscharakter nichts mehr sichtbar.
Sehr verbreitet ist die Einteilung auf Grund des Beseelt- oder Unbeseeltseins der
Sachen, zwischen denen sich die Namensübertragung vollzieht. Ein implizites Problem
ist: was ist innerhalb eines syntaktischen Zusammenhangs d i e Metapher?
Wâhrend hier. der Begriff zu nicht viel mehr als einer Definition, einigen Unterverteilungen und einigen stereotypen und anfechtbaren Beispielen zusammenschrumpft,
belebt er sich in der arabischen Rhetorik aufs neue. Wo die Romer die Metapher in
einer Grammatik (und nicht in einer Rhetorik) behandeln, wird dem Begriff nichts
hinzugefügt. Die Araber hingegen verstehen es, die grammatischen Aspekte des metaphorischen Wortes, seine Zugehörigkeit zu einer Klasse von Wortgattungen und Satzteilen, fur ein tieferes Verst ,ndnis der Metapher selbst fruchtbar zu machen. Und
soiches namentlich im Zusammenhang mit dem Begriff des „Zusatzes", des syntaktischen Korrelats der Metapher.
Wenn auch bei ihnen die Metapher ein Wort ist, das die ursprüngliche Bedeutung
;
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nicht zulászt, so haben sie doch den Begriff der „doppelten Bedeutung" vorbereitet.
Der philosophische Aspekt wird im Zusammenhang mit der Polemik über die Koranexegese sichtbar. Dieses Problem war schon fruher von griechischen Bibelexegeten
formuliert worden: „Soll diese bestimmte Stelle wohl oder nicht metaphorisch gedeutet
werden ?" In der H auptsache sind hier zwei Auffassungen möglich, die mit zwei Bewertungen der Metapher zusammenfallen. Entweder führe die metaphorische Interpretation zu einer höheren Wahrheit als die eigentliche (somatische), ober aber sie sei
unmöglich, da die Metapher eine Lüge sei und in der Offenbarung keine Lüge vorkommen könne. Mehrenteils wird hier die Metapher als Lüge in der , gewóhnlichen"
(nicht metaphysisch belasteten) Wirklichkeit gemeint. Diese Frage wird anlâszlich der
.Aussagen von Philo, Augustin, Thomas und Pascal besprochen.
Nur bei Augustin kommt unser Terminus in dem von Aristoteles gemeinten negativen Sinne, also als inhaltsleeres Wort vor. Zwar weisen verschiedene Philosopheme
auf Worte hin, die keine Wirklichkeit meinen, nennen diese jedoch nicht „Metapher".
Von groszem Gewicht ist der Streit zwischen Nominalismus und Realismus, wegen
der darin auftretenden Begriffe „Wirklichkeit", „Eigentlichkeit" und „Konkretheit".
Einmal werden ja alle Abstrakta als unwirklich, uneigentlich, metaphorisch bezeichnet
werden.
Auch im spâteren Mittelalter ist die Literatur über die Metapher epigonenhaft. Nur
im Zusammenhang mit der Lehre der suppositiones tritt etwas Neues hinzu. Die
Metapher ist eine bestimmte „suppositio'', eine bestimmte Gebrauchsart des Wortes,
das bei dieser Benutzung seine Identitât, also seine „significatio" beibehált. Aber die
Uneigentlichkeit ist als Eigenschaft der suppositio nicht deutlicher, denn als Eigenschaft des Wortes, des Namens oder der Bedeutung. Unklar bleibt auch hier das Verhâltnis zwischen „suppositio" und „significatio". Wichtiger ist die Entstehung des
germanischen Terminus „Bild", der bald mit „Metapher" identisch, bald in mancher
Hinsicht davon unterschieden ist.
Die Renaissancisten und Humanisten setzen die klassische Tradition fort. Ihre
Einteilung ist logisch, aber ein synthetischer Griff ist bemerkbar. Die Tropen werden
auf Hauptklassen zurückgeführt (Scaliger, Vossius; Marcianus Capella war ein Vor
laüfer). Grundlage der Einteilung bilden die Relationen zwischen beiden Begriffen
(Sachen). Hauptarten sind: Metapher, Metonymia, Synekdoche und Ironie. Vossius
gibt bereits eine Einteilung nach dem Bildgegenstand; das Wortspiel ist eine gesonderte
Gruppe. Die Nachahmungstheorie wird beibehalten, wie auch die Theorie der Lüge
und des Doppelten Ausdrucks. Die Metapher wird als (auszerlicher) Schmuck verstanden. Gegen diese Auffassung erhebt sich freilich ein schwacher Protest, im 18. Jahrhundert z.B. bei Du Marsais. Allmihlich bewertet man den Affekt nicht langer als
ein minderwertiges Moment in der menschlichen Seele.
In der Romantik wird die jahrhundertelange Miszachtung überkompensiert und
wird die Gemütsbewegung weit über die Vernunft gestellt. So wird auch die Metapher
vor allem als Ausdruck verstanden. Synthetisch und gefühlsintuitiv geartet, sieht die
Romantik in der Metapher den Ausdruck der doppelten Struktur des Menschen, der
unio mystica zwischen Körper und Seele. Diese Meinung ist bereits bei Pascal vorbereitet und in anderem Sinne auch bei Vico, der die universale Notwendigkeit des
Phánomens setzt. Biese widmet diesem Thema ein ganzes Werk, Jean Paul ist der
-
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genialste Verkündiger dieses Gedankens. Er verherrlicht die Metapher lyrisch.
Aber trotzdem sie der Mittelpunkt seiner Philosophie ist, versucht er die Metaphysik
zu vernichten, indem er dartut, dasz sie nur metaphorischer Natur sei. Hier wird der
Begriff dann wieder in die Sprach- und Wissenskritik eingeschaltet. Der Kampf gegen
die Substanz, die Hypostasierung, die Abstraktion, die Metaphysik, das System, das
Denken, ist auch nach der Renaissance von mystischen, skeptischen, empiristischen
und sensualistischen Richtungen fortgesetzt worden. Zuweilen wird diese Kritik eine
direkte Kritik an der Sprache (Bacon, Hobbes, Lócke) . Kants symbolischer Anthropomorphismus ist namentlich gegen das metaphysische Erkennen gerichtet, aber
kraft seines Begriffs des Erkennens durch Analogie nihert er sich der Proportionsmetapher und damit einer Kritik der Sprache.
Dennoch schafft erst die romantische Reaktion gegen seine Kritik (die „Metakritik"
Hamanns, Herders und Jean Pauls) den Terminus „Kritik der Sprache". Die gleichzeitige Verherrlichung und Verhöhnung der Metapher als „Ausdruck", bzw. als metaphysische „Darstellung" ist aus der Psyche des romantischen Menschen zu erkláren.
Die negative Bewertung lehnt sich an die etymologische Ausdeutung an (schon bei
Locke, besonders auch bei Home Tooke und spáter u.a. bei Max Muller), fiir die die
Metapher nichts anderes bedeuten kann als das Kurion und für die das Kurion das
Etymon ist.
In all solchen Betrachtungsweisen geht der sprachliche Aspekt unsres Begriffs verloren. Erst die Einzelabhandlungen und die allgemein sprachwissenschaftlichen Werke
des neunzehnten Jahrhunderts nehmen die damit zusammenMngenden Probleme
wieder in Angriff, so z.B. bei Brinkmann. Seine Zielsetzung ist an erster Stelle stilistisch. Er will die Metapher als Spiegel des Menschen deuten: eines Dichters, eines
Volkes, der ganzen Menschheit. Dazu sucht er nach dem natürlichen System der Metaphern, versucht sie nach dem Bild- und dem Sachgegenstand zu ordnen, und legt sich
die Frage vor: Was ist eine Metapher, c.q. wie ist die Metapher im Bewusztsein vorhanden ? Es liegt bei ihm eine Vermischung von Sprachtheorie und Sprachpsychologie
vor. So ist es möglich, dasz er sich (wenn nicht historisch, so doch systematisch) sowohi
an Vicos Gegensatz zwischen Phantasie und Intellekt, wie auch an die Untersuchungen
der Araber über die Relation zwischen Metapher und Zusatz anschlieszt. Doppeldeutig
sei die Metapher nicht, doppeldeutig aber sei wohl der Satz, in dem die Metapher auftrete. Phantasie und Intellekt deuteten beide einen. solchen Satz, aber jedes auf eigene
Weise, teils eigentlich, teils uneigentlich. Andere Schwierigkeiten entstehen aus seiner
Schau in Bezug auf die Entstehung der Metapher (als Form) und ebenso wie bei Vico
aus der Vieldeutigkeit der Termini „Dichter" und ,Poesie".
In Wundts Schau erfâhrt der Begriff eine tiefe Wandlung. Das Phánomen wird
grundsátzlich psychologisch gedeutet. Diese Deutung wurde zwar auch in anderen
Betrachtungsweisen angewandt, dann aber unbewuszt und zugleicherzeit mit einer
logischen, sodasz Illogizitáten entstanden (bei Vico, Rousseau, Jean Paul, weiter bei
der Gegenüberstellung von Metapher und Mythe). Es zeigt sich aber, dasz Wundt den
psychologischen Immanentismus nicht aufrechterhalten kann. Die Metapher ist ihm
eine Ûbertragung zwischen zwei disparaten Sphiiren, aber der Begriff „Sphre" wird
nicht begründet. Der ganze begriffliche Apparat freilich bleibt sehr problematisch.
Bei dem Worte „Übertragung" treten nicht weniger als fi n.f verschiedene Wörter als
I
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Akkusativobjekt auf. Auch andere Begriffsphasen weisen hier einen Wechsel auf,
wenn dies auch oft nur bei einer immanenten Kritik an den Tag tritt. Das beweist,
dasz in all diesen Jahrhunderten die primâ,ren sprachlichen Termini, mit denen die
Metapher beschrieben wird (Name, Wort, Bedeutung), noch immer nicht axiomatisch
begründet wurden.
Das zeigt sich auch bei Stâhlin, der an erster Stelle Erlebnispsychologie gibt. Er
fragt nach dem Wesen des metaphorischen Verstehens. Das komme zustande, wenn
Bild und Sache sich im Bewusztsein verquicken. Teilweise schlieszt er sich Brinkmann
an. Er wendet sich jedoch gegen dessen Entgegenstellung von Phantasie und Intellekt,
wie auch gegen die Auffassung, die Metapher ware anschaulicher als das eigentliche
Wort. Das ist unmittelbar durch die sprachpsychologischen Auffassungen bedingt, auf
welche seine Monographie fuszt. Diesen zufolge steht ja die Sache so, dasz die „V'orstéllungen" für das Verstehen der Wörter vollkommen gleichgültig sind (anders als
z.B. das Sphârenbewusztsein) und „anschaulich sein" will besagen: „klare Vorstellungen hervorrufen". Hinter dem Worte „Anschaulichkeit" verbirgt sich die Tatsache,
dasz die Metapher erleben lászt, was das Kurion nur nennt.
Werner stellt die Frage nach der Entstehung der Metapher als Form. Auch er deutet
grundsatzlich psychologisch. Das Merkmal der Metapher sei das subjektive Bewusztsein einer inadáquaten Bezeichnung, einer fiktiven Gleichsetzung, einer doppelten Bedeutung. Das ist die Metapher als Lüge, als Verhullung. Als solche wurzele sie im Tabu
und könne Gegenstand einer psychoanalytischen Deutung werden.
Auch Werner kann den psychologischen Immanentismus nicht aufrechterhalten
und auch bei ihm richt sich an vielen Stellen die naive Annahme primârer Termini
als unproblematischer Daten. Wie die Tabumetapher sich in eine poetische verwandeln
und dabei doch das als wesentlich gesetzte Merkmal beibehalten könne, ist nicht einzusehen.
In Pongs' Schau treten mehr Aspekte auf den Plan, ist die Metapher in vielfâltigere
Zusammenhnge aufgenommen, als in einer der vielen anderen Betrachtungsweisen.
Er verwirft den Anthropomorphismus, sieht den Menschen kosmomorph und bewertet
also die Funktion der Metapher im metaphysischen Denken positiv. Aber das Wichtigste ist doch, dasz er sagt, die Metapher sei der Ausdruck eines Weltgefühls. Seine
Methode ist dialektisch, ontisch und genetisch zugleich.
In einer Niveaustruktur (vgl. Werner) entfalte sich die Metapher in doppeltem Sinne.
Auf dem höchsten Niveau sei sie ein Komplex, der aus der Verquickung mehrerer
Gegensátze zu hoheren Einheiten entstanden sei. Auch die zwei Bedeutungen verschmölzen zu einer höheren und neuen Einheit. Das dichterische Bild, das in ein
Lebensgefühl eingehe und von dort aus entstehe, gehore als Prágung des schöpferischen Einzelnen zur Sprache als Schöpfung, was etwas wesentlich anderes bedeute
denn Sprache als Entwicklung. Auch Pongs beki,mpft, wie so viele vor ihm, den Begriff
des uszerlichen Schmuckes; indem er das Eigentliche veruneigentliche, sage der
Dichter eben das Eigentliche aus. Aber auch ihm gelingt es nicht, klar zu machen, wie
das Wort „eigentlich" hier seine Identitât beibehalten könne. Scharf erkennt er, dasz
eine Theorie der Metapher als ásthetisches Ph,nomen in einer Kunsttheorie (Illusion
Kunstschein) wurzeln solle. Im Zusammenhang damit versucht er, die Metapher über
die Problematik der logischen und psychologischen Deutung hinauszuheben. Merk;
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wurdig ist es, dasz er (ebenso wie u.a. Brinkmann) zuweilen die Metapher niedriger
anschlagt als den eigentlichen Ausdruck; letzterer ware als Ausdruck höher zu bewertenden Gefühle, schoner und edler. Unerkl,rt bleibt der Abstand zwischen dieser
Eigentlichkeit und jener, welcher die Metapher ursprünglich entgegengesetzt wurde.
Hedwig Konrad fordert, dasz die Metapher an erster Stelle als Sprachphánomen
verstanden und beschrieben werde. Die metaphorische Abstraktion sei eine völlig
andere als die bei anderem Wortgebrauch. Sie sei weiter eine wichtige Form des Bedeutungswandels: die Bedeutung des Wortes wandle sich, wenn ein Wort einen andere
Gegenstand meine. Diesen Gegenstand faszt Hedwig Konrad (anders als G. Stem)
als eine identische Struktur auf, wodurch sie von Bedeutungsgleichheit sprechen kann,
wo andere Bedeutungswandel erblicken. In gewissem Sinne ist ihre Schau genau dieselbe wie die der uralten Rhetorik. Auch in ihrem Werke finden wir den impliziten
Widerspruch, dasz das Wort bei der metaphorischen Anwendung seine Bedeutung
ganz verliere. Die Relation zwischen „nennen" und „bedeuten" wird ihrer Abhandlung
nicht zum Problem .
Anders steht es bei Reichling, der ebenfalls die Metapher als SprachpMnomen, d.h.
als „Wort" begreifen will. Das Wort ist ihm eine Einheit von Gestalt und Bedeutung.
Im Gebrauch behalte das Wort seine Identiti,t bei, das heiszt, es höre nie auf seine
Bedeutung zu s e i n. Die Bedeutung sei eine Einheit, für welche die vollzogenen
Unterscheidungen disjunktiv wertvoll seien. Die Metapher sei eine bestimmte Art des
Wortgebrauchs, bei dem die vollzogenen Unterscheidungen disjunktiv angewandt
würden. Damit eröffnet er u.a. die Möglichkeit, in axiomatisch begründeten Termini
auszusagen, warum in einem syntaktischen Zusammenhang ein bestimmtes Wort
„Metapher" und das Ûbrige „Zusatz" sei. Von gröszter Wichtigkeit ist seine Untérscheidung zwischen „bedeuten" und „nennen", wenn hier auch noch nicht alles zur
Klarheit gebracht worden ist. Der Terminus „Ûbertragung" ist hier verschwunden,
ebenso wie der Terminus „eigentlich", dieser wird jedoch hinter seinem Begriff des
„Namens" sichtbar.
Inzwischen hat sich die Kritik an Sprache und Wissen weiterentwickelt. Es ist eine
Krise der Evidenz eingetreten. In den philosophischen, so wie in nahezu allen Einzelwissenschaften wird die Metapher oft mit groszer Vehemenz kritisiert, und zwar als
sinnentleertes Wort. Nietzsche und namentlich Mauthner verkondigen auf verschiedene Weise, dasz Denken, Sprechen und Metaphorisieren in Bezug auf die Wirklichkeit
eine und dieselbe machtlose Handlung bedeuten. Weiter werden der Metapher alle
Sünden des diskursiven Denkens aufgebürdet. Sie erschwere den geistigen Verkehr
zwischen den Menschen untereinander, habe sogar Umw,lzungen und Kriege auf dem
Gewissen. Bei Victoria Welby wird die stilistische Kritik an der Katachrese philosophisch belastet: inhaltsleere Theorien entstünden aus nichts anderem als aus sinnent=
leerter Bildersprache. Allerdings geht die positive Bewertung des Metaphorischen nicht
völlig verloren.
In all diesen, hier sehr flüchtig angedeuteten Betrachtungsweisen und Zusammenhângen erscheint die Metapher als Kontrast mehrerer anderer Termini; mit vielen wird
sie sogar oft teilweise oder auch ganz synonym. An erster Stelle soli hier naturlich
der eigentliche Ausdruck genannt werden. Weiter in der Rhetorik usw. „Metonymia,
Synekdoche, Ironie, Euphemismus, Hyperbel, Periphrase, Vergleichung, Allegorie,

666
Synesthesie". In der Sprachwissenschaft verschiedene Verwandlungen oder blosze
Abwandlungen der Bedeutung wie: „Komplikation, Assimilation, Erweiterung oder
Verengung".
In der Philosophie: „Luge, Fiktion, Illusion, Mythos, Abstraktum, Hypostasier. ung,
Personifizierung". — Will man den Begriff „Metapher" beschreiben, so werden auch
diese Termini zergliedert werden mussen.
Im systematischen Teil werden all diese Aspekte, ZusammenMnge und Probleme
naher besprochen und zwar möglichst unabhângig von den konkreten Begriffsphasen.
Darin also werden in Angriff genommen: die Begriffe „eigentlich, üblich, ursprünglich,
Bild, Sache", das tropologische System, der Begriff „Schmuck", die Relation zwischen
Metapher und Vergleichung, die psychologische und logische Deutung, die Begriffe
„bewuszt und unbewuszt", der Begriff „Sphâre", die Termini „Wort, Name, Bedeutung und Übertragung", die Funktionen der Sprache, der Begriff „Kritik", die Kritik
ais. den Sprachfunktionen, das Universalienproblem, der Begriff „konkret", der Begriff
„Abweichung von der Wirklichkeit", der Begriff „Wirklichkeit" selbst, der illusorische Charakter der Metapher, die Metapher im diskursiven Denken, die Metapher
als A.usdruck eines Volkes, eines Dichters, des Menschen usw.
Obgleich es in der Absicht des Verfassers lag an erster Stelle die Beschreibung eines
Begriffes zu geben, haben die von ihm angewandten terminographischen Grundsátze
und besonders die hier gehandhabte immanente Kritik ihm doch zu Schluszfolgerungen
gebracht, von denen er hier einige der wichtigsten prâgnant als Thesen formulieren
mdchte:
I. Einer Theorie von der Metapher soli eine Theorie vom Worte vorangehen, d.h.
eine Besinnung auf primáre Termini wie „Wort, Name, Bedeutung, Sache".
II. Dasselbe gilt für eine grundsatzliche philosophische Kritik an der Metapher
oder an der Sprache überhaupt.
III. Der u.a. von Vaihinger und Mauthner erbrachte Beweis, dasz das Denken eine
„Abweichung von der Wirklichkeit" ware, ist ungültig, weil er auf der Verwechslung
einer psychischen und einer metaphysischen Wirklichkeit beruht.
IV. Die Sprachkritik unterscheidet nicht scharf genug die verschiedenen „Funktionen" der Sprache und kritisiert deshalb eine Funktion nicht in logischem Zusammenhang mit der andern.
V. Diejenigen die bestimmte Wörter „nur Metaphern" nennen, bedienen sich oft
„naar einer Metapher' — und zwar ohne es zu wissen — in dreifacher Bedeutung,
n ,mlich als:
1. ein Wort, das eine Wirklichkeit meint, von welcher der Mensch nur eine inadaquate (auf Analogie beruhende) Kenntnis besitzt;
2. ein Wort, das eine Wirklichkeit meint, von der der Mensch nichts weisz;
3. ein Wort, das keine Wirklichkeit (nichts) meint.
VI. Bei der Deutung von Spracherscheinungen kann ein psychologischer Immanentismus nicht aufrechterhalten werden.
VII. Es ist noch keinem gelungen, deutlich zu machen, wie das Wort „eigentlich"
eerstanden werden nolle, wenn es in der Aussage „indem er ein Wort un- eigentlich
verwendet, sagt der Dichter das Eigentliche", seine Identitat bewahren soil.
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VIII. „Eigentlich" bedeutet offenbar „ursprunglich", „ublich" und „wirklich";
wie das möglich sei, macht die Literatur über die Metapher nicht klar.
IX. Nur Reichlings Worttheorie kann erkláren, warum in dem Ausdruck „Schleier
der Wahrheit" — „Schleier" eine Metapher und „Wahrheit" eine Personifizierung ist.
X. Es ist nicht einzusehen, warum eine Einteilung der Spharen des Bildgegenstands
von einer Einteilung der Sphren von Gegenstânden überhaupt abweichen sollte.
XI. Der Terminus „Spháre" (eines Wortes) laszt wissenschaftliche Genauigkeit ver
missen, weil er bald „logisch", bald „psychologisch" gedeutet wird und zuweilen mit
dem zusammenfállt, was K. O. Erdmann unter „Bedeutung" eines Wortes versteht.
XII. Aus verschiedenen Grinden soli einer Theorie von der Metapher eine Untersuchung über das Identitátsproblem vorangehen.
XIII. Die Deutung des Begriffs „Metapher" ist eine Deutung von Metaphern.
Die Tatsache, dasz obige Thesen so verstreut auseinander liegen, korrespondiert
nur in geringem Masze mit der unverkennbaren Kompliziertheit des Begriffs Metapher.
Es zeigt sich hier z.B. nichts von seiner bipolâren Struktur, wodurch er nicht nur eine
logische, sondern auch eine affektive „Spannung" in sich birgt. „Metapher" ist ein
Terminus aus der Rhetorik, aber auch der Mittelpunkt einer Weltanschauung. Die
Metapher wird als âuszerlicher Schmuck aufgefaszt, aber auch als schdpferischer Ausdruck einer Persönlichkeit; als inhaltsleerer Klang, aber auch als einzige Brücke zum
Rtsel der Wirklichkeit; als Lüge des Menschen, aber auch als Offenbarung Gottes.
Sie weisz von der Liebe und dem Hasz Hunderter von Dichtern und Denken. Und wo
eine immanente Kritik in einer und derselben Schau einen der genannten Gegensátze
als Illogizitit antrifft, da hat der Mensch nicht nur mit der Metapher, sondern auch
mit dem Ritsel unsres Daseins und mit sich selbst gerungen.
In dieser Spannung hat der Verfasser den. Begriff „Metapher" zu beschreiben ver.sucht, als einen Begriff, durch den wir uns mit ferner Vergangenheit verbonden fühlen,
und der infolge seiner vielen ungelösten Probleme in weite Zukunft hinausweist.

RÉSUMË
L'auteur de ce present travail a voulu doneer une description de la notion „métaT
phore". I1 insiste: il s'agit de la n o t i o n non du p h é n o m è n e métaphore. Sous
„notion" il faut comprendre ici la totalité de tous les jugementsprononcéssurlephénomène en question, des les temps pré-aristotéliens jusqu'à present, et de toutes les conceptions énoncées l son égard. Pour écrire cette monographie d'une notion, le développement d'une science táchant de décrire systématiquement les problèmes qui s'y
présentent et de les résoudre si possible, se trouvait être nécessaire. Premièrement la
notion „terme" est regardé de plus près, á savoir par rapport à „mot", „nom", ,,notion" et „objet". Un terme est un mot scientifique, c.a'.d. un mot qui désigne un
objet observé et dénommé premièrement par la science. Comme mot c'est und
unité à deux aspects, l'union d'un nom et d'une notion, à savoir d'un seul nom
et d'une seule notion. Aussi nous touchons inopinément à un problème special de lá
theorie du mot, lequel sous une forme plus générale est le problème de l'identité
même. La terminographie n'est possible comme science qu'en acceptant la compati^bilité de la modification et du maintien de 1'identité. Cependant le terminographe ne
conclura pas a chaque nuance de différence à „et pourtant la même chose". Quelque
part il mettra une limite entre „et pourtant la même chose" et „essentiellement autre"..'
Cette limite est-elle arbitraire ? Cette question mène à une étude des éléments analytique et synthétique de la pensée, des représentants et des époques de la pensée analytique et de la pensée synthétique. L'auteur est d'opinion qu'il n'y a pas de norme
objective ici, qu'une norme subjective est nécessaire. Un autre subjectivisme est
également inévitable, à savoir la conception personnelle du phénomène dénommé par
le terme.
La methode appliquée par la terminographie historique ne diffère pas de celle de
l'historiographie en général. L'heuristique recueille et classifie les sources. Des sources
sont: tous les jugements prononcés sur l'objet: des définitions, des exemples, des classifications etc. qui doivent être élaborés ultérieurement, c.a'.d. analysés, interprêtés et
critiqués. L'interprétation n'est possible que par une critique immanente avec laquelle
elle coïncide partiellement. Tandis qu'une critique transcendante compare la notion

a l'objet ('a la propre conception de l'objet), une critique immanente compare les
différents éléments de cette conception entre eux.
Souvent on constate des illogicités, p.ex. les exemples ne correspondent pas avec
la définition donnée de la potion, etc. Une critique immanente force à lire implicitement: quelles sont les conséquences d'une certaine définition, sont-elles encore
plausibles du point de vue logique ? Et surtout: sont-elles encore plausibles par rapport
à tout ce qui a été dit de l'objet en dehors de la définition primordiale ? Toutefois il
ne faut pas seulement signaler les illogicités, il faut également les expliquer. Alors
on voit souvent s'y révéler des problèmes de l'objet même. Ces problèmes implicites
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sont peut-être encore plus importants que les problèmes explicites (posés par les
savants eux-mêmes comme problèmes). Des différences entre les phases de la notion
(les conceptions) c.à.d. des modifications dans la notion, sont expliquées si possible
dans de plus amples rapports: chaque conception est placée dans le mouvement scientifique, resp. dans le mouvement culturel de la période à laquelle elle appartient. Cette
dernière remarque renferme déjà la transition de la description statique de chaque
conception à part la description génétique de la notion. Comme principes de classis
fication sont employés: le temps, la personne, la communauté culturelle, le domaine
scientifique, le point de vue, et l'aspect. Dans la partie systématique les trois premiers
principes de classification sont supprimés et la matière est groupée autour des problèmes fondamentaux que la critique immanente a révélés.
Ainsi nait une toute autre description d'un terme quel'analysed'unmotpeutdonner.
En outre „1'intonation affective" ne se perd pas dans la terminographie. C'est que
fréquemment une conception est, outre la tentative d'une description scientifique d'un
ccertain phénomène, en même temps l'expression d'une personnalité.
Sous les nombreux termes qui peuvent être décrits du point de vue historique ou
systématique, le terme „métaphore" prend une place unique. Ce caractère unique est
situé dans le rapport avec le phénomène dénommé; le terme „métaphore" est lui-même
une métaphore, le phénomène ne peut être décrit qu'en métaphores; en outre, le rapport
entre deux phases de la notion peut être indiqué comme „métaphorique'. Très nommène une étude de la métaphore et par plus d'une voie
breux sont les problèmes
elle mène au même problème (p.ex. c'est le cas du problème de l'identité et du problème
de l'interprétation psychologique). Tout cela et maintes choses encore, e.a. la tension
entre l'appréciation positive et négative, rend la notion extrêmement captivante,
mais en même temps extrêmement compliquée. Un principe de classification imfigure la notion. Successivement le développeportant est le domaine scientifique
ment de la notion est étudié dans la rhétorique
laquelle ressortissent également la
poétique, la stilistique, l'esthétique et même la grammaire), dans la linguistique et
-dans la philosophie; et nous avons pris soin que les lignes structurales quelque peu
artificielles ne se font pas trop valoir. Tandis qu'aux deux premiers chapitres des
deux Parties la métaphore occupe la place prépondérante et qu'à propos de celle-ci
sont discutés les rapports implicites et explicites aux conceptions elles-mêmes, ce sont
-au chapitre philosophique les rapports eux-mêmes qui ont la plus grande importance.L'auteur a voulu donner dans ce chapitre la description historique et systématique
de la critique négative de la langue et de la connaissance, plus spécialement de la
critique de la langue par rapport à la métaphore. En même temps se pose la question
suivante: telle ou telle expression, doit-elle être conque comme métaphore oui ou non?
Les différents genres de critique possible et (interprétées d'une manière speciale) les
fonctions sémiologiques linguistiques de B h l e r forment les principes de classification.
Celui qui veut donner un résumé des vicissitudes par lesquelles le terme „métaphore" a passé pendant deux millénaires et demie, et qui, à cause du résumé, veut
découvrir une seule grande ligne dans l'évolution du terme, se voit placé devant une
tache impossible. La notion renferme beaucoup d'éléments et sous les éléments il
faut sans doute comprendre aussi cette (ces) qualité(s) qu'elle possède, à son tour,
comme element de différents rapports connexes. Des oscillations dans un des nom-

'a

1

ou

ou

('a

u

670
breux rapports amènent des oscillations dans la notion. Dans un résumé il ne reste
guère de trace de ces variations de structure extrêmement compliquées. Et encore
moins du fait que eest une critique immanente qui les a relevées. Justement puisque
la notion renferme tant d'éléments, l'évolution peut s'accomplir par beaucoup de voies;
il y en a qui évoluent peu ou pas, d'autres évoluent tres intensivement. En décrivant
successivement les élements dans leur évolution, on suggère peu l'idée d'une seule entité
en évolution. En outre, il y a quelques-unes des différentes phases importantes de la
notion qui ne se laissent pas concevoir comme des phases d'une évolution, mais
avant tout comme un tout complet et unique, puisqu'elles sont des „conceptions"
dans le vrai sens du mot, c.a'.d. en même temps l'expression d'une personnalité. Le
besoin de synthese que le lecteur, de même que l'auteur, éprouve vis à vis d'un travail
d'une telle envergure, ne peut mener qu'à un résumé ou beaucoup de choses essentielles
se perdent inévitablement.
Provenu de 1'éristique, directement du point de vue psychologique et indirectement
du point de vue scientifique, déjà avant A r i s t o t e, le terme „métaphore"
autant que nous sachions — est expliqué pour la première fois en détail chez le Stagyrite et obtient une place définitive dans le système des sciences. On reconnait beaucoup
d'éléments de la conception aristotélienne, beaucoup de problèmes qu'une critique
immanente y trouve, dans prèsque toutes les conceptions pendant plus de deux
millénaires, soit-ce sous une forme qui varie; quelques-unes sont encore à present
nécessaires dans la notion. I1 y a en premier lieu le langage figuré lui-même, auquel
le phénomène doit son nom et qui est un élément véritable de sa définition: le transfert.
La métaphore est non seulement le transfert d'un nom, mais le résultat de ce transfert.
Comme telle elle est un mot nouveau, un mot avec une signification unique et nouvelle.
La duosémie de „kurion" comme „proprement (dit)" et „usuel" se fait tout de suite
remarquer. La notion „proprement (dit)" devient surtout problématique par rapport
à l'appréciation d'A r i s t o t e du phénomène. Celle-ci est incidentelle ment négative dans
sa rhétorique et sa poétique; dans ses autres oeuvres elle est essentiellement négative,
bienque le terme soit très souvent qualifié comme „poétique". Cette appréciation négative n'est possible qu'en partant d'une autre définition (la définition philosophique, la
définition de la critique de la langue) qui s'oppose 'a la définition originelle; le contraste
ne s'explique pas en partant d'une synthese. Elle diffère de celle de la critique de la
langue postérieure, comme elle figure, quoique dans sa signification essentielle, dans
une critique incidentelle de la langue et de la connaissance. La métaphore appartient
au système des néologismes. Le transfert repose sur l'identité de quelques traits
caractéristiques de deux notions (choses) ou sur l'identité de la relation entre deux
fois deux choses (proportion). Comme les notions peuvent être ou toutes les deux
des espèces, ou peuvent se trouver dans une relation de genre à espèce, et que,
dans le dernier cas, le transfert peut avoir lieu dans deux directions, A r i s t o t e
aboutit à quatre possibilités. Autant qu'il ne s'agit pas de la dénomination d'un
anonymon, la définition primordiale implique la theorie de la „double expression",
c.à.d. de la double „Darstellung"; la métaphore a la même signification qu'un
mot qui existe déjà et n'en diffère que dans le „nom". Donc „la même chose"
peut s'exprimer de deux manières; la métaphore l'exprime d'une manière plus belle
et plus expressive que l'expression propre. Comme la métaphore, ainsi que toute la
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poétiqué, est basée sur la theorie de l'imitation, la fonction expressive est négligée,
sauf peut-être dans la notion de 1' „energeia", de l'animation de la nature, qui
cependant ne s'éclaircit pas en partant de la theorie de 1'imitation.
Après A r i s t o t e la notion se retire dans un domaine beaucoup plus restreint,
de sorte qu'elle perde temporellement plusieurs aspects; surtout dans les tropologies.,
La littérature a un caractère de simple compilation, de travail d'épigones, de pure
analyse. Non seulement que plus de distinctions sont introduites, mais aussi les distinctions sont basées sur d'autresprincipes. La „proportion" devient secondaire; „l'analogie"
ne couvre plus la relation entre l'espèce et le genre. Comme base de transfert est nommé
aussi l'intention; elle sert en même temps de principe de classification. La métaphore
esthétique est opposée 'a la métaphore „à défaut de l'expression propre", mais en
dehors de la définition, rien n'est plus visible de ce caractère esthétique. Tres répandue
est la classification basée sur l'animation ou l'inanimation des choses entre lesquelles
le transfert de nom a lieu. Un problème implicite s'impose: ou est la métaphore dans
un rapport syntactique ? — Tandis que dans cette littérature il ne reste de la notion
guère plus qu'une définition, que quelques sous-divisions et quelques exemples stéréo types et discutables, elle commence une nouvelle vie dans la rhétorique arabe. Les
Romains, traitant de la métaphore dans une grammaire (et non dans une rhétorique),
n'ajoutent rien à la notion. Au contraire, les Arabes savent approfondir la compréhension de la métaphore au moyen des aspects grammaticaux du mot métaphorique,
de sa place dans la categorie des espèces et des parties du discours; surtout par rapport
au „complétif", le corrélatif syntactique de la métaphore. Bienqu'ils concoivent, eux
aussi, la métaphore comme un mot qui n'admet pas la signification originelle, ils ont
frayé le passage à la notion de „la double signification". L'aspect philosophique se
manifeste par rapport 'a la polémique exégétique du Coran. Le problème en question
a été formule auparavant par les exégètes de la Bible grecs: „Faut-il concevoir tel
ou tel passage comme un passage métaphorique, oui ou non ?" Deux conceptions
surtout sont possibles, coïncidant avec deux appréciations de la métaphore. L'interprétation métaphorique mène, soit à une vérité supérieure à la vérité propre (somatique), soit elle est impossible, puisque la métaphore est un mensonge et que la
révélation n'en peut pas contenir. Dans la plupart des cas il s'agit ici de la métaphore
comme mensonge dans sa conception „ordinaire" (non pas métaphysique) . Cette
question est discutée par rapport à P h i l o n, S a i n t A u g u s t i n, S a i n t
Thomas d'Aquin et Pascal.
Ce n'est que chez S a i n t Augustin que le terme en question figure dans
le sens négatif aristotélien, donc comme mot vide de sens. I1 est vrai que plusieurs
philosophèmes négatifs signalent des mots qui ne désignent pas de réalité; cependant
sans les nommer „métaphore". De grande importance est la lutte entre le nominalisme
et le realisme à cause des notions „réalité"„ „signification propre", „concret" qui
y figurent; eest que le moment viendra ou toutes les abstractions seront dénommées
irréelles, métaphoriques, impropres.
Dans les siècles ultérieurs du Moyen Age la littérature concernant la métaphore
a un caractère de travail d'épigones. I1 ne s'annonce du nouveau que du c8té de
la doctrine de la supposition. La métaphore est une certaine supposition, un certain
mode d'emploi du mot qui maintient dans cet emploi son identité, donc sa signification.
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Cependant le terme- impropre comme déterminatif de la supposition n'est pas
plus clair que comme déterminatif du mot, du nom ou de la signification. La relation
entre la supposition et la signification ne s'éclaircit pas complètement. La naissance
du terme germanique„Bild” qui est tantót identique à„métaphore” et tantót en diffère,
est , importante.
Les homenes de la Renaissance et les Humanistes continuent la tradition classique.
La classification est logique, mais une tendance synthétique est perceptible. Les
tropes sont ramenés à des groupes principaux (S c a 1 i g e r, V o s s i u s; M a rc i a n u s C a p e 11 a était un prédécesseur). La base de classification forment les
relations entre les deux notions (choses). Des types principaux sont: la métaphore,
la métonymie, la synecdoque et 1'ironie. V o s s i u s déjà base sa classification sur
la relation entre l'image et l'objet; le jeu de mot est un genre a, part. La theorie de l'imitation se maintient, de même que la theorie du mensonge et celle de la double expression. La métaphore est conque comme ornement (extérieur). Quelques voix
s'élévent contre cette conception, e.a. au 18ième siècle celle de D u M a r s a i s.
Peu á pen le sentiment n'est plus considéré comme un élément inférieur de l'a^ me
humaine.
Ce mépris séculaire est surcompensé dans le Romantisme ou le sentiment est estimé
largement au dessus de la raison. Par conséquent la métaphore est avant tout compris
comme expression. Étant de caractère synthétique, affectif et intuitif, la philosophie
romantique voit dans la métaphore l'expression de la structure binaire de 1'homme,
de 1'union mystique du corps et de l'a^ me. P a s c a 1 a déjà préparé la voie 'a cette
conception, de même que V i c o (quoique dans un autre sens), qui pose la nécessité
universelle du phénomène. B i e s e consacre une oeuvre entière à cette matière et
j e a n P a u 1 en devient le prophète le plus génial. I1 glorifie la métaphore en
termes lyriques. Mais tout en la placant au centre de sa philosophie, il tache d'anéantir
la métaphysique en montrant qu'elle n'est que métaphorique. Ainsi la notion est
replacée dans 1'évolution de la critique de la langue et de la connaissance. La lutte
contre les substances, 1'hypostase, l'abstraction, la métaphysique, le système, la
petisée, est continuée après la Renaissance par des écoles mystiques, sceptiques, empiriques et sensualistes. Parfois cette critique devient une critique directe de la langue
(B a c o n, H o b b e s, L o c k e). L'anthropomorphisme symbolique de K a n t
s'oppose surtout à la connaissance métaphysique, mais par sa conception de la
connaissance au moyen de l'analogie, ii s'approche de la métaphore proportionnelle
et par là d'une critique de la langue. Pourtant ce n'est que la réaction romantique
à sa Kritik (la méta-critique de H a m a n n, H e r d e r, J e a n P a u 1) qui crée
Ie terme „critique de la langue". La glorification et le mésestime simultanés de la
métaphore comme expression, resp. comme „Darstellung" métaphysique, s'explique
du point de vue de l'a^ me romantique. L'appréciation négative est soutenue
par l'interprétation étymologique (déjà chez L o c k e, surtout chez H o r n e
T o o k e et plus tard e.a. chez M a x M ü 11 e r) ou la métaphore ne peut signifier
autre chose que le kurion et ou le kurion est l'étymon.
L'aspect linguistique de la notion métaphore se perd dans toutes les conceptions
de ce genre. Ce n'est que dans les monographies et les oeuvres de linguistique genérale
du 19ième siècle que les problèmes qui s'y rapportent, surgissent de nouveau, p. ex.
-
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chez B r i n k m a n n. Son but est avant tout un but stilistique. Il veut interpréter
la métaphore comme miroir de 1'homme, c.a.d. d'un poète, d'un peuple, de 1'humanité
entière. Voilà pourquoi il cherche le système naturel des métaphores, tache de les
classifier d'après la nature de 1'image et d'après la nature de la chose qui est métaphoriquement dénommée et se pose la question: qu'est ce que eest qu'une métaphore, resp.
comment est-elle présente à la conscience ? Dans ses idées la psychologie de la langue et
la theorie de la langue s'entremêlent. Par conséquent (sinon du point de vue historique,
du moins du point de vue systématique) il s'approche de 1'antithèse „fantaisieintelligence" de Vico et des recherches des Arabes sur la relation entre la métaphore
et le complétif. La métaphore nest pas bi-sémantique, mais la phrase dans laquelle
elle figure est bi-sémantique. La fantaisie de même que 1'intelligence peuvent interpréter une telle phrase, mais d'une autre manière, partiellement propre, partiellement
impropre. D'autres difficultés proviennent de sa conception de la naissance de la
métaphore (comme forme) et (comp. Vico) de la polysémie de „poète" et de „poésie".
Dans la conception de W u n d t la notion subit un changement profond. Selon
lui Ie phénomène doit être interprété sur une base psychologique. D'autres conceptions
de la notion se sont servies également de cette interprétation, mais inconsciemment
et en même temps que d'une interprétation logique, de sorte que des illogicités se
produisirent (e.a. chez V i c o, R o u s s e a u, J e a n P a u 1; puis, dans 1'opposition entre la métaphore et le mythe) . W u n d t ne peut pas maintenir 1'immanentisme psychologique. Chez lui la métaphore est un transfert entre deux sphères
disparates, mais la notion „sphère" manque de base. Du reste, tout 1' „appareil" des
notions reste fort problématique. Auprès de „transfert" paraissent successivement
cinq mots différents comme complement direct (d'autres phases de la notion connaissent également cette variation, bienque cela ne se manifeste qu'a une critique
immanente). Ceci prouve que dans tous les siècles écoulés, les termes primordiaux
de la langue servant à la description de la métaphore, ne sont toujours pas ramenés
à des principes fondamentaux.
On le constate encore chez S t a h 1 i n qui donne en premier lieu de la psychologie
de 1' ,Erlebnis'. I1 s'adresse 'a la nature de la compréhension métaphorique. Celle-ci
se produit quand l'image et la chose se fondent dans la conscience. Il est partiellement
d'accord avec B r i n k m

a n n. Mais il s'oppose au contraste „fantaisie-intelligence",

de même qu'à l'idée que la métaphore provoque une vision plus nette de 1'objet. I1 y a
un rapport direct avec les conceptions de la linguistique psychologique, sur laquelle
se base sa monographie. Suivant ces conceptions les „représentations" sont complètement sans valeur pour la compréhension des mots (comp. la différence avec p. ex.
„la conscience des sphères", „Sphârenbewusztsein") et p.c. pour la compréhension
des métaphores. La métaphore ne provoque pas une vision, mais fait vivre ce que
le kurion nomme seulement.
W e r n e r se pose la question de la naissance de la métaphore comme forme. Son
interprétation repose aussi sur une base fondamentalement psychologique. Le trait
caractéristique de la métaphore est selon lui la conscience subjective d'une désignation
inadéquate, d'une équivalence fictive, d'une signification double. C'est la metaphore
comme mensonge, comme déguisement. Comme telle elle provient du tabou et peut
devenir l'objet d'une interprétation psycho-analytique. W e r n e r non plus ne peut
43
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maintenir l'immanentisme psychologique et chez lui aussi on voitqu'àplusieursreprises
l'acceptation des termes primordiaux comme données non-problématiques se venge.
De quelle manière la métaphore-tabou peut changer en métaphore poétique, tout en
conservant le trait caractéristique pose comme essentiel, ne se laisse pas entrevoir.
Dans la conception de P o n g s se présentent plus d'aspects; la métaphore entre
dans beaucoup plus de rapports scientifiques que dans toutes les autres conceptions.
I1 rejette l'anthropomorphisme, voit l'homme comme cosmomorphe et apprécie positivement la fonction de la métaphore dansla métaphysique. Sa thèse la plus importante
est: la métaphore est l'expression d'un sentiment cosmique. Sa méthode est dialectique,
ontique et génétique en même temps. Dans de différents niveaux la métaphore (comp.
W e r n e r) évolue (dans un double sens) selon la structure de ces niveaux. Au plus
haut niveau elle est une unité complexe nee de „la fusion" de plusieurs antithèses
à des unités supérieures. Les deux significations aussi se confondent en formant une
nouvelle unité superieure. L'image poétique comprise dans et provenant d'un sentiment
profond, appartient comme expression de 1'individu créateur à la. langue comme création qui diffère essentiellement de la langue comme développement. Pongs, de même
que beaucoup de ses prédécesseurs, attaque la notion de l'ornement extérieur; en
rendant le propre impropre, le poète dit exactement le propre. Mais ii ne réussit pas
non plus à expliquer comment le mot „propre" conserve ici son identité. Il voit
clairement qu'une theorie de la métaphore comme phénomène esthétique doit se
baser sur une theorie de l'art („illusion", „Kunstschein"). Ainsi il tache de lever la
métaphore au-dessus de la problématique de l'interprétation logique et psychologique.
I1 est remarquable qu'il estime parfois (comme B r i n k m a n n e.a.) la métaphore inférieure 'a l'expression propre; celle-ci serait plus belle et plus noble étant
l'expression de sentiments estimés de plus haute valeur. Mais alors la grande distance
entre cette expression propre et celle à laquelle il compare la métaphore de prime
abord, reste inexpliquée.
H e d w i g K o n r a d veut que la métaphore soit conque et décrite en premier
lieu comme phénomène linguistique. L'abstraction métaphorique est d'un tout autre
caractère que celle d'autres usages du mot. En outre, la métaphore est une forme
importante du changement de signification. La signification d'un mot change quand
un mot désigne un autre objet. H e d w i g K o n r a d concoit cet objet (autrement
que G. S t e r n) comme une structure identique; par consequent elle peut parler
d'une identité de signification la' ou d'autres voient un changement de signification.
Sa conception coïncide dans un certain sens entièrement avec celle de la rhétorique
ancienne. Chez elle aussi nous trouvons implicitement la contradiction que le mot
perd complètement son sens dans l'emploi métaphorique. La relation entre „dénommer" et „signifier" ne devient pas de problème pour elle.
Il en est autre chez R e i c h 1 i n g qui concoit la métaphore également comme
phénomène linguistique, c.à.d. comme mot. Le mot est pour lui une unité de forme
(„Gestalt") et de signification. Dans l'usage le mot garde son identité, c.à.d. il
ne cesse d'être sa signification. La signification est une unité pour l'identité de
laquelle les distinctions actualisées sont disjonctivement nécessaires. La métaphore
est une certaine manière de l'emploi du mot, ou les distinctions actualisées sont appliquées disjonctivement. Ainsi R e i c h 1 i n g nous procure e.a. la possibilité d'ex-
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primer en des termes fondamentalement déterminés pourquoi dans un contexte
syntactique un certain mot est „métaphore" et que le reste est complétif. De grande
importance est la distinction qu'il fait entre „signifier" et „nommer", bienqu'à cet
égard tous les problèmes ne soient pas encore résolus. Le terme „transfert" a disparu
chez lui, de même que le terme „propre'', bienqu'il reste perceptible derrière la
notion „nom".
En attendant la critique de la langue et de la connaissance s'est développé davantage.
Une crise des évidences a commencé. Dans la philosophie et prèsque dans toutes les
sciences la métaphore est souvent critiquée avec beaucoup de violence comme mot
vide de sens. N i e t z s c h e et surtout M a u t h n e r prétendent, chacun à sa
manière, que penser, parler et métaphoriser représentent, par rapport à la réalité,
la même action impuissante. En outre on lui assume la responsabilité des erreurs
de la pensée discursive. Elle embarrasse la communication spirituelle entre les hommes
et elle a même causé des révolutions et des guerres.
Chez V i c t o r i a W e 1 b y la critique stilistique de la catachrèse est mêlée de
philosophie; des théories vides de sens ne résultent que d'un langage figuré vide de
sens. Malgré tout, 1'appréciation positive du „métaphorique" ne manque pas entièrement.
Dans toutes ces conceptions et ces rapports scientifiques ou figure la métaphore,
énumérés ici en raccourci, elle est en opposition avec plusieurs autres termes; avec
plusieurs de ces termes elle est même tantót entièrement en tantót partiellement
synonyme. En premier lieu il faut nommer l'expression propre.
Puis, dans la rhétorique: la métonymie, la synecdoque, l'ironie, l'euphémie, l'hyperbole, la périphrase, la comparaison, l'allégorie, la synesthésie. Dans la linguistique:
plusicurs changements et modifications de signification, tels que: la complication,
1'assimilation, l'extension, la restriction. Dans la philosophie: le mensonge, la fiction,
1'illusion, le mythe, l'abstraction, l'hypostase, la personnification. Dans une description de la notion „métaphore" ces termes-ci doivent également être étudiés
et analyses.
Dans la partie systématique tous ces aspects, rapports et problèmes sont regardés
de plus près, détachés autant que possible des phases de la notion concrètes. Dans
cette partie il s'agit des notions: „propre, usuel, originel, image, chose", du système
tropologique, de la notion „ornement", de la relation entre la métaphore et la comparaison, des interprétations psychologique et logique, des notions „conscient"
et .inconscient", de la notion „sphère", des termes „nom, signification, transfert",
des fonctions de la langue, du problème des universaux, de la notion „concret",
de la notion „déviation de la réalité" et de la notion „réalité" elle-méme, du caractère
illusoire de la métaphore, de la métaphore dans la pensée discursive, de la métaphore
comme l'expression d'un peuple, d'un poète, de l'homme etc.
Quoique l'auteur ait voulu donner en premier lieu la description d'une notion,
les principes terminographiques appliqués par lui, c.a'.d. la critique immanente appliquée, font pourtant mené 'a des conclusions dont les principales, formulées en
thèses, d'une manière concise, suivent ci-dessous:
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I. Une theorie de la métaphore doit être précédée d'une théorie du mot, c.a.d.
d'un exposé sur les termes primordiaux tels que „mot", „nom'', „objet", „signification", „chose" etc.
II. Il en est de même d'une critique philosophique de la métaphore ou de la
langue en général.
III. La preuve, donnée par V a i h i n g e r et M a u t h n e r, que la pensée est
une „déviation de la réalité", est fausse, puisqu'elle se base sur la confusion entre
une réalité psychique et une réalité métaphysique.
IV. La critique de la langue ne distingue pas assez clairement entre les différentes
fonctions de la langue et, par conséquent, elle ne critique pas les fonctions dans leur
rapports mutuels logiques.
V. Ceux qui nomment certains mots „seulement des métaphores" se servent souvent
inconsciemment de l'expression „seulement une métaphore" dans trois sens, à savoir
comme:
1. mot qui désigne une réalité dont l'homme n'a qu'une connaissance inadéquate
(basée sur l'analogie).
2. mot qui désigne une réalité dont l'homme ne sait rien.
3. mot qui ne désigne pas de réalité (rien).
VI. Dans l'interprétation des phénomènes de la langue un immanentisme psychologique ne peut pas se maintenir.
VII. Nul savant n'a rendu clair jusqu'à présent comment le mot „propre" doit
être concu pour garder son identité dans l'expression: „en se servant du mot d'une
manière im-propre le poète exprime le Oropre".
VIII. On constate que „proprement (dit)" signifie „originellement", „usuellement"
et „réellement"; la cause n'en est pas éclaircie dans la littérature concernant la
métaphore.
IX. Seule la théorie de R e i c h 1 i n g explique pourquoi dans „le voile de la
vérité" „voile" est la métaphore et „vérité" la personnification.

X. I1 n'est pas clair pourquoi une division des sphères des objets denommés metaphoriquement différa^ t d'une division des sphères des objets en général.
XI. Le terme „sphère" (d'un mot) manque de précision scientifique étant interprété tantót du point de vue logique, tantót ' du point de vue psychologique, étant
tantSt ;,contenu'', tant8t „étendue", et coïncidant parfois avec ce que K. O. E r dm a n n comprend sous la „signification" d'un mot.
XII. Pour différentes causes une théorie de la métaphore doit être précédée d'une
étude sur le problème de l'identité.
XIII. L'interprétation de la notion „métaphore" est 1'interprétation de métaphores.
La divergence de ces thèses ne donne qu'une vague notion de la grande complicité
de la notion métaphore. La structure bi-polaire, qui lui confère non seulement une
„tension" logique, mais également une tension affective, ne se manifeste pas. „Métaphore" est un terme de la rhétorique, mais en même temps le centre d'une conception
de monde. La métaphore est concue comme ornement extérieur mais également
comme expression créatrice d'une personnalité; comme mot vide de sens, mais aussi
comme le pont unique qui mène'a l'énigme de la réalité; comme mensonge de 1'homme,
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mais aussi comme révélation de Dieu. Elle connait l'amour et la haine de centaines
de poètes et de savants. Et la, ou la critique immanente rencontre dans la même
conception un des contrastes nommés comme .,illogicités", un homme a lutté non
seulement avec la métaphore mais aussi avec l'énigme de l'existence et avec soi-même.
Dans cette tension bi-polaire, l'auteur a ta^ ché de décrire la notion „métaphore"
comme une notion par laquelle nous nous sentons unis au passé lointain et qui, par
ses nombreux problèmes non-résolus, s'engage profondément dans l'avenir.
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409, 439 vlgg., 443 vlg., 454, 484, 606
agonistiek, 350
allegorie, 32, 97 vlg., 102, 109, 129, 152,
156, 171 vlg., 176, 181, 184, 233 vlgg.,
289, 292, 316 vlg., 379, 443, 505
allegorische interpretatie, 356 vlgg., 363
vlg., 393
alliteratie, 281, 550
allotrios, 69, 326, 332
als, 78, 98, 205, 233, 268, 284 vlgg., 436
vlg., 518 vlg., 523
alsof, 285, 421
ambivalentie, 320 vlg.
anagogische interpretatie, 320
analogie, 2, 48, 72 vlg., 84 vlg., 92 vlgg.,
95 vlgg., 106, 123, 127 vig., 131, 133
vig., 218, 220, 227, 248, 251, 272, 279,
284, 287 vlg., 306 vlg., 315 vlg., 373
vlg., 400-403, 421, 431 vlg., 434, 438
vlgg., 466, 471-474, 477. 512, 515-517,
543, 546 [543-546
analogiseren, 22, 225, 227, 234, 309, 471,
analyse, 20-24, 101, 349, 378, 464, 499,
563, 598 vlg., 625 vlg., 643; logische,
30, 540
anders zijn, 308 vlg., 345, 583
animalis (en in-), 92 vlg., 127, 366
animisme, 249
anonymon, 72 vlg., 89 vlg., 94 vlg., 108,
127, 216, 255, 272, 402, 507 vlg., 516, 640
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anthropocentrisch, 269, 289, 353, 371,
431 vlg., 440, 606
anthropologisme, 168, 431
anthropomorphisme, 248, 270, 284, 287,
342, 345, 381, 395, 400 vlg., 431, 439,
448, 606, 615; dogmatisch, 400 vlg.,
403; symbolisch, 400 vlg.

av ri;1ÉyEtV (oiK EoTtv), 345, 416
-

antiphrasis, 128
antonomasia, 119, 505
aphasie, 50, 569

cTró évós Ta rroX? ,
6c-rró KaAWV, 98
cTrotos, 355, 484

367

apperceptie, 193, 196, 199, 213, 252, 316,
435; fundamentele, 12; personifiërende,
12
appositie, 179, 520 vlg.
appreciatie v. e. verschijnsel, 26 vlgg., 45
appreciatie v. m., negatieve, 20, 26 vlgg.,
45, 111 vlg., 318, 383, 393, 410-414,
439, 482, 622 vlg.; positieve, 317, 339,
375, 421, 439, 464, 554, 619, 642; beide,
77 vlgg., 295, 298, 301, 351 vlg., 365
vlgg., 373 vlgg., 414, 423, 439 vlgg.,
449, 456, 484, 646, 657 en passim
archaisme, 67 vlg., 252, 314
argot, 188
ars combinatoria, 375, 395
l'art pour l'art, 299
artes poeticae, 126 vlg.
articulatie-beweging, 210 vlg.
aspect, 3, 8, 36 vlg., 44, 196, 220, 272,
291, 313, 423, 443, 486
assimilatie, z. betekenisverand.
assimilatio, 129
associatie, 193, 202 vlgg., 208, 251, 318,
552; contiguiteit, 251; contrast, 251;
impliciete, 318; omgekeerde, 210 vig.,

534; overeenkomst, 325; successieve,
193
atavistische terugslag (v. begrip), 36, 263
atheïsme, 38, 49, 439, 606
atoom, 39, 343 vlg., 352, 388, 393, 411,
425, 446, 454, 456, 458, 461, 510, 606
Auffühlung, 290, 300 vig.
Auslösung, 591
aIT6OEV, 84, 98, 109
barok, 301
basis v. overdracht, 144 en passim
bedekken (elkaar - v. begrippen), 623
vlgg.
Bedeutungserlebnis, 216 vlgg., 226 vig.,
323

Bedeutungsgefühle, 219
bedoelen, 221 vlgg., 281 vlgg., 469, 655
bedoeling v. e. woord (sign.), 467 vig.
beeld (Bild), 116 vlg., 130, 180 vlgg., 222
vlgg., 232, 267, 342 vlg., 349, 400, 410,
438, 440, 448, 450 vlg., 461 vlg., 464,
488-490, 522, 553, 592, 604 vlgg., 607,
615, 619, 640; contrast v. m., 271 vlg.
291, 593; dichterlijk, 290 vlg., 302-311,
322 vlg., 589; innerlijk en uiterlijk, 309;
als uitvoerige m., 159
beelden (ww. ), 275
beeld-object, 135, 166, 173 vlg., 179, 186
vlg., 225, 230, 234 vlg., 236 vlgg., 270
en passim
Begegnung, 168, 269, 301, 366, 371, 374,
615
Begriffsschwchung (m. als), 183
begrijpen, v.e. ander, 217, 381 vlg., 396
vlg., 433, 600 vlg., 604 en zie mededeling; v. e. m., 223; v. muziek, 633; v.
werkelijkheid, 438, 604 vlg. en zie afbeelding; grammaticaal, 230, 545; metaphorisch, 217, 221-225, 228, 230 vig.,
543-546, 576, 600 vlg., 613; somatisch
en noëtisch, 363
begrijpelijk maken, 68, 79, 225, 629
begrip, 76, 170, 181, 433, 502, 529, 583,
604 vlg., 611 en passim; als uitdrukking,
441; als troop, 438; en beeld, 450 vlg.;
en betekenis, 328 vlgg., 340, 580; en
verschijnsel, 3 vlg., 8 vlg., 32, 40 vlgg.,
126, 245 vlg., 291, 358, 370 vlg., 438
vlg., 526 vlg., 537, 539, 542, 618; omvang en inhoud, 328 vlgg., 332, 556
vlg., 566, 568; als moment v. woord.,
12 vlg., 206 vlg.
begrip en begrijpen (als m.), 236 vlg.,
241, 537, 616
begripsgebied, 200 vlg.
begripsmonographie, 14, 540; v. m., 3,
10 vlg.
begripsphase, 8, 34 vlg., 506 en passim
belichaming, 149, 154, 176, 391, 431, 433,
436, 438
bemiddelaar (dichter als), 294 vlg.
bepaling bij m., 108 vlgg., 180 vlg.; adverbiale - als m., 521
bepaling v. vergelijking, 205, 519 vlg.
berekening, 545
beroepstalen, 257
betekenen, 10, 112, 226 vlg., 335 vlg.,
339 vlg., 480, 578, 583, 606, 655; en
betekenis-zijn, 583
betekenis, 171, 181, 222, 323 vlg., 328
vlgg., 331 vlg., 339, 433, 470, 492, 512,
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574, 578-587, 626, 657; als eenheid,
582; onderscheidingen, 582; als eigenschap v. woordsoort, 21, 119, 486; kern,
21, 26, 450; peripherie, 21, 333; pneumatische 358; somatische 358, 360
betekenisleer, 165, 579
betekenis-overdracht, zie overdr.
betekenis-overgang, 303
betekenisverandering, 164 vlg., 212, 303
vlgg., 306 vlgg., 309, 324, 332, 334
vig., 339, 418 vlg., 526 vlg., 537, 539,
578 vlgg., 587; assimilatieve, 193,
195 vlgg., 198, 200 vlgg., 208 vlg.,
303, 527; complicatieve, 153, 194 vig.,
197, 200 vlgg., 203 vlg., 207, 209,
211, 217, 237, 527, 533 vlg., 536, 539,
552; correlatieve en zelfstandige, 189
vlgg.; (on)bewuste, o.a. 190 vlgg.; partiële en totale, 191; reguliere en singuliere, 190-193, 196, 199, 209, 302, 304;
specialisering, 212, 305, 337, 421, 495;
verruiming, 212, 237 vlg., 337 vlg., 463,
495; m. als, 326 vlg., 332 en passim; m.
als oorzaak v., 165, 212 vlg.; als resultaat v. denken, 625 vlg.
betekenis-wisseling, 193, 196
betekenis-wortel, 28, 164, 488
Bewusstseinslage v. 't begrijpen, 212, 221
vlgg.; v. dubbele betekenis, 221 vlgg.,
364
bewust, 212, 268, 271, 296, 302-310, 429,
508, 513, 527, 537, 541 vlg., 542 -555,
en passim; en beredeneerd, 546
bewuste wil tot m., 207, 530, 547-552
bewustheid en bewustzijn, 306, 549 vlg.,
555; artistieke, 296
bewustzijnsverschijnsel, 541, 544
bezieling, 78, 97 vlg., 149 vlg., 154, 176
vlg., 207, 276 vlg., 284, 286-290, 292
vlg., 305, 391, 431, 433, 436, 438, 440
vlg., 504, 630
bijbel, critiek op taal v., 359, 398; zie
exegese
bijspreuk, 132
bildlicho, 116 vlg.
binnen- en buiten-wereld, 176, 275 vlgg.,
278 vlg., 284, 292, 296, 355, 431 vlg.,
441 en passim
bi-polaire structuur, 278 vlg., 284, 286;
v. m., 272, 291, 296, 311, 338; v. begrip
m., 649, 657
bi-semantisch, 116, 133 vlg., 172, 181
vlg., 242, 258 vlg., 299, 302, 335, 340,
486, 497, 576; zie dubb. betekenis
bispel, 115
bloemen der taal (m. als), 165, 393

bourgeois en m., 342, 476, 650
branden (als m.), 292
brevior similitudo, 112, 127, 130 vlg.,
147, 157 vlg., 171, 205, 227 vlg., 233,
286, 291, 523 vlg.
bronnen, primaire, 25 vlgg., 52, 57; secundaire, ib. en 59; tertiaire, 57, 59
brug (m. als), 156, 295, 297, 343, 355, 439
vlg., 657
calculus ratiocinator, 395
carbonari-taal, 188
caricatuur, 286
casuïstiek, 101, 499
catachrese (stijlfout), 90, 206, 223, 234,
263, 279, 322 vlg., 469 vlg., 474, 528
vlg., 535 vlg., 538 vlg., 541, 577, 655;
bewuste, 299, 528
catachresis (= inopia-m.), 89 vlg., 97,
139, 144, 547
categorieën, 380, 388, 402 vlg., 447, 464
causaliteit, zie oorzaak
centrum v. philosopheem (m. als), 152,
156, 435, 657
characteristica universalis, 395; en realis,
397
charge, 286
classicisme, 38, 549
classificatie, 330 vlg., 337 vlg., 457
cliché, 232, 393
cohaerentie-theorie, 451
collatio, 129
collectio, 101
colores orationis, 115
comparatio, 129

complicatie, zie betekenis-verand.
composita en m., 278, 325
compositie (practische en theoretische), 1,
14, 35-38, 43 vlgg., 590, 593
conceptualisme, 370 vlg., 609
conceptus, 121, 370
concetti, 131 vlg.
concreet, 11, 174, 374, 455, 607-612; absoluut, 375, 607; vier betekenissen, 611
concretificatie, 175, 223, 338, 423, 425,
446
contaminatie, 279, 528, 535 vlgg., 538 vlg.
contiguïteit, 251 vlg., 256, 267
contradictie, 456, 463 vlg., 541
contrast, 251, 253 vlg., 501
coördinatie v. begrippen, 556 vlg., 563,
573; zie begrip, sfeer
correspondances, 316
corresponderen, v. begrip en zaak, 371,
458; v. mens. en goddelijke eigensch.,
381; v. systeem en werkelijkheid, 457
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credo quia absurdum, 354, 358, 439;
quia metaphoricum, 439
crisis der zekerheden, 443
critiek, 549 vlg.; positieve en negatieve,
essentiële en incidentele, 595 en passim; inwendige en uitwendige, 29; immanente, 26, 30-34, 38, 95, 287, 290,
412, 455, 526, 536, 539-541, 564, 575
vlg., 595, 613, 626, 657 en passim;
transcendente, 30 vig., 198, 537, 540,
613; aesthetische, 42, 45, 77, 98 vlg.,
105, 134 vlg., 139, 159, 173 vlg., 176
vlg., 285, 300, 322, 393, 462, 494 vlg.,
509 vlgg., 548-552, 619, 635
critiek op de taal, 55, 59, 103, 106, 344,
vig., 350, 352 vlg., 359 vlg., 365, 376,
379 vlg., 381 vlg., 383 vlg., 387 vlgg.,
397 vlg., 404 vlg., 409-414, 418. 420,
424-428, 439 vlg., 446, 465, 467, 471,
475 vig., 553, 593, 595-628; ethische,
379 vig., 383, 530 vlgg., 621 vlg.; en
taalcritiek, 596, 618; zie de taal-functies
critische niveau's, 330, 346, 370, 443, 455,
599, 607 vlg., 611 vlg., 624 vlg.
cubisme, 276
cultuurgemeenschap (als ordeningsprincipe), 36 vlg.
daad, 531, 538
daemoniseren, 288, 294
dans (m. als), 624
Darstellung, 185 vlg., 458 vlg., 554, 582,
591 vlg., 606, 613 vlg., 630, 633 vlgg.;
zie afbeelding
debatteren, 61 vlg., 344, 620 vlgg.
defensiones poesiae, 126
definitie, 8, 25, 35, 388; nominale (en
reële), 16 vlg., 379 vlg.; psychologische
en logische, 39; uiterlijke, 191, 193, 220
vlg., 578
degeneratieve ontwikkeling (v. m.), 249,
267 vlg., 274
deïsme, 38, 389
delectatio, 127, 138
denken, 1, 30, 37, 172, 371, 544, 593 vlg.,
en passim; discursief en intuïtief, 2;
synthetisch en analytisch, 20 vlgg.
412; en kennen, 457-460; critiek op,
346 vlgg. (m.), 350, 384 vig., 394, 396
vlg., 408, 417, 424 vlgg., 439, 441, 443,
456, 466, 477 vlg., 593 vlg., 619-627;
geheel metaphorisch, 553; = spreken,
352 vlg., 405 vlgg., 408, 443, 627
denkfout, 30, 531 en passim
denk-typen en -perioden, 23

descriptie, genetische, 34-39, 52; methodische, 40 vlg., 526
detractio, 128
diachronische taal-beschouwing, 77, 109,
139, 208, 236, 267, 433, 493, 508 vlg.,
533-538, 583, 655
dialectiek, 350
dialectische methode, 311
dialectische zelfontwikkeling der begrippen, 39
dichter, 415, 435, en zie poëzie; als m.,
295, 649
diepte v. e. kleur, 470 vlgg., 482
dier-nabootsing, 245, 248
dier-proces, 276, 366, 530 vlg.
dieventaal, 319
dignitas orationis, 134, 509, en zie versiering
dimensies der taal, 591; zie functies
ding, 376, 609 vlgg.
Ding an sich, 399 vlg., 446
discriminatie (-aanleg), 26
dispositio, 46
doelmatigheid (v. fictie), 457, 462
drastische karakterisering, 325
drie, 141, 395, 467 vlg., 612
Dritte (übergeordnetes), 278 vlg., 291, 311
droom, 248 vlg., 265 vlg., 283, 320, 555
duale levenshouding, 281
daalismen, zie o.a. ziel-lichaam, binnenbuiten
dubbele afbeelding, 206, 629
dubbele betekenis, 110 vlg., 134 vlg., 235,
428 vlg., 508, 535, 575; zie ook bi-semantisch, psych. interpr.
dubbele uitdrukking, 125 vlg., 135, 138,
159, 206, 226, 272, 285, 295, 337, 413,
451, 551, 575, 629, 654
dubbele waarheid, 350, 654
dubbele werkelijkheid, 654
dubbel-troop, 149, 154
duidelijkheid (en on-), 68, 79 vlg., 88,
102, 109, 347, 381 vig., 395, 425 vlg.,
466, 476 (drie betekenissen), 488, 602,
629
dwaling, 438, 449 vlg.
dynamisch levensgevoel, 281, 288, 301
dysphemisme, 134, 261, 504 vlg., 639
economie (critiek op taal v.), 477
eenheid v. universum, 315
eenheidswaan, 643
eenvoudigheid (v. e. begrip), 321
eenzamen, 443 vlg., 452, 464
egocentrisch, 269, 353, 598
eigenlijk (en -on-), 17, 22, 43, 55, 67, 77
44
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vlg., 86 vig., 93, 102, 104, 109, 116 vlg.,
121 vlgg., 135, 138, 145 vlg., 154 vlg.,
172 vlg., 180-182, 184 vig., 190, 196,
203, 221, 229, 238 vlg., 253, 272 vlg.,
281 vlgg. (twee betekenissen), 285, 289,
299, 309, 321 vlg., 326 vlg., 338, 340,
346 vlg., 351, 354, 356 vig., 358, 367
vlgg., 371, 373 vlg., 377, 412, 418 vlg.
420, 432 vlgg., 436, 455 vlg., 464, 476,
488-495, 501, 507 vlg., 528, 531 vlg.,
586, 593, 606, 612, 614, 616, 621, 624,

654 (polysemieën), 657
eigen-naam, 128, 376, 609
eigenschappen, 167, 191, 193, 218, 326
vlgg., 375, 397, 421, 517, 581, 612; binnen-schematische, 129, 427, 486 vlg.,
498 vlg., 507, 517 vlg., 566; buiten-sch.,
486 vlg., 507, 517 vlg.; dominerende,
131, 196, 198 vig., 327, 329, 332 vlg.,
336, 357; par excellence, 329; unieke,
329; specifieke nuance, 329, 334, 336;
toevallige, 106, 108, 486; 512; wezenlijke, ib. en 218; relatie, 218; verschoven, 257, 481 vlg.; hoeveel gemeen
voor ,,m."?, 513 vlg., 584, 640
EIKCbv, 78, 86, 98, 129
Einfühlung, 150, 158, 270, 286-288; creatieve, 287, 312; projectieve, 287
Einsfiihlung, 289, 298
eisen aan m., 127, 637, 652 en passim
ellips, 267, 417, 456
elocutio, 46
Emanation des Geistes, 269

embleem, 316
empirisme, 270, 390, 393, 397, 420
Eppaois, 88, 93, 98
^gVVXov (en á-), 90-96, 107, 305, 391

Evax;\ay1 , 367
évépyEta, 78, 88, 91, 93, 98 vlg., 431,
!

440, 504, 630

enjambement, 551
ens generalissimum, 372; realissimum, 368
&1TEKTETaIEVOV, 67 vlg.
epitheton ornans, 67 vlg., 346, 496, 535
erbilden, 280, 296 vlg.
Erfühlung, 286 vlg., 289 vlg., 292, 296 vlg.
eristiek, 61 vlg., 80, 344 vlg., 622
esse est percipi (en percipere), 397
hTEpá pt@ gov, 367
ethica, 530 vlg., 538; critiek op taal v.,
418 vlg., 476
etymologia, 124
etymologie, 42, 49 vlg., 99, 104, 148, 162
vlgg., 184, 266, 270, 348, 352, 376 vig.,

383, 385 vlg., 390, 408, 412, 417 vlgg.,
423-427, 446, 491 vlg., 509, 533, 536,
553 vlg., 574 vlg., 579, 614 vlg., 627, 654
etymon, 139, 277, 281, 418, 426, 455, 627
euphemisme, 90, 174, 212, 219, 258, 267,
338, 503 vlgg., 528, 536, 639; metaphorisch en metonymisch, 258
euphuisme, 510
evolutie, 244 vlg.
exactheid v. m., 315, 317; in-, 228
exaltatie, 321
exegese, 42; v. bijbel, 45 vlg., 324, 356
vlgg., 359 vlg., 363 vlgg., 374 vlg. 393,
407, 436, 652 vlg.; v. koran, 45, 111
vlg., 356
exemplum, 116, 129

"gr^ ^Aay g'vov 67 vlg.
exomagie, 262
expressie, zie uitdrukking
expressionnisme, 279, 286, 300 vlgg., 313
extase, dichterlijke, 296, 298 vig., 306,,
309, 324; religieuze, 306, 354
feiten (eenvoudige), 285 vlg.
fetisch, 413, 425, 453 vlg., 606, 627
fictie, 6, 13, 44, 55, 138, 250, 252, 285,
297, 321, 349, 352, 371 vlg., 384, 387,
397, 402, 421, 425, 427 vlg., 439, 443,

448 vlgg., 452, 455-460, 510, 611, 615,.
627; aesthetische en analogische, 461
vlg.; semi- en eigenlijke, 456, 461;
wetenschappelijke, 462
fictieve identificatie, 245, 250 vig., 253
figura (contrast troop en m.), 99, 407,
417; per numeros, 367

figuur, grammatische, 68, 99, 368, 497,
527; logische, 497; poëtische, 99, 126,
284, 323; rhetorische, 62, 69, 99, 448,
472, 488, 496 vlg., 522 vlgg., 527, 5888,
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figuurlijk, 116, 239, 433 vlg., 488-490, 493
firbiliden, 117
flatus vocis, 369
flecterende talen en m., 422
formalisme, 376, 382, 478 vlg.
Fremdkörper (m. als), 221-224
functies der taal, 56, 80, 393, 395, 590-594, 627, 656, en zie afb., mededeling,
uitdr., denken, illusionnist
fundering (als m.), 473 vlg.
gebaar, 251 vlg., 258, 273 vlgg.; tinnebeeldige, 283; als toevoegsel, 522
gebruikelijk (en on-), 67, 71, 77, 104 vlg.„
109 vlg., 138, 238 vlg., 281 vlgg., 235,
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326, 346, 359, 367, 489, 491 vig., 495

ge vlgg., 515, 528, 593, 602, 654, 657
dachte (en beeld), 181 vlg., 323
gegevene (het), 446, 458, 460
geheel en deel, 105, 112, 252, 256, 263,
266, 375 vlg., 502, 505, 517, 572 vlg.
geheimtaal, 188, 653
gelijkenis, 113, 234 vlg., 262, 266, 302
gelijkheid, 4, 17, 117; zie identiteitsprobleem, overeenk.
geloof, 354, 358, 360, 367, 371 vlg., 380,
407, 425, 435, 438 vlg., 441, 464 vlg.,
603 vlg., 621 vlg., 651 vlg.
gemeenzamen, 443
geneeskunde (critiek op taal v.), 477 vlg.
generaliseren, 22, 254 vlgg. en passim; zie
soort, bet.-verand., overdracht; v.
naam 254 vlgg.
generatio spontanea (v. e. vorm), 244, 249
genitivus appositionis (en m.), 179, 204,
521
genus logicum en naturale, 369 vlg.
genus en speciës, 69, 72 vlgg., 80, 85 vlg.,
127, 133, 256, 502, 505
Gestalt (psychologie), 39, 291, 323, 325,
329 vlg., 331 vlg., 375
Gestaltungsprinzipien, 597, 633, 635
getallen-mystiek, 141, 395, 467 vlg., 612
geuzennaam, 259, 453
gevoel, 147, 160, 247, 262, 270, 280, 292,
312 vig., 323, 358, 407, 476, 512, 546,
549, 629, 637-644; innig gevoel (m. ongeschikt), 184 vlg., en zie kurion
gevoelscritiek, 300
gevoelsperipherie (v. woord), 450
gevoelstoon (-waarde) v. begrip, 26 vlgg.,
38, 151, 155 vlg., 271, 345, 441, 443,
450, 456, 479, 481, 483 vlg., 628, 657
gevoelswaarde v. m., 202, 211, 227 vlg.,
358 en passim; v. woord, 206, 210 vlg.,
213 vlgg., 219, 221, 303 vlgg., 512, 514,
640
gewaarwording, 153, 216, 247, 343 vlg.,
346, 353, 368, 375, 393, 395, 397, 445,
458 vlgg., 606, 612, 616
gewicht, 390; v. menselijke eigensch., 482
gezichtshoek, 7, 36 vlg., 44, 196, 220, 272,
313, 486
gezwollen taal, 300
Glihnisse, 115, 117
Glimmstengel (m.), 587, 639
glottologie, 6, 42, 168, 418 vlgg., 425 vlg.,
445
Y11 Tta, 67 vlg.
God, 295, 298 vlgg., 301, 341, 354 vlgg.,

358 vlg., 360 vlg., 368, 370-374, 377,
380, 386, 389, 395, 400-404, 415, 439,
454, 465, 474, 517, 597, 602 vlg., 606,
610, 615, 643
godsdienst, 352, 354, 431 vlg., 435 vlg.,
453; critiek op taal v., 419, 422 vlg.
gongorisme, 510
grammatica, 42, 46 vlg., 81 vlg., 107-110,
112, 123 vlg., 132, 162 vlg., 202-205,
326, 331, 379, 447, 490, 520 vlg., 529,
636, 641; critiek op, 545, 607; hist. en
verg., 50 vlg., 162 vlgg., 184, 418; speculativa, 375
hallucinatie, 215
haltia, 612
harmonie v. God, natuur en mens, 300; v.
kosmos, 315 vlg.
hartstocht (m. als taal v.), 139, 161, 184
hasj'ala, 113
hebben (als m.), 470, 582
heldenlied (m. in), 288
hermeneutiek, 42, 45; zie exegese
heuristiek, 24-29
historiographie, 14 vlg., 51, 58 vlg., 590
historische interpretatie, 192, 525 vlg.,
533 vlg.
historische periode (als ordeningsprincipe), 36 vig.
hominisme, 457
homo insulanus, 345, 598
homologie, 2, 48, 106, 190, 472, 474, 477,
619
homoniem (-nymie), 16, 61 vlg., 71, 80,
88, 122, 135, 137, 144, 197, 282, 373,
382, 387, 409, 422 vlg., 491, 495, 529
vlg., 575, 582, 602, 622, 652
homonymische tendentie, 422 vlg., 425
hoorder, 195, 205 vlg., 217, 237; en m.,

258 vlgg., 654 en passim
horror vacui, 388
humanisme, 39, 49; bij F.C.S. Schiller, 457
hyperboliseren, 17, 370, 504
hyperbool, 18, 78, 128, 135, 161, 212, 261,
285 vlg., 300, 336, 504 vlg., 638; jij-,
292, 299; papieren-, 301; gevoels-, 638
hypostase(ren), 42, 44, 349, 376, 406, 408,
423, 438, 443, 458, 471, 475, 611, 614,
627; als stil. term, 318
hypothese, 352, 376, 402, 438, 446, 611,
614 vlg.
idealisme, 352, 354, 430, 439, 453; transc.,
400
ideeën (platonische), 397, 479
44*
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identiteit, bewustheid v., 247 vlg.; der
dingen, 156 vlg.
identiteitsprobleem, 2, 9, 16-20, 20-24,
30, 36, 38 vlg., 42, 155, 172, 192, 200,
226 vlg., 233, 244, 249 vlg., 254, 283,
287, 304, 307, 311, 332, 357, 370, 372
vlg., 387 vlg., 390 vlg., 404, 416, 421,
425, 434, vlg., 461, 463, 472, 488, 490
vlg., 493, 499, 504, 507 vlg., 513, 533,
539, 542, 546, 572, 582 vlg., 598, 605,
614, 618, 623, 643, 654, 657
idola, 381, 454
ignorabimus, 409
ik, 2, 20, 272 vlg., 291, 432, 446, 596, 613
illogiciteit, 30, 33, 392, 469, 475, 526, 532,
540, 625 vig., 657, en passim; als mythe,
425 vlgg.
illusie, 248 vlg., 324, 336, 341, 356, 443,
627; der kunst, 308 vlgg., 554
illusionnist (de taal als), 349, 356, 382,
387, 396, 415 vlg., 424 vlg., 442, 448,
471, 539, 594, 598, 600 vlg., 616 vlg.,
619 vlg., 623, 627
imago (= verg.), 129 vlg.; psycho-an., 320
immutatio, 82
impliciet lezen, 30, 33
impliciete problemen, zie probl.
impressionnisme, 300, 302
inadaequatie v. uitdr., 242, 245, 259 vlg.,
268; v. bet., 253; zie adincorrelatie, 25 vlg., 30-34, en passim
indeling (als moment v. visie), 25
indelingscriterium, 486, 498-506, 507; zie
intentie
indogermanistiek, 163, 184
infinitisme, 340, 446
inhaltl.iche Redeweise, 480 vlg.
inopia, 88 vlg., 127, 131, 177, 241, 325,
500 vlg., 507; -troop, 143
intellect, 146, 180 vlgg., 277; zie phantasie
intentie, aesthetische, 68, 76, 88 vlgg., 90,
103, 121, 134 vlg., 241, 290, 292, 300,
507 vlg., 547; ethische, 134 vlg.
interpretatie v. verschijnsel (en descriptie), 526; zie psych. interpr.
introspectie, 217 vlgg., 230, 543 vlg., 546,
553
intuïtie, 302, 313 vlg., 464, 484, 548, 603
intuïtionistische wiskunde, 43, 478 vlg.
inventio, 46
inwendige taalvorm, 277-281, 283, 291;
constructieve, figuurl., denk-figuurl.,
296; tweede, 317
ironie, 105, 122, 133, 142, 146, 212, 259,
500, 528, 595

irradiatie, 251, 257 vlg., 262
irrationeel (-nalisme), 354, 358, 463 vlg.
isolerende talen (en m.), 422
junctio, 180, 326, 505, 518 vlg., 522
KáOapatS, 350, 359, 372
katholicisme, 284
kenbaar, 342 vlg., 349; zie kennen en onkenbaar
kennen, 350, 353, 371, 439, 457-460, 543
vlgg. en passim; a€sthetisch, dialectisch, noëtisch, 358; critiek op, 54 vlgg.,
318, 321, 323, 342, 352, 359, 376 vlgg.,
385, 394, 399 vlg., 403 vlgg., 406 vlg.,
448 vlg., 464, 483, 509, 553, 591, 593
en passim; zie afb.
kennis-theorie, 42, 53 vlgg., 117, 287, 313,
404, 407, 438, 458 vlgg., 554
kindertaal, 289, 337, 432 vlg., 435
klank (v. e. woord) en bet., 10, 278 vlg.,
434, 598 vlg.; v. taal, 644 vlgg.; en m.,
636 vlg.
klank-complicatie, 211
klank-logica, 169, 646
klank-symboliek, 151, 153, 169, 196, 209
vlgg., 240 vig., 279, 348, 434, 534, 630
vlgg. (ook v. muziek), 646
klank-verandering, 497, 538, 580
klank-wet, 163 vlg., 516
klassiek (als begrip), 18
kleed (m. als), 135, 139, 410, 437, 511

Kotvóv, 78
koran, zie exegese
kosmomorph, 287, 289
Kóa pos, 67 vlgg., 130
kraan (als m.), 197 vlg., 534, 537, 547
kracht, 454, 458, 606, 610
Kundgabe, 185 vlg., 591 vlg., 633 vlg.;
zie uitdr.
kunst, 125, 147, 151, 159, 308 vig., 337,
431 vlg., 548-550, 554, 630 vlg.; en m.,
436 vlg.
kunst-taal, 393 vlgg., 396, 481, 552, 601,
623
kunst-theorie, paedagogische, 125, 629
kurion, 64, 66, 75, 78, 108 vlg., 120 vlgg.,
128, 138 vlg., 145 vlg., 167, 196, 206,
208 vlg., 212 vlg., 216, 226, 255, 258
vlg., 265, 285, 326, 338, 346, 366, 368,
468 vlgg., 484, 488-495, 500, 507 vlg.,
512 vlg., 522, 575, 593, 618; phonetisch
en semantisch, 64, 75, en passim; critiek op, 469 vlg., 472, 655; mooier dan
m., 139, 159 vlg., 184, 290, 309 vlg.,
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323; dieper gevoel dan m., 184 vlg., 229,
299, 644, 649; minder dan m., 596;
slechts, 229; phusei, 329; als etymon,
139, 386, 418 vlg., 455, 468, 574 vlg.,
627

Laöcoon-probleem, 597
leenspreuk, 133
legende, 289
lenen (het metaphorische), 287 vlg., 433,
640
letterlijk, 433, 468, 489 vlg.
leugen, 45 vlg., 102 vlg., 111, 138, 184
vlg., 216 vlg., 252, 286, 299, 310, 318,
356, 367, 383 vlg., 392 vlg., 446, 448
vlgg., 463, 465, 476, 530, 622, 638, 653,
657
levend-levenloos, 90-96, 107, 127, 135,
173 vlg., 201, 207 vlg., 316, 366, 391,
432, 558, 563
levensphilosophie, 353, 377
levensstemming, 444
liefde, 281, 292, 294, 639
liefde Gods (als m.), 401-404
liefkozingswoorden, 179, 187, 261
lingua adamica, 396, 601
linguistiek, 48-52, 161, 308, 312 vlgg.,
325, 335, 340, 509, 514
litotes, 212, 504 vlg.
logica, 42, 117, 516, 530, 538, 556 vlg.,
566, 619 vlg., 626; critiek op 1. als begrip, 623; v. d. contradictie, 307, 463
logicistisch, 193, 514, 524 vlg., 542
logisch, 543, 622 en zie psych. interpr.;
twee betekenissen, 525; drie bett., 566
vlg.
logische classificatie v. bet.-verand., 192
logische interpretatie, zie psych. i.
logische syntaxis, 54, 480 vig.
logistiek, 397, 480
logos, 274, 279, 291, 355, 483; 'rrpopoptxós
en ÉVStáOETOs, 352, 355
lumen orationis, 134, 138, 509, en zie versiering
lyriek, 639
magie, 248, 251 vlg., 274, 276, 296 vlg.
magische macht v. taal, zie illusionnist
Mája , 341
mana, 258
maschal, 113
materialisme, 38, 54, 194, 313, 352, 354,
430, 438 vlg., 446, 453 vlg.
mathesis universalis, 393 vlg.
marinisme, 510
-

`meaning' (sign.), 467, 471
mededeling (tweede functie), 277 vlg.,
280, 592 vlg.; critiek op taal als, 346
vlg., 350, 381 vlg., 384, 387, 394, 408,
415 vlg., 424 vlgg., 454 vlg., 463, 465
vlgg., 475 vlg., 478, 598-602, 627; m.
als, en critiek op m. als, 80, 206, 219,
259, 291, 547, 628 vig., 632, 634, 649653; het metaphorische als, 433, 466
memoria, 46
mens als maat v. alle dingen, 345, 440;
als m., 154, 298 vlg., 474
metabolist, 357
meta-critiek, 399 vlg., 407 vlg., 411, 446
meta-denken, 455
metafrida, 115
PET' wPlS, 132
pETapopá, 66 vlgg., 82 vlg., 132, 134
metaphorica, 115
metaphoricus, 24, 400 vlg., 441, 449, 461
metaphoriek, 13, 150 vlg., 159, en passim
metaphorische (het), 13, 58, 287, 429-442,
466, 628, 643; als het goddelijke in den
mens, 440 vlg.
metaphorische interpretatie, 324, 436; -peripherie v. begrip, 21; - relatie tussen begrippen, 3, 5, 40
metaphoriseren, 22, 42, 370, 373, 443, 463,
465, 610, 626
metaphorisme, 356 vlgg.
metaphorologie, 648
metaphysica, 345, 349, 351, 353, 377, 380
vlgg., 393 vlg., 395 vlgg., 398, 405 vlg.,
408 vlgg., 418 vlg., 430, 438 vlgg., 443
vlgg., 446 vlg., 459, 464, 473, 478 vlgg.,
611, 613 vlg.
metastasis, 130
meta-taal, 386, 455, 553
µé$ECts, 351
metonymia, 74, 85, 89, 102, 105, 110, 118,
133, 142, 167, 188, 220, 232 vlg., 238,
251, 316, 324, 338, 379, 427, 435, 437,
448, 494, 496, 499-503, 505, 509, 522,
528, 557, 564, 571-573
metrum, 132, 145, 275
middeleeuwen (als term), 61, 114
mimiek, 160, 259 vlg., 362
Minnesang (en m.), 292
misbruik v. woorden, 383 vlg., 388
modaliteit, 28, 31, 285, 337, 510, 592, 641
modi, 82, 487, 496; essendi, intelligendi,
significandi, 375
modistae, 375
molecule, 425
moment, 329, 517
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monographieën over m., 5 vig., 48 vlg.,
51, 162, 312, 317, 585
mono-semantisch, 111, 134, 137, 140, 273,
335, 486
mono-semisch, 396
moraliteit, 176
mores, 82
morphologie (ook als m.), 269
Motivwandlung, 244 vlg., 260, 267
motus, 82, 487
mutatie-sprong v. begrip, 36, 41, 189
muziek, 47, vlg., 160, 297, 366, 432, 452,
511, 548 vig., 596 vlg., 601, 631-633;
en taal (en m.), 214, 366; sfeer-indeling,
564, 566
mysterie, 358, 363, 365
mythe, 50 vlg., 55, 146, 150, 184 vlg., 238,
248, 268, 275, 288, 294, 320 vlgg., 324,
338, 352, 355, 419, 423, 428 vlg., 432,
435, 443, 449 vlg., 462, 482 vlg., 516,
539, 611 vlg., 624, 627; aitiologische en
etymologische, 423; objectieve, 322;
verkorte, 146, 155; ziek geworden, 429;
logische fout als, 425
mythologie, 238, 420, 422 vlg. (der taal)
424, 428, 445, 465, 480, 482; verbleekte,
428 vlg.
naam, 10, 15, 40 vlg., 170 vlg., 174, 179,
181, 222, 229, 251, 291, 308, 324, 336,
342 vlg., 400, 404, 492-495, 516, 574586, 615; (on)eigenl., 507; tweede, 520
vlg.; zie overdr.
naamgeving, 193 vlg., 205, 272, 337;
adaequate, 253; inad. 299; willekeurige,
303
naamsoverdracht, zie overdr.
nabootsingstheorie, 83, 147, 157, 288, 630
Nadelöhr (v. bewustzijn), 2, 158, 624 vlg.
naïve poëzie, 297, 416
nameloos, 452, 597
natura generata, generatrix, 352
naturalisme, 38, 49, 160, 313, 630
natuur, 424 vlgg., 446, 459
natuurgeesten, 297
natuurlijk, 194, 211, 500, 550, 552
natuurlijk systeem der mn., 165 vlg.
natuur-openbaring, 297
natuur-philosophie, 377
neologisme, 67, 71, 82, 122, 252, 277, 279
neurose (kunst en), 319
nexus, 180, 505, 519, 522
niets, 361, 420, 422, 445, 603, 606, 610,
614 vlgg., 617, 627, 655
nihilisme, 54, 194, 346, 371, 439 vlg.
niveau-structuur, van het kennen, 153,

349 vlg., 358, 371, 458 vlg.; van het Zijn,
368, 371, vig., 610-612; v. de godsdienst, 435 vlg.
niveau-structuur v. de m., 252-267, 273
vlgg., 278 vlg.; v. de pseudo- m., 246249.
noemen, 10, 112, 228 vlg., 234, 336, 373
vlg., 480, 578, 581 vlg., 585 vlg.; en
laten beleven, 258 vlg., 654
nomaden, 248 vlg.
nomen (m. als), 107, 257
nomina deï, 366; zie God
nominalisme, 16 vlgg., 42, 117, 343, 347,
350, 360, 368-372, 374 vlgg., 377, 386
vlg., 397 vlg., 479, 599, 609
vóµw, 63 vlg., 597
noodzakelijk (m. is), 295, 548 en passim
noumenon, 400
numen, numineuze, 274 vlgg., 294, 424
vlg., 480, 483
objectieve interpretatie, zie logische
objectiveren, 42
objectiviteit, 6, 8, 19
occasio(neel), 77, 212, 303 vlg.
oerbeeld, 275 vlgg., 278 vlgg., 281, 296,
410
oer-tropen, 148
omen, 116
omgangstaal (m. in), 69, 77, 138, 194, 212,
252
ó µo {tooi , 85, 93, 129; als troop 86
onbestaanbaarheid, 400, 425, 455, 484
onbewust, zie bewust
onbewuste (het), 438, 458, 478, 548 vlg.,
551, 554 vlg.
onbewuste problemen, zie probi.
onderwerp (indeling naar het), 558
oneigenlijk, zie eigenlijk
ongebruikelijk, zie gebruikelijk
onkenbaar (en niet bestaande), 341, 361
400, 425, 435, 455, 484, 613-616; zie
kennen
onomatopee, 82, 200, 209, 254, 278 vlg.;
en muziek, 631 vlg.
ontstaan v. d. m. (als vorm), 44 vlg., 135,
143 vlg., 153 vlg., 166, 176, 240-268,
511, 523, en zie niveaustr.
ontstaan v. e. m., 44, 70 vlg., 144, 176,
194 vlg., 254 vlgg., 336, 511, 523, 543552.
ontstaan v. begrip m., 60 vlgg., 344, 622
onzegbaar, 295, 355, 365, 415, 451 vlg.,
597
onzin (verstaanbare), 469, 655
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oorsprong v. taal, 156, 163, 209 vlg., 240
vlgg., 271, 284, 337, 639 vlg.
oorsprong (en ontwikk.), 244 vlg., 249
oorspronkelijk (v. betekenis, naam,
woord), 67, 103 vlg., 139 vlg., 146, 184,
196, 198, 239, 253, 255, 282, 303, 340,

418 vlg., 433 vlg., 468, 489, 491 vlg.,
495, 528, 587, 654, 657

oorzaak, 343, 350 vlg., 402 vlg., 445, 448,
606; en gevolg, 105, 572 vlgg.
oorzakelijk voorwerp en m., 521
openbaring (m. als), 367, 653, 657
oratio, 125
ordeningsprincipes, 36 vlg.
organisme (als m.), 245, 269, 417; omvang
v. begrip org., 556
ornament, zie versiering
opoes Kopvpr^, 93 vlgg., 195, 208, 223
overcompensatie, 259 vlgg.
overdracht, o.a. 45, 69 vlgg., 86 vlgg.,
112, 212, 251, 257, 274, 276 vlg., 296,

303, 327 vlg., 366; 421 vlg., 435, 450,
487, 489, 492-496, 504, 506, 514, 516,
521, 526, 575-579, 587, 590, 610, 615,

640, 644; v. beeld, 306, 309; v. begrip,
196, 200, 208, 577; v. betekenis, 69
vlgg ., 174, 190 vlgg., 196, 200, 208, 274,
276, 282, 303 vlgg., 306 vlg., 309, 418,
436, 492-495, 507, 577; v. klank op
bet., 434; v. naam op begr., bet., zaak,
69 vlgg., 76, 87, 129, 136, 191, 200, 208,
221, 225, 230, 253 vlg., 272 vlgg., 276,
304, 350, 418, 427, 436, 492-495, 507,

520, 572, 576 vlgg.; v. naam op naam,
136, 191; v. voorstelling, 200, 577; v.
zaak, 87, 129, 577; mogelijkheden v.,
140, 200, 577; geheel-deel v.v., 105, 112,
213; geslacht soort v.v., 69, 85 vlgg.,
-

104 vlg., 351; gesl.-gesl., 96; redelijkredeloos, 127; handeling-hand., 96;
zie ook stoffelijk; non a rebus, 136, 563;
hoger-lager, 99, 131, 134, 159, 173 vlg.,
338, 374, 637; overdr. en resultaat v. o.,
45, 70 vlg., 170 vlg.
overeenkomst, 75 vlgg., 83 vlgg., 86, 95,
105 vlgg., 133 vlg., 155, 167, 183, 210,
218, 220, 230, 248, 251 vlg., 253 vlg.,
256, 258, 266, 272, 276, 284, 326 vlg.,
330, 347, 365, 380, 401, 403, 445, 500

vlg., 503 vlg., 512-515, 517, 546, 552,
572 vlgg.; objectieve, 32, 79, 196, 284
vlg., 304, 351, 421, 499, 515, 619; als
magische verbondenheid, 276, 278, 286,
422 vlg.; en identiteit, 625; v. naam,
136, 423; v. klank en bet., 278,

zie klank-symb.; zie identiteitspi.
overkarakteriseren, 285 vlg., 301
palm (als m.), 225
panpsychisme, 152, 440
1rráVT pEi, 345
parabel, 116, 346 vlg.
parallellisme, 38 vlg.
paralogieën (metaphorische), 265, 406
paraphasie en -phantasie, 324
Parnas-taal, 510
parodie, 286
Trapos µía, 80, 102, 209

pars pro toto, 254, 502, 505
participatie, mystische, 276, 278 vlg., 288;
geistige, 288
partikel (als m.), 107 vlg., 178
TrETrotT .tévov, 67 vlg., 71, 82
periphrasis, 128 vlg., 254, 505
permutatie, 109, 314
personificatie, 78, 102, 111, 213, 223,
338, 423, 425, 427, 435, 437, 440, 443,

458, 503 vlg., 588, 657; metaphorische,
allegorische, mythologische, 503; uitgewerkte, 176; verkorte, 155; -theorie, 531
personifiëren, 288, 318
persoon als ordeningsprincipe, 36, 52, 443
pessimistische tendentie v. woord, 192

vlg.
phaenomenon (en noumenon), 403
phantasie, 23, 139, 144 vlgg., 147, 160,
176 vlgg., 180, 222, 242, 294, 319 vlgg.,
411, 423, 462; -voelen, 297 vlg.
philologie en glottologie, 419
philologische interpr., 209, 213 vlgg., 224,
236 vlgg., 533
philosophie, 26, 28, 38, 50, 53-56, 144
vlgg., 168, 354, 382, 420, 424 vlgg., 429,
431, 479 vlg., 541, 606, 642 vlgg.; neffaa
tieve, 55, 377, 381, 386, 407, 443, 447;

als kunst, 406, 452, 648; v. e. verschijnsel, 7; v. m., 165; katheder-, 390, 452;
der gesch. 141; m. in, 79 vlg., 437-440,
648

phone+ica, 599
physica corporis en animae, 391
physicalisme, 314
piëtisme, 407
plastische kunsten, 47 vlg., 275, 362, 366,
432. 452, 551, 597, 601, 633-636

pleonasme, 528 vlg., 535 vlg., 538, 541
pluralis (als one1genl. uitdr.,), 367 vlg.,
376

pneuma, 251, 257 vlg., 276
poëtica, 42, 46 vlg., 49, 81, 114, 124 vlg.,
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127, 132, 137, 162, 313, 350, 407, 413,
430, 485, 510, 629 vlg.
poëzie, 77, 79 vlg., 125, 132, 144 vlg., 147,
176, 240 vlg., 268, 270, 309, 317, 374,
377, 392 vlg., 407, 508, 637 vlg.
poiotes, 568
politiek (critiek op taal v.), 419
polyonymische tendentie v. d. taal, 422,
425
polysemie, 54, 237 vlg., 282, 381 vlg., 405,
408, 426 vlg., 446, 456, 466, 493, 582
vlg., 598, 601 vlg., 619 vlg., 62 vlg.,
652; noodzakelijk, 232, 493; onbestaanbaar, 347
TróppW$Ev, 84, 98, 109, 126, 552, 652
positivisme 270, 377, 390, 398, 441, 445,
598; idealistisch, 463; neo-, 479 vlg.
praesignificatio, 116
1rpayµaTtx6s, 60
pragmatisme, 382, 444, 449, 457, 572
primitieven, 174, 242-268
Prinzip des kleinsten Kraftmaszes, 18S
vlg., 462
probabilisme, 353
problemen, bewuste en on-, o.a. 34, 175,
338, 541; n.a.v. m., o.a., 44 vlg., 95,
112, 122, 175 vlg.
proletariërspoëzie, 294
pronomen (als begrip), 21
lrpó ó I t gáTC)v TrO1Eiv, 78, 629, 653 vlg.
proportio, 72 vlgg., 75 vlg., 86, 94, 123,
131, 133 vlg., 402 vlgg., 516 vlg., 127
vlg., 564; zie analogie
prosopoeën, 406
protestantisme, 274 vlg.
proza, 125, 144 vlg., 240
pseudo-logica, 267
pseudo-probleem, 51, 354, 369, 406, 428,
479 vlgg., 609, 611 vlg.
psychische functies (woorden voor - als
m.), 96, 202, 207, 236, 391 vlg., 410, 412
vlgg., 434, 471
psycho-analyse, 42, 319 vlgg., 323, 328,
544, 554 vlg., en zie volg. vox
psychologie, 50, 189, 213 vlgg., 541;
denk-, 2, 230, 543-546, 567; diepte-,
243, 323; Erlebnis-, 313, 323 vlg.; experimentele, 217-225, 294, 323 vlg., 567
vlgg.; massa- en ind.-, 552; ontwikkelings-, 246, 267; vergelijkende, 246
psychologische interpr., 33, 42, 109, 111,
146, 155, 188 vlg., 193-213, 220, 223
vlg., 232 vlg., 238, `i2 251, 254, 256,
263, 265, 268, 273 vlg., 284, 289, 293,
296 vlg., 302-310, 314, 319, 321, 336,

366, 384, 401, 421, 428 vlg., 432 vlg.,
435, 448, 455, 461, 513, 524, 525-542,
544, 546, 553, 555, 563, 621, 626 vlg.,
650, 652, 654 vlg.
psychologische typen, 23
psychologisch immanentisme, 289, 658
psychologisme, 541, 620
purisme, 104, 378
PUaEt, 64, 339, 348, 353, 644-647
<pvatO7 6yos, 64

y)vXpóv,

63

pyrrhonisme, 353, 379
qualiteiten en quantiteiten, 377, 395, 410
vlg., 413 vlg.

;

2

raadsel, 77, 179, 319, 325
`rank', 204
rationalisme, 38, 390-397, 603
realisme (kennisth.), 31, 117, 350, 367
vlgg., 371 vlg., 375, 377, 394, 397, 479,
599, 609 vlg.; naïef, 168. 285, 389, 462,
515, 611; magisch, 301
realisme (litt.), 554, 630
recht, 530 vlg.; critiek op taal v., 419,
467, 476 vlgg.
rededeel (m. als), 108 vlgg., 134, 178-182,
202, 235, 331, 520 vlg.
reformatie, 39, 380
regressus in infinitum, 353, 418
relatie tussen beeld en zaak, 500 vlgg.,
512, 571 vlg., en passim
relativisme, 499

religieuze taal, 232, 319, 651 vlg.; r. talen,
257
renaissance, als term, 19; als versch. 38,
49, 55, 125 vlgg., 377 vlg.
res cogitans, 307, 390 vlg., 397 vlg.
res extensa, 307, 390 vlg.
res sensibile, spirituale, transcendens,
362-366
res significata, 373
rhetorica, 46 vlgg., 49, 51, 79, 81, 83, 114,
124 vlg., 130, 132, 137, 156, 159, 162,
164, 201, 316, 335, 340, 350, 375, 378,
388 vlg., 485, 490, 498, 506 vlgg., 510,
514, 574 vlgg., 586, 588, 629 vlg., 636
rhetoriek, 232, 549, 651 vlg.
rhythme, 210, 275, 277, 280, 318 v g.,
630, 637, 645; in muziek, 631; als m.,644
rijm, 113, 148, 318 vlg., 550
rococo (als term), 22 vlg.
romantiek, begrip, 37; als versch., 37, 39,
147, 150 vlg., 270, 31.3, 414 vlg., 548
vlg., 630; neo-, 300 vlg.
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RucklSufigkeit v. metaphoriseringsproces, 267
ruimte (als m.), 448
sage, patronymische, 423
samenhoren, 502 vlg., 561 565 vlg., 571
scheldwoord (als m.), 179, 259 vlgg., 581,
585 vlg., 589
scheldwoord (m. als), 442, 450, 483 vlg.,
627
schemata, I. begripskern en -peripherieén, 22; II, begripsmateriaal voor
woord-analyse, 28; III, mogelijkheden
v. genetische descriptie, 35; IV, indeling der woorden en xenika (Aristoteles), 68; V, ind. m. (Ar.), 74; VI ind. m.
(Arabieren), 106; VIa, m. a. rebus en
m. a vocis, 137; VII, ind. m. (Brinkmann), 173; VIII, ind. m. (Brinkmann),
176; IX, metaphorisch begrijpen
(Brinkmann), 182; X, complicatie, m.,
vergelijking (Wundt), 202; XI, allegorie
(Stdhlin), 234; XII, gelijkenis (Stáhlin),
234; XIII, ontwikkeling taboe en m.
(Werner), 264; XIV, soorten verdichtende m. (Werner), 266; XV, potenzierte m. (Werner), 266; XVI, kwantiteitsm. (Jean Paul), 414; XVII, radicale en poëtische m. (Muller), 422;
XV I I I, ind . woord in tropen en kuria,
485; XIX, betekenissen v. troop en kurion, 489; XX, tropologische systemen,
501, XXI, de beide kuria als synoniemen, 513; XXII, andere mogelijkheid
hiervan, 514; XXIII, mathematische
proportio, 515; XXIV, taalkundige
proportio, 516; XXV, verg. en m., 519;
XXVI, omvang v. woord als troop en
kurion, 557; X XVI I, sfeer-ind. (Grie-

ken), 558; XXVIII, dito (Vossius), 558
vlg.; XXIX, dito (Brinkmann), 559;
XXX, dito (Stáhlin), 560-563; XXXI,
sferen-menging (Bühler), 569; XXXII,
m. (rhetorica, linguistiek, taal-critiek),
575; XXXIII, klank-syllogisme, 620;
XXXIV, gevoelsm., 640
scheppen, 89, 168, 242, 270, 273, 275, 278,
280 vlg., 283, 287-291, 296, 313, 320,
440, 502, 508, 510, 515, 536, 548-552
schijn, 341, 352, 439; kunst-, 310, 435, 554
scholastiek, 117 vlgg., 360, 377 vlg., 381
vlg., 404, 406, 431, 572
schdnfiihlen, 301
schoonheidsontroering, 637 vlg., 642
schoonheid (en waarheid), 147, 151

schouwen (mystiek), 349 vlg., 354 vlg.,
358 vlg., 371 vlg., 464, 603 vlgg.
schuld (als m.), 366, 531
semeiotiek, 282, 352 vig., 390
`sense' (sign.), 467 vlg., 471
sensualisme, 368, 390, 420, 426, 441, 606
sentimentele poëzie, 297 vlg., 416
sermo (en vox), 370
sfeer, 42, 70, 75, 94 vlg., 136, 154, 179
vlgg., 186 vlg., 198, 201, 218, 220 vlg.,
232-236, 297, 303, 325, 328, 370, 434,
500, 503, 515, 552, 556-574, 610 vlg.,
657; beeld en/of zaak-, 222 vlgg., 238,
284, 292 vlg., 296; duosemie v. zaak-,
568; sferen-dekking (menging), 296 vlg.,
325, 569 vlg.
sfeer-bewustzijn; 218, 221, 567 vlgg.
sferologie, 563
YXf µa, 86
significa, 54, 467-480, 524
`significante' (sign.), 467 vlg.
significatio (en suppositio), 120 vlgg., 578,
588
signum, 121, 362-366, 377; obscura et
ambigua signa, 364, 389
similitudo (= overeenk.), 85, 134, 365;
(= verg.), 112, 116, 131
Sinnesgebiet, 193, 201, 211
skelet (als m.), 469, 474
scepticisme, 54, 353 vlg., 361, 368, 371,
375, 378 vlgg., 381, 390, 392 vlg., 398,
463, 466, 603; linguistisch, 453
slechts analogie, 106, 619
slechts een beeld, 295 vlg., 298, 306-309,
322, 349, 360, 365 vlg., 400, 439, 553,
610, 614 vlgg.
slechts beeldsprakige schoonheid, 160, 654
slechts een geluid, 342 vlg., 351, 370, 414,
615, 653, 657

slechts kunst, 554
slechts kurion, 229
slechts een m., 24, 42, 103, 214, 216, 226,
295, 351, 359, 393, 413 vlg., 435, 440,
450, 469, 478, 510, 531, 543, 552, 596,
610, 614 vlgg., 653, 656
slechts een naam, 277, 359, 414, 465, 610,
614 vlg.
slechts de naam gemeen, 246, 373, 402404
slechts een symbool, 605, 436
slechts een strijd om woorden, 381 vlg.,
388, 398 vlg., 424, 475, 479 vlg., 600
slechts een teken, 277, 353
slechts een troop, 438
slechts werkelijkheid, 554
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slechts een woord, 359, 361, 610, 614 vlg.
slogan, 483
sluier (m. als), 138, 318, 367, 375, 653
sluier der waarheid, 180 vlgg., 580, 588,
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sociale talen, 257
sociologie, 477
soldaten-taal, 188
solipsisme, 37, 270, 168, 613
sonisme, 343, 370, 377, 615
soort (en geslacht), 86, 97, 389, 502 vlg.,
556 vlg., 572 vlg.; als flatus vocis, 369;
zie ook genus
soortnaam, 609
sophisme (sophistiek), 62, 80, 200, 344347, 378, 529 vlg., 613, 626; bewust en
on-, 531 vlg., 620-623; agressieve en
apologetische, 541
spanning tussen m. en zin, 221; -sverschil
tussen m. en verg., 524
spanning tussen ik en niet-ik, 294; zie
dualisme
specialiseren, o.a. 254; zie bet.-verand.
spel, kunst als, 322, 339, 413; rijm als, 550;
taal als, 482; als m., 339 vlg.
Spieltrieb, 319
spiegel (m. als), 165, 167 vlg., 184, 186,
315, 646; zie uitdrukking
spiegel(ing), 3 vlg., 8, 38-42, 78, 104, 122,
140, 168, 171, 179, 189 vlg., 226, 236,
260, 275, 283 vlg., 322, 352, 369, 402,

414, 481 vlg., 499, 509 vlgg., 531, 539,
541, 554, 569, 576 vlg., 600 vlg., 617,
624 vlg., 649, 657; begrip als - v. realiteit, 604 vlg., 615 vlg.

spook, 454, 627
spraak (en taal), 273, 280, 282, 328, 589
spreekwoord, 80, 109
spreker, 195, 205 vlg., 217, 220, 231 vlg.,
237, 260 vlgg. en passim
spreken, zie denken
sprookje, 289, 297 vlg.
statistiek der mn., 234 vlg.
stijl, 64, 150, 159, 185, 532; ernstige, humoristische, 235, 532; nominale en verbale, 292; der indirekten Schilderung
(m. en), 229; middelste niveau (m. en),
139, 649

stijl-analyse, 288 vlg., 300; zie aesth.
critiek
stijlboeken, 4, 51, 105, 317 vlg., 430, 529,
stijlfout, 528, en zie catachrese [654
stijlgeschiedenis, 269, 288
stilistiek, 42, 46 vlg., 105, 237, 308, 313
vlg., 316 vlgg., 319, 469, 485, 529, 538,
642, 648 vlg.

stemmingsgeesten, 297
stof (en kracht), 352, 454, 606, 610
stoffelijk en on-, 106 vlg., 173 vlg., 214
vlg., 235, 239, 281 vlgg., 391, 418, 433,
436, 441, 491, 563, 587

stoïcisme, 379
stratagemata, 62
structuur v. betekenis en begrip, 328 vlgg.
studententaal, 188
Sturm und Drang, 279
subject en object, 37, 39, 41 vlg.
subjectieve interpr., zie psych. i.
subjectiviteit, 6, 19-24, 28, 36, 38 vlg.,
46 vlg., 343 vlgg., 354, 395, 416, 457,
463, 549, 626

substantia, 42, 307, 349, 351 vlg., 360,
368, 375 vlgg., 380, 385 vlgg., 390, 394
vlg., 397 vlgg., 418, 424, 438, 446, 610;
ineffabilis, 365
substantief, 486; critiek op, 349, 607 vlg.,
610 vlgg.
substantief (m. als), 158, 178, 182 vlg.,
253 vlgg., 328, 330 vlg., 334, 337
substantiveren, 42, 376, 397
substraat, 350, 352, 376, 385 vlg., 399, 403
av ITr?oxrh 119
6UV1^OES , 78
suppositio, 119-123, 332, 368, 371, 468,
486, 488, 499, 528, 578, 588, 609; be-

wuste, 119 vlg., 528; formele, logische,
materiële, 119 vlgg., 528; (im)propria,
119-123, 578

syllogisme, 272, 529 vlg., 619; klank-, 62,
282, 620 vlg., 623.

symbolisme, 357 vlg.
symboliseren, 334 vlg., 339, 581, 583
symbool, 54, 71, 310 vlg., 319 vlg., 338,
365 vlg., 434, 448, 450, 555; dood, 649
vlg.; mythisch, 435
sympathie, 287, 289 vlg.
synaesthesie, 152 vlg., 201 vlg., 215 vlg.,
315 vlg., 645; auteur-, oer-, taal-, 153
synchronische taal-beschouwing, 77, 109,

139, 208, 236 vlgg., 433, 492, 508,
533-538, 583, 655

synecdoche, 75 vlg., 85, 89, 105, 119, 133,
142, 167, 337, 375, 435, 437, 494, 500-

503, 505, 521 vlg., 528, 573
synonymie, 61, 71, 122, 137, 209, 409,
495, 513 vlg., 528, 575
synopsie, 153, 214 vlg.
systeem, 7, 83, 487; kunstmatig en natuurlijk, 457; bestrijding v., 398 vig.,
406, 452, 464, 484

systematiek, 499; als onderd. v. d. termi-
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nographie, 14 vlg., 36, 39, 43 vlg., 52,
56, 59, 506, 590
synthese, 20-24, 83, 144, 172, 176 vlg.,
375, 377 vlg., 380, 412, 464, 499, 599,
625 vlgg., 643, en zie vlg.
synthetisch moment v. het denken, 16,
101, 151
synthetiseren, 22, 463, 625
taal, en denken, o.a., 1, 282, 405-409, 410,
424, 427, 465, 591; als kunst, 89, 144,
165 vlg., 177, 240 vlg., 508, 630; als ontwikkeling, 109, 271, 273, 280, 289, 304,
533, 589; als schepping, 109, 271, 280,
289, 295, 304; als uitdr. v. een volk, 169
vlg., 644-646; als irreëel abstr., 477,
601, 608, 610; als organisme, 189, 477;
en spraak, 273, 280, 282; wijsheid der,
177, 654; geheel metaphorisch, 99, 164,
417 vlgg., 420, 433, 534, 538, 553, 617,
627, 654, en zie critiek
taal-axiomatiek, 50, 52
taal-beschouwing en taal-gebruik, 146,
195, 197 vlgg., 220, 245, 514, 533, 536539, 566, 585, 601; en zie diachr. en
synchr., psych. interpr., philol. interpr.,
hist.interpr.
taal-critiek, 17, 31, 54 vlgg., 59, 65, 79,
112, 140, 146, 148, 164, 185, 168, 190,
194, 196, 232, 272, 298, 304, 321, 323,
332, 341-344, 349 vlg., 352 vlg., 355
vlg., 359 vlgg., 366 vlgg., 371, 375 vlgg.,
383, 385, 389 vlg., 394-398, 405, 408
vlg., 425, 427, 444, 446, 453 vlgg., 457,
461, 464, 472, 475, 509 vlg., 531, 537540, 553, vlg., 563, 574 vlg., 591, 596628, 643; critiek op, 606, 613-616, 656
taal-daad, 231, 266, 476, 511, 524, 526,
553, 574
tact-gevoel bij analyseren, 26
taalkunde, 49, 164, 555, 574
taal-nood, 90, 135, 177 vlg., 237, 242, 247,
267, 422, 508, 547 vlg., en zie inopia
taal-organisme (individueel), 346, 381,
387, 396 vig., 426, 466, 511, 536 vlg.,
598 vlgg., 601 vlg., 625, 651
taal-pathologie, 50, 265 en zie aphasie
taal-philosophie, 42, 50, 54, 404, 642
taal-psychologie, 42, 50, 189, 217 vlgg.,
282, 308, 563, 576, 654 vlg.
taal-statistiek, 213-215
taal-theorie, 50 vlg., 282, 324, 332, 407,
576
taal-verschijnsel, 526 vig., 529, 533, 538
vlg., 589, 591, 627

taal-wetenschap, 49, 51, 162, 313 vlg.,
404, 538; critiek op taal v., 477
taboe, 251-262, 267, 276, 295, 320 vlg.,
324; -taal, 653
tautologie, 528 vlg., 535
teken, 116, 121, 277, 281, 353, 357, 362366, 370, 382-385, 387, 394-398, 410;
zie signum, slechts, terminisme
teleologische interpr., 192
tendentie (v. m.), 327; zie intentie.
term, 10 vlgg., 88, 93, 287, 291, 413, 483;
technische en etymologische bet. v.,
83, 88
terminisme, 282, 352, 370, 382 vlg., 390,
394 vlg., 398
terminographie, 13-15, 15-39, 61, 286
vlg., 430, 497, 506, 521 vlg., 540 vlg.,
546, 590
terminus, 121 vlg.
tertium comparationis, 227, 233, 323, en
zie verenigingspunt
thema als ordeningsprincipe, 36, 81, 315,
443
theocentrisch, 441
theologie, 380, 445; critiek op (taal v.),
380, 383; negatieve, 275 vlg., 361, 381,
603, 610; positieve, 603
e El, 339, 448
tijd, en taal en denken, 1; als ordeningsprincipe, 36; voorstelling v., 2; als m.,
231, 448, 450, 612
toepassen v. bet.-onderscheidingen, 340,
583 vlgg., 588; m. als disj., ib.
toevalligheid v. een m., 334
toeval, 413 vlg., 418 vlg., 627
toevoegen, 496 vlg., 510 vlg., 523 vlg.
toevoegsel, 103, 105, 109 vlg., 112, 173,
175, 180, 213, 260, 265, 364, 504, 522,
579, 637

totaliteitsmethode, 39
totemisme, 262
totum pro parte, 17, 502
tractatio, 128 vlg.
tragische dichter, 300
transcendentaal object, 400, 403
transcenderen, 365, 373, 377, 403, 610
transferentie, 254
translatio, 82, 86, 99, 116, 128 vlgg., 132,
366, 417, 487, 511
transsubstantiatie, 357 vlg.; m. als, 149
triniteit, 367 vlg.
tritheïsme, 368
troop, 62, 69, 121, 126, 138 vlg., 170 vlg.
201 vlg., 263, 317, 323, 350, 368, 384.9
389, 407, 416 vlg., 430 vlg., 433 vlg.,
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437 vlg., 441, 458, 461 vlg., 485-497,
503, 507 vig., 522, 524, 527, 538, 627,
649; dialectische en etymologische, 83;
primaire, 128,133,143, 499 vlgg.; noodzakelijk, o.a. 143, 158, 509; uiterlijk,
o.a. 160
tropen v. Ainesidemos, 353, 381
tropologie, 46, 49, 66, 81, 146, 506, 521,
545, 563; hebreeuwse, 112 vig.; indische, Iraanse, 113
tropologisch systeem, 68 vlgg., 137, 162,
201, 316 vlg., 323, 378, 427, 431, 441,
497-506
Tp6Tros, 487 vlg., 496, 500; en m., 82
vlgg.; en 6X" pa, 86
tropus en figura, 99
twee-deling m., o.a. 152, 391, 563
typologische beschouwingswijze, 269
„ui" v. Heymans, 395 vlg., 603
uitbreiding v. definitie, 25, 35, 277 vlg.
uitdrukking (le functie), 147, 314, 353,
361, 378, 476, 592 vlg., 601, 613,
629-649, 650 vlg.; duosemie, 206, 308,
593; critiek op taal als, 415, 451 vlg.,
465 vlg., 596-598; m. als (v. individu),
80, 130, 139, 147, 160, 168 vlg., 184
vlg., 206, 229, 231, 240, 270, 273 vlgg.,
280-311, 442, 462, 502, 551, 554, 589,
629 vlg., 636-649, 654, 657, (v. dramatis personae), 316, (v. cultuur-periode),
187 vlg., (v. sociale groep), 187, (v.
volk), 168, 186 vlgg., 317, 382, 644-648;
(v. esoterische gemeenschap), 374, 651
vlg.; (v. 's mensen binaire structuur),
149, 156 vlg., 248, 274, 392, 433 vlgg.,
442, 643 vig., 646; critiek op m. als, 216
uitdrukking (metaphorische), o.a. 172
vlg., 181
uitdrukkingsbeweging, 273 vlg., 366
uitgebreidheid, 390, 397
tjbersummativit5t (en Unter-), 325
unio mystica, 391
universalia (-strijd), 11, 117 vlg., 144 vlg.,
246, 330, 347, 349, 361, 376-377, 383,
389, 395, 397 vig., 445, 478 vlg., 599,
609-612; universale als troop, 441
universaliteit (v. een studie), 7
vq1:pT gEvov, 67 vlg.
U1tó$E6ts (= suppositio), 119
usueel, 77, 212 vlg., 303 vlg.
variabiliteitsscala (v. termen), 35
verandering (en anders-zijn), 211, 583
verandering v. de werkelijkheid, 458 vlgg.

verbum, 21
verbum (m. als), 107, 178, 257, 279, 292,
328, 331, 337
verdonkering (m. als), 318, 653
veredeling, v. de rede, 139, 338; v. object,
338
verenigingspunt, 106 vlg., 133, 167, 234,
263, 366, 518
vergeestelijking, 295
Vergeistung, 294 vlgg.
vergelijken, 33, 221 vlg., 227 vlg., 243,
278, 284, 291 vlg., 471; en m., 140,
524, 543 vlg., 572 vlg.
vergelijking, 33, 78, 97, 113, 119, 155, 159,
166, 202-205, 220, 227, 233 vlg., 261,
267, 291, 323 vlg., 346, 436 vlg., 456,
461, 496, 510, 517-524, 527, 533, en zie
brevior sim.; objectieve, 284 vlg., 288;
subj., 284 vlg.; momentanele, 285
verhulling, 252, 258, 267, 298, 318 vlg.,
321 vlgg., 325, 465, 653
verinnerlijking (m. als), 317
verkorten, 523
Verschiebung, 257, - 320
verschijning, 400, 438
verschijnsel, zie begrip
verschil, 4; essentieel en gradueel, 517
vlg.; zie identiteitspr.
verschobene Redeweise, 460; m. als, 481
versiering, 63 vlg., 77, 126, 134 vlg., 138
vlg., 156, 159, 177, 231 vlg., 262 vlg.,
290, 301 vlg., 306, 321, 384, 430 vlg.,
497, 508-512, 523, 547, 551, 638, 649,
657
versmelting, v. beeld en zaak (m. als), 222
vig., 233, 240, 259; v. twee betekenissen, 545, 553, 575 vlg.; v. twee voorstellingen, 537; v. twee zaken, 265 vlg.;
v. bezieling en Erfühlung, 294; v. bez.
en verg., 291, 294; v. Vertriebung en
Vergeistung, 294, 296; v. binnen en
buiten, 432; v. woord en stemming, 640;
voorts 311, 338
vertalen (etymologisch), 104, 487 vig.
Vertriebung, 294, 296
vertwijfeling (kenmerk v. taal-critiek)
345, 349, 377, 446, 484
vervangen, 451, 496 vlg., 510
verwondering, 342
vier-deling v. m., 135, 152, 158, 207 vlg.,
546, 571, en zie stof.f .
visie, 8, 25, 312, en passim
visueel moment, 102, 227
vlam (als m.), 292, 322
voet (als m.), 195-201, 208, 303, 305, 338
vogelnamen, 278
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volgen (logisch en metaphysisch), 394, 459
volk en m., 138, 324, 357
volksetymologie, 50, 137, 417, 423, 528,
533
Vollbegriff, 333
voluntarisme, 444
voorbeelden (als moment v. visie), 25
voorstelling, 131, 193, 200-205, 207 vlg.,
213, 216, 218, 224, 232, 249, 267, 318,
323, 325, 353, 370, 411, 458 vlg., 545,
567 vlg., 654; homogene, 202-205; disparate, gemengde, heterogene (m. als), ib.
en 320; -sgeheel, ib. en 537; oneigenl.,
203 vlg.; Ersatz-, 322
voorstellingswaarde v. m., 202 vlg., 228,
232
vorm (en wezen v. m.), 178, 180, 183
vorm (m. als), 240, 242, 260, 269, 288, 511;
Früh-, 269; Rand-, 300 vlgg.; Schwell-,
269, 300 vlg.; Voll-, 269, 290, 293, 589
waar(heid), 22, 102 vlg., 111 vig., 159 vlg.,
184 (kenmerk v. kurion), (beeldioze)
298, 318, 353, 358, 364 vlg., 367, 372,
380, 394 418, 436, 444, 448, 456, 462,
464, 482
waakbeeld, 283
waarde v. een woord (sign.), 467 vlg.
waarneming, 323, 344 vlg., 348, 350, 353
vlg., 380, 397, 441, 459, 604, 606
wending, 487 vlg.
wereld (als m.), 473 vlg., 577
wereldbeschouwing (-gevoel; m. als uitdr.
v.), 280, 293, 297, 301 vlg., 316, en zie
uitdr.; zinnebeeldende, 280
wereld-ziel, 388, 438
werkelijk(heid), 284 vlgg., 308, 321 vlg.,
348, 368 vlgg., 379, 394, 397, 411, 425,
427, 436, 440 vlg., 445, 455-460, 491,
537, 539, 545, 554, 575, 599, 607-616,

618 vlg., 628; directe, 458 vlgg.; eerste,
216, 349, 370, 460, 463, 592, 602, 606,
613, 616, 638, 656; gewone, 111, 185,
285, 298 vlg., 308 vlgg., 462 vlg., 554,
653; der kunst, 308 vlgg.; mythische,
306, 308; tweede, 103, 282, 298, 352,
355, 370 vlg., 372, 377, 380, 383, 385
vlg., 400, 460, 462 vlgg., 592, 602, 606,
612-616, 627, 643, 653, 656; werkelijke
(eigenlijke), 341, 349, 352, 361, 464, 484,
554, 606, 613, en zie afb.; absoluut en
relatief, 610 vlg.
werkelijkheidsphilosophie, 446
weten, 342-345, 348, 354, 371 vlg., 380,
382, 445, en zie kennen; en geloven, 407;
= geloof, 354; = gezien hebben, 446;

schijnbaar en werkelijk, 484; verkeerd
en niet, 448, 450
wetenschap, en geloof, 438; en kunst, 125,
150, 378, 413; en metaphysica, 479; critiek op taal v., 424 vlg., en zie economie
enz., atoom enz.; m. in (critiek op), 79
vlg., 232, 346 vlg., 350, 652
wetenschapsgebied als ordeningspr., 36
vlg., 42 vlg.
wetenschapslogica, 479 vlg.
wezen v. iets, 375, 445, 479 vlg., 611 vlg.
Wippchen, 320
wiskunde, 376, 382, 390, 392-395, 398,
478 vlg., 515 vlg.
Witz, 151 vlg., 154, 158, 320, 513, 532, 555
wonder, 425, 613, 621 vlg.
woord, 70, 181, 204, 208, 219, 324, 328,
332, 362, 426, 415, 574, 578-587, 654;
als abstractum, 347, 598; als logos, 274
vlg.; als zaak, 281, als onreine zaak,
355; en begrip, 191 vlg.; en naam, 70,
72, 170 vig., 255, 520 vlg.; en term, 10
vlg.; eenheid v., 580-583; identiteit v.,
121, 332, 339; 468, 490, 492 vlgg., 514,
580-583; groot, 385, 638; juist, 551;
leeg, 411, 414, 475
woord-analyse, 27 vlgg., 273, 426, 506
woordenboeken en m., 165
woordenkeer, 104, 487
woordsoort (m. als), 107 vlg., 158, 178, 331
woordspeling, 136 vlg, 265, 267, 318, 447,
533, 575
woord-synthese, 28
woord-terminologie, 15 vlgg., 24, 192,
493, 598, en zie volg. vox.
woord-theorie (-probleem), 170, 238, 255,
336, 347, 574, 578-587, 654 vlgg.
woord-Verdichtung, 265
woord-vorming, 278

worden (en Zijn), 272, 360, 458 vlg.,
464, 612
wortel, 421 vlgg., 427, 434, 510
wortel (v. m.), 166 vlg., 170
xenikon, 67 vlgg., 71, 83, 239, 252, 384,
497, 527
zaak, 76, 87, 121, 135, 167, 174, 229, 267,
321, 328 vlgg., 332, 335, 338, 362 vlgg.,
370, 375, 434, 446, 488 vlgg., 502, 583586, 593, 615 vlg., 654 vig., en zie volg.
zaak-object, 135, 166, 173 vlg., 178 vlg.,
186 vlg., 222-225, 230, 234-238, 270,
293, en zie sfeer
zelf (het), 278, 280, 293, 322, 551, 554
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zelfstandigheid (syntactische), 202-205,
331
zernennen, 465
ziek geworden taal, 479
ziel, 478, 606
ziel en lichaam, 274, 277, 390 vlgg., 432,
563, 643
ziele-geesten, 297
ziele-openbaring (m. als), 310 vlg.
zijn, 272, 342 vlg., 360 vlg., 368 vlg., 400,
en zie worden; absoluut en relatief, 368,
372, 610; ideëel en substantieel, 369; en
denken, 458 vlgg., zie denken; en
schijn, 618
zijnsopenbaring (symbool als), 311
zin (en woord, en m.), 172 vlg., 179 vlgg.,

203 vlgg., 213, 219 vlgg., 481, 504 vlg.,
518-522, 579, 581, 588, 654; primaat v.,
219 vlgg., 579 vlg.; conj., hyp., vragend,
267; metaphorische, 80, 180, 209, 655;
echte object-, pseudo object-, syntactische, 480 vlg.
zin v. een woord (sign.), 467 vlg.
zinledig (-loos), 412, 414, 419, 424, 445
vlg., 466, 475, 479 vlg., 529, 606, 615
vlgg., 655
zinnebeeld, 274 vlg., 278 vlg., 280, 292
zinsmelodie, 641, 645
zintuiglijk type, 214 vlg., 315
zoet (als m), 274, 325
zwaard-motief, 288
zwijgen, 415, 452, 464, vlgg., 597

SOORTEN METAPHOOR
aanschouwelijke, 431
aanschouwings-, 301, 448, 450
abspringende, 263
abstracte (= gedachte-), 102
abstractie-, 254, 256, 261, 276
adaequate, 253, 259
aesthetische, 232, 241, 336, (bewust en
onbewust) 508
afbeeldende, 551
affectieve, 318
afgeleide, 107 vlg.
akoustische, 410
allegorische (en niet-), 32 vlg., 172
analogie- (zie proportio-), 72-76, 92 vlg.,
136 vlgg.
anthropomorphiserende, 268
antistropha, 96
athletische, 187
auteur-, 77 vlg., 99, 126, 168 vlg., 176
vlgg., 183, 186, 190, 194, 208, 215, 232,
238, 271, 315 vlg., 318, 552 vlg., 646,656
bepaling (met en zonder -), 108, 110
bedreiging (m. der) 258
begrips-, 641
bewuste, 77, 250 vlg., 302, 449, 534, 537,
539, 541, 542-555 (z. psych.)
bildliche, 206 vlg.
cerebrale, 159, 212
comische, 235
communis, 177
complexen v. mn., 263 vlgg.
`compound', 317
concrete, 318
`continued', 172
contrast-, 254, 256, 260 vlg.
cultus gratia, 90

,

dialectische, 324
dialogische, 324
ding-, 251, 258, 262, 325
dode, 197 vlg., 232, 236, 241, 318, 533
vlg., 536, 650
droom-, 320
dubbele, 265 vlg.

echte, 195, 240, 244, 253, 267, 537
één-dimensionele, 263
eenvoudige, 103, 505
eigenlijke, 224, 233, 236
einverleibte, 208
emotionele, 305, 648
ernstige, 235
ex-, 237 vlg.
expressieve, 551
filée, 505
flieszende, 263
gecondenseerde, 265 vlg.
gedachte-, 102 vlg., 481
gedachte (m. van de), 258
geïncarneerde (en niet-), 177 vlgg., 646
geëxpliceerde, 179 vlg., 230, 267, 286,
293, 521, 523, 581
generaliserende, 260, 263
gevoels-, 228, 235, 269, 273, 300, 302-311,
365, 514 vlg., 551, 638, 639-641, 651
gewone, 109, (= echte) 195, 536
Gleichnis-, 252, 256, 261
Grund-, 187
hoon (m. van de), 259
ik-, 292 vlgg.
inadaequate, 259 vlg.
inopia-, 143 vlgg., 194, 231, 241 vlg., 507,
516, 547
intellectuele, 235, 302, 305, 551, 648
internationale, 317, 646 vig.
ironie (m. van de), 259 vig.
kennis-, 448 vlgg.
Kettenbildungen, 263, 292
klank-, 152, 169, 180, 209-212, 278 vlg.,
281, 450; aesthetische -, 210 vlg., 279;
natuurlijke -, 210 vlg.
kwadraats-, 261
kwantiteits-, 414
lascieve, 261
latente, 177
levende, 194, 232, 236, 241
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liefdes-, 292, 639 vlg.
linguale, 177
literaire, 318
logische, 539, 541 (z. psych.)
`loose', 475

magische, 296 vlgg., 300
Metaphernketten, 167
metonymische, 105, 109 vlg., 182
milieugerechte, 267
militaire, 187, 447
Mittler- (mythische), 294
motorische, 315
mystische, 157, 298 vlg., 301, 303, 315,
640; - relatie-, 299
mythische, 294 vlgg., 300, 435
mythisch-magische, 295 vlg.
mythologische, 237, 239, 295
naam (m. van de), 258
natuur- (mythisch-kosmische), 294
necessitatis gratia, 135, 195, 231, 494,
507 vlg.
nominale, 292
occasionele, 238
omkeerbare (en niet-), 72, 84, 96 vig.,
103, 134, 267, 474, 516

onbewuste, 237 vlg., 250 vlg., 449, 539,
541, 542-555

oorspronkelijke, 107
openbarings-, 297
optische, 410
organistische, 189, 477
pathetische, 235
persoonlijke, 177, 652
personifiërende, 96
phantasie (in de - wortelende), 110 vlg.,
140, 182, 208, 588

phantastische, 435, 483
philosophische, 463
physiologische, 249, 267
plastische, 96 (166, 177, 183)
TC%1EOVC'^(30U6a,

62, 78

pneumatische, 268
poëtische, 77 vlgg., 88 vlg., 134, 144 vlg.,
177, 241, 261 vlg., 268, 303, 305, 327,

351, 384, 421 vlgg., 427, 450, 461 vlgg.,
587, 644

populaire, 423
potenzierte, 167, 266
praegnante, 173, 179-183, 230, 521, 523,
581

primaire, 266
prolongée, 234
propinqua, 127

proportio-, 72 vlgg., 402, 404, 516
prozaische, 177
pseudo-, 195, 246, 250, 254, 267 vlg., 274,
527, 539, 547; uit abstractie-nood, 247
vlgg., 262; gedegenereerde, 429
psychologische, 39 vlg., 42, 146, 155, 195,
199, 508, 525-542; z. psych. interpretatie
pudoris gratia, 135, 193, 503, 507
radicale (en niet-), 177 vlg., 421 vlgg., 4.27
rauschhafte, der momentanen Einsfühlung, 298; mystisch-religiöse, 298; blunder-, 299
a rebus, 136 vlg., 563
reële (= ding-), 252, 256, 283; pseudo-,
252; echte, 252

religieuze, 232, 234 vlg., 239, 651 vlg.
remota, 127
retrograde, 267
rhetorische, 232, 651 vlg.
samengestelde, 103, 109, 505
Schilderung (m. der), 96
secundaire, 266
semantische, 237
sensualistische, 349, 603
sensuele rand-, 302
sexuele, 261
specialiserende, 260 vlg., 263
singularis, 177
spontane, 318
spot (m. van de), 258 vlg.
subjectieve, 301
suivie, 505

synaesthetische, 216 vlg.
Sympton-, 252, 254, 256, 260 vlg.
taal-, 77, 88 vlgg., 166, 169 vlg.,176 vlgg.,
183, 186, 190, 194, 208 vlg., 232, 238,
271, 274, 317 vlg., 327, 336, 431, 508

vlg., 552, 656; (contrast v. ding-), 251
vlg., 262
taboe-, 251-268

tactiele, 315
traditionele, 315
Trieb-, 294
uitgewerkte, 505
uitvoerige, 159, 283
uitzonderlijke, 86
usuele, 238 vlg., 267, 440
verbale, 292
verbleekte, 150, 155, 166, 170, 194, 199`
209, 303, 314, 326, 586, 650

verdichtende, 265
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vergeistigende, 173 vlg., 181, 295, 436, 440
wel en niet op een verg, berustende, 105
vlg.
verschónernde, 476
versinnlichende, 173 vlg., 181, 224, 295,
366, 432
versmeltings-, 294
vleierij (m. van de), 259 vlgg.
visuele, 315, 471, 654
a vocis, 136 vlg.

waarschuwing (m. van de), 258
werkelijke, 195 vlg., 233, 236 vlg., 240
(z. echte, bewuste)
woord-, 103 vlgg., 182; (contrast v. ding-),
252, 283
zelf (m. van het), 293 vlg.
ziek geworden, 184, 423, 429
en zie overdracht

ADDENDA EN CORRIGENDA
pag. 30, r. 11 v.o.: incorrelatie. Hieronder verstaan wij een illogiciteit, en vooral
een illogiciteit, die eerst blijkt, wanneer de implicaties van twee momenten
van een en dezelfde visie met elkaar worden vergeleken.
pag. 49, r. 2 v.o. en vlg.: Madwig enz.; 1. Bopp, Pott, Madvig, Schleicher, Schmidt.
pag. 96, r. 2 v.o.: alle proportio- metaphoren; 1.. hierna: (voorzover zij althans niet
op inopia berusten (vgl. pag. 72)) .
pag. 110, r. 4 v.b.: hier beroeren wij; 1. dit voert ons opnieuw tot. -- Het germanisme
„beroeren" is op verschillende plaatsen aan onze aandacht ontsnapt (vgl.
pag. 1.58, r. 6 v.o., pag. 179, r. 13 v.b., pag. 183, r. 11 v.b., pag. 281, r. 23
v.b.). ,,Aanroeren" voldoet niet, daar dit nu eenmaal de beteekenis heeft
van „vluchtig spreken over". Meestal echter is niet bedoeld een vluchtig,
doch een impliciet „spreken over".
pag. 113, noot, r. 8 v.b. Bedoeld is L. Hirschel te Amsterdam.
pag. 115, r. 3 v.b. en vlg.: ,zeker niet veel nieuws. Wat de Vinsauf betreft, schijnt ons
vermoeden onjuist te zijn. Volgens Hedwig Konrad is hij de eerste (en
voorlopig de enige), die een onderscheid maak tussen het metaphorische
substantief en het metaphorische verbum en adjectief. Het is jammer, dat
wij E. Faral: Les Arts Poétiques du XII et du XIIIe siècles. Recherches
et documents sur la technique litteraire du Moyen Age (Paris, 1924) niet
geraadpleegd hebben.
pag. 126, laatste r.: artes fioeticae. Bedoeld zijn de leerdichten, niet de (in proza geschreven) poëtica's.
pag. 137, Schema VI; 1. Schema VIa.
pag. 138, r. 3 v.b., dito. --- noot 80): Hier moet ook genoemd worden Du Marsais
et Batteux (Abbé): Des Tropes et de la Construction Oratoire, ouvrage
utile pour l'intelligence des auteurs latins et franca.is, et qui peut servir
d'introduction 'a la Rhétorique (Tulle, 1793) .
pag. 145, r. 14 v.b. Dezelfde illogiciteit bij J. J. Rousseau: Sur les Origines des Langues
(Paris, 1884-1887), I, pag. 374. Zijn formulering lijkt zeer veel op die van
Vico. Vgl. Konrad, pag. 93.
pag. 146, r. 19 v.b.: oermens. Voor Werner is dit dan de nomade, niet de mens van
de taboeïstische cultuur-trap.
pag. 187, noot 81), r. 3 v.b. Hier moeten nog genoemd worden L. Morel: Essai sur
la Métaphore dans la langue Grecque. Les noms d'animaux employés métaphoriquement (Genève, 1879); R. Riegler: Das Tier im Spiegel der Sprache
(Neusprachliche Abhandlungen v. Ch. Klopper, Heft 15 u. 16); L. Sainéan:
La Création Métaphorique en Français et en Roman. Images tirées du
monde domestique. I. Le Chat. II. Le Chien et le Porc (Beiheft zur Zeit-
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schrift für romanische Philologie (Halle, 1905 & 1910)). — Indelingen naar
het beeld- en het zaak-object, interpretatie van de metaphoor als spiegel nog
bij E. Huguet: Le Langage Figuré au XVIe siècle (Paris, 1.933); O. Eicke:
Die kulturelle Bedeutung der Metapher in den Leitartikeln der Times von
1914—'20 (Greifswald, 1929).
pag. 194, noot 21). Zie ook C. G. N. de Vooys: De studie van de Woordbetekenis
(Rede ter herdenking van de 297ste verjaardag der Utrechtse Universiteit
op 27 Maart 1933) (Groningen—Den Haag —Batavia, 1933) .
pag. 244, r. 1: van den oermens. In verband met Werner's visie onjuist; vgl. opm.
bij pag. 146. Bedoeld is de mens uit het begin der taboe-cultuur.
pag. 249, r. 11 v.b.: wegval; 1. het wegvallen.
pag. 250, r. 5 v.b., dito.
pag. 265, r. 5 v.h.: bi-seinantisch; 1. bi-semisch. — In „Het woord is bisemisch" is
„het" woord van een hogere abstractie-graad dan in „Het woord is bi-semantisch". In het eerste geval is bedoeld: een woord, dat op twee manieren
(met twee verschillende betekenissen) gebruikt kan worden; in het tweede
geval: een woord, dat tijdens een en dezelfde gebruikswijze twee betekenissen
heeft. Om dit verschil aan te geven, voerden wij de term „bi-semantisch" in.
pag. 274, r. 1: van binnen o f buiten; 1. van binnen op buiten.
pag. 275, r. 12 v.b.: vervolgd; 1. nagegaan. Dit germanisme ook nog op een enkele
andere plaats (pag. 278, r. 9 v.b.).
pag. 301, noot 96). Zie voor v. Hofmannsthal's mening over de metaphoor ook het
(zeer korte) essay: Bildlicher Ausdruck (Loris. Die Prosa des jungen. H. v.
Hofmannsthal (Berlin, 1930), pag. 258), en: Philosophie des Metaphorischen
(Frankfurter Zeitung, 24, II1).
pag. 413. r. 1.2 v.o.: B"; 1. B'. — r. 7 v.o.: en geen B; 1. en geen B'.
pag. 438, noot 21). Van Gruppe moet zeker ook genoemd worden: Antáus (Berlin,
1831); vgl. hierover Vaihinger, pag. 388, vlgg.
pag. 442, noot 29). Over het philosophische aspect van de metaphoor handelt ook
het door Walzel (Euphorion, 33) genoemde werk van P. J. Flesch: Metaphysik des Symbols und der Metapher (Bonn, 1934) . Ook dit hebben wij
niet kunnen raadplegen, daar het in Nederlandse bibliotheken niet aanwezig is.
pag. 484, r. 20 v.b.: brachten; 1. bracht.
pag. 496, r. 9 v.b. en vlgg. Wij bedoelen hier het epitheton ornans volgens de opvatting der rhetorica.
pag. 505, r. 4 v.b.: dus een metonymia; nl. volgens een der opvattingen van SchemaXX.
pag. 513, r. 22 v.b.: contenu; 1. continu.
pag. 603, r. 18 v.b. en vlgg.: Het is inderdaad opvallend enz. Vgl. voor de samenhang
van kennis-critiek en mystiek ook Anthonie Donker: Ter Zake. Beschouwingen over Litteratuur en Leven (Arnhem, M CM XXXII), pag. 120.
pag. 643, r. 2 v.b.: der kosmos; 1. van de kosmos.
De omvangrijkheid van het werk en van de geraadpleegde literatuur maakt het
onmogelijk, nog een „lijst van geciteerde publicaties" toe te voegen. Vrijwel alles
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hebber wij in de noten volledig vermeld (een uitzondering op pag. 5; het grootste
deel van de daar genoemde studies is te vinden bij Stâhlin). Hieronder geven wij
slechts aan, waar de studies te vinden zijn, die speciaal over de metaphoor of over
bepaalde metaphoren handelen.
Pag. 5, noot 9), noot 11); pag. 75, noot 50); pag. 88, noot 32); pag. 100, noot 1);
pag. 165, r. 9 v.b.; pag. 174, noot 42); pag. 187 vlg., noot 81); pag. 213, noot 1); pag.
240, noot 1); pag. 261, noot 50), noot 52); pag. 268, noot 1); pag. 289, noot 68); pag.
292, noot 73); pag. 310, noot 119); pag. 312, noot 2); pag. 315 vlg., noot 8), noot 9);
pag. 317, noot 14); pag. 323, noot 32); pag. 324, noot 33); pag. 325, noot 37); pag. 429,
noot 1); pag. 442, noot 29); pag. 476, noot 105); pag. 498, noot 2); pag. 630, noot 5);
pag. 648, noot 71); pag. 649, noot 72); en de addenda bij pag. 187, pag. 301 en pag. 442.

