
Paradox, Tegenstrijdigheid, Ongerijmdheid en Humor 

Tuurlijk, Christiaan Huygens heeft geschreven over de hydrostatische paradox van Simon Stevin. 

Maar we gaan het liever hebben over andersoortige paradoxen die ook voor Christiaan Huygens niet 

vreemd waren. Vrijwel iedere wiskundige is op de hoogte van bewijsvoering uit het ongerijmde. Stel 

dat niet-X is, dan ook Y. Maar Y is bewijsbaar onjuist. Dus ook niet-X, dus X is waar. Simpel, er is een 

feit, erkenning van een mogelijk ander feit leidt tot een ontkenning van het bestaande feit, dat is niet 

acceptabel, dus, weg met het mogelijk bestaan van het andere feit. 

Eigenlijk hebben we het dan niet over een ‘echte’ paradox. Bij een bewijs uit het ongerijmde wordt 

een paradox, nou ja, tegenstrijdigheid, opgelost. De wereld waarin we over het probleem praten laat 

slechts een zienswijze toe. Strijdige zienswijzen worden uitgesloten op grond van de afspraken die 

aan de wereld ten grondslag liggen. 

Het is natuurlijk veel uitdagender om te kijken naar paradoxen die onze kijk op de wereld 

veranderen. Als iemand zegt: “Ik lieg” moet je hem dan geloven of niet? We kunnen wiskundig 

gedefinieerde, logische werelden construeren waarin soortgelijke beweringen aan onderzoek kunnen 

worden onderworpen. Je kunt ook een vertaling naar de informatica maken. Is het mogelijk om een 

computerprogramma te schrijven dat voor ieder geschreven en te schrijven computerprogramma 

kan bepalen of het stopt? Dat wil zeggen, niet in een of andere lus terecht komt waarbij oneindig 

lang doorgerekend wordt zonder een resultaat af te leveren? We komen dan terecht binnen  het 

vakgebied binnen de informatica dat zich bezig houdt met vragen over wat een computer (en in 

zekere zin de mens) wel of niet kan. Turing, in termen van een rekenende machine, en zich baserend 

op zijn logisch en wiskundig georiënteerde voorgangers (Berry, Russell, Curry, Gödel, ...), wist het niet 

of wel mogelijk zijn te vertalen naar het niet of wel beslisbaar of berekenbaar zijn. Ja of nee 

antwoorden op overigens goed geformuleerde ja of nee vragen zijn niet altijd te berekenen in de 

logische wereld van de computer. Met andere woorden, wil je, zoals in Stanley Kubrick's 2001: A 

Space Odyssey uitschakelen, confronteer hem dan met zo'n onbeslisbaar probleem en hij gaat 

zodanig aan zich zelf twijfelen dat er niets dan een onsamenhangend gemurmel overblijft van zijn 

intelligentie. 

Overigens gaat het daarbij om vragen die niet direct te maken hebben met een maandelijkse 

overschrijving van je studiebeurs of je salaris. Niet iets waarover je je druk hoeft te maken in je 

dagelijkse leven. Als iemand je vertelt “Ik lieg”, moet je hem dan geloven of niet? Ach, je weet er wel 

een punt aan te draaien. je kent de persoon, je kent de context waarin het beweerd wordt, je hebt je 

instinct of intuïtie en je hebt je emoties die het gelukkig mogelijk maken irrationele, maar wel 

bevredigende oplossingen te vinden in situaties waarbij je verstand geen oplossing weet te vinden. 

Bij humor weet je verstand vaak wel een oplossing te vinden in ongerijmde situaties. Humor baseert 

zich vaak op het creëren van ongerijmde situaties. Vaak wordt dan gesproken van incongruentie van 

situaties. Je suggereert in de opzet van een grap een bepaalde wereld (een bepaalde interpretatie 

van een situatie), maar in het vervolg van de grap zet je de luisteraar op het verkeerde been, je 

creëert een ongerijmdheid, en de luisteraar wordt zich na enige bedenken bewust van het feit dat 

zijn oorspronkelijke interpretatie van de situatie niet overeenkomt met de interpretatie die juist was 

voor het vervolg van de grap. “Zegt de koopster: Mag ik die jurk in de etalage uitproberen? Nou, zegt 

de verkoper: Ik heb liever dat u dat in de kleedkamer doet.” 



Tot voor enkele jaren was het gebruikelijk om naar de computer te kijken als naar een rationeel 

wezen. De computer diende ons, moest doen wat hem gezegd werd en moest de ‘goede’ ja en nee 

antwoorden geven. Zo langzamerhand verandert dat idee. De computer, al of niet in de vorm van 

een virtuele mens (avatar) of sociale robot kan subjectief zijn (afhankelijk van zijn of haar 

ervaringen), kan zijn emoties en humeur mee laten spelen en kan ten behoeve van het volgen van 

zijn of haar eigen belangen de onwaarheid spreken of mensen letterlijk of figuurlijk op het verkeerde 

been zetten. Paradoxen zijn er om naar je hand te zetten. 


