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S A M E N VAT T I N G

Dit proefschrift gaat over de betekenis van conditionele zinnen in
natuurlijke taal. Taalkundige overwegingen en empirische resul-
taten uit de psychologie van het redeneren hielpen ons filosofisch
onderzoek.

In hoofdstuk 1 beschreven wij ons doel: het ontwikkelen van
een empirisch gefundeerde theorie van conditionele zinnen. Wij
merkten op dat de vraag naar de waarheidswaarden van conditio-
nele zinnen begrepen kan worden als de vraag naar wat we leren
wanneer wij een stukje informatie krijgen in de vorm van een
indicatieve conditionele zin. Ons uitgangspunt was dat de Ram-
sey Test, die veel onderzoekers zien als een accurate beschrijving
van het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de interpretatie
van conditionele zinnen, slechts gedeeltelijk antwoord biedt op
de vraag naar wat deze zinnen betekenen.

In hoofdstuk 2 bespraken we de twee prominentste semanti-
sche theorieën van conditionele zinnen: de materiële interpretatie
en Stalnakers mogelijke werelden semantiek. De tegenintuïtieve
gevolgen van deze theorieën motiveerden ons eigen onderzoek.
In het bijzonder zagen we dat conditionele zinnen met ware ante-
cedenten en ware consequenten, zoals:

(101) a. Als aubergine een groente is, dan zijn wasberen Ameri-
kaanse zoogdieren die bekend staan om hun intelligen-
tie.

b. Als het soms regent in Groningen, dan was Kazimierz
Ajdukiewicz een prominente Poolse filosoof.

c. Als Shakespeare “Anna Karenina” niet heeft geschreven,
dan is Ljubljana de hoofdstad van Slovenië.

waar zijn volgens zowel de materiële interpretatie als volgens Stal-
nakers semantiek, ongeacht of deze zinnen zelf betekenisvol zijn
of niet. Dit soort problemen komen voort uit het feit dat deze the-
orieën niet in staat zijn rekening te houden met wat naar onze
mening het belangrijkste kenmerk is van conditionele zinnen; het
verband tussen antecedent en consequent.

In hoofdstuk 3 introduceerden we een nieuwe semantiek voor
conditionele zinnen. Deze semantiek is gebaseerd op de obser-
vatie dat het verband tussen het antecedent en de consequent
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van een conditionele zin in wezen inferentieel is. Deze gevolg-
trekkingsrelatie hoeft niet altijd van dezelfde soort te zijn. Veel,
wellicht alle, indicatieve conditionele zinnen kunnen als deduc-
tieve, inductieve of abductieve inferentiële conditionelen geclas-
sificeerd worden (respectievelijk DI, II en AI) (zie definities 1 en
2). Op basis van deze waarneming hebben wij de volgende waar-
heidsvoorwaarden voorgesteld:

definitie 3: De uitdrukking “Alsϕ,ψ” door een spreker S is waar
dan en slechts dan als:

(i) ψ een gevolg is van ϕ en de achtergrondkennis van S,

(ii) ψ niet slechts het gevolg is van de achtergrond kennis van S wan-
neer ψ niet uit ϕ alleen volgt, en

(iii) ϕ deductief consistent is met de achtergrondkennis van S of ψ een
gevolg is van alleen ϕ,

waar de gevolgrelatie deductief, inductief, abductief of gemengd van aard
kan zijn.

We hebben vervolgens aangetoond dat de voorgestelde seman-
tiek de paradoxen van materiële implicatie ontwijkt en het Import-
Export principe bevestigt. We hebben ook beargumenteerd dat,
hoewel de Or-to-if en Modus Ponens gevolgtrekkingen volgens
deze semantiek ongeldig zijn, de conclusies van deze twee rede-
neervormen precies in die gevallen waar zijn waar ze intuïtief
gesproken waar moeten zijn.

In hoofdstuk 4 rapporteerden we de resultaten van twee experi-
menten die de classificatie van conditionele zinnen en de daarop
gebaseerde semantiek die geïntroduceerd werden in hoofdstuk
3 empirisch ondersteunen. We hebben de relatie onderzocht tus-
sen evidentiële markeerders en verschillende soorten inferentiële
conditionele zinnen, zowel in het Engels als in het Nederlands.
In het bijzonder hebben wij onderzocht hoe de beweerbaarheid
van een conditionele zin verandert wanneer “should,” “must,”
en “probably” worden ingevoegd in de consequent van een con-
ditionele zin. In de Nederlandse variant werd hetzelfde onder-
zocht, maar werden “zou moeten,” “moet,” en “waarschijnlijk”
ingevoegd. De resultaten ondersteunen de hypothese dat het En-
gelse modale werkwoord “should” en het Nederlandse equiva-
lent “zou moeten,” functioneren als evidentiële markeerders van
inductieve gevolgtrekking. Onze studie suggereert bovendien dat
het Engelse modale werkwoord “must” en haar Nederlandse te-
genhanger “moet,” dienen als abductieve inferentiële markeerder.
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Niet verwonderlijk kunnen het Engelse “probably”, evenals het
Nederlandse “waarschijnlijk”, als markeerders van onzekerheid
worden gezien. We zien deze resultaten als een bewijs dat ons
voorstel correct is.

In hoofdstuk 5 analyseerden we een argument van Gibbard
(1981) die probeert aan te tonen dat indicatieve conditionele zin-
nen geen proposities kunnen uitdrukken. Zijn argument is gericht
tegen propositionele theorieën van conditionele zinnen die de wet
van Conditionele-Non-Contradictie valideren. Volgens dit prin-
cipe kunnen conditionelen van de vorm “Als ϕ, ψ” en “Als ϕ,
niet ψ” niet allebei waar zijn (tenzij ϕ onmogelijk is). Gibbard
beschreef een scenario waarin dit principe geschonden lijkt te
worden. We hebben echter beargumenteerd dat Gibbard te over-
haast een conclusie trekt. Vanuit ons voorstel bekeken wordt het
principe van de Conditionele-Non-Contradictie niet werkelijk ge-
schonden. Hoewel we de rol hebben benadrukt die de achter-
grondkennis van een spreker speelt bij de interpretatie van een
conditionele zin, hebben we betoogd dat onze semantiek ons be-
hoedt voor het probleem van extreme subjectiviteit van de bete-
kenis van conditionele zinnen, omdat ons voorstel uit kan leggen
hoe een persoon een conditionele boodschap kan interpreteren
zonder toegang te hebben tot de epistemische toestand van de
spreker. Bovendien rapporteren we de resultaten van een expe-
riment die onze diagnose verder ondersteunen. Als laatste kan
het verhaal van Gibbard dienen ter illustratie van een probleem
dat conditionele zinnen kunnen vormen voor deliberatie (DeRose
2010). Onze analyse kan ook dienen als een oplossing voor het
probleem van betekenisloze conditionele zinnen in de context van
besluitvorming. In het bijzonder helpt ons voorstel om de deel-
klasse van indicatieve zinnen te identificeren die in het besluitvor-
mingsproces vermeden moeten worden. Dit zijn de conditionele
zinnen van de abductief inferentiële soort.

In hoofdstuk 6 hebben we onze bevindingen uit eerdere hoofd-
stukken samengevat. Ten slotte bespraken we verschillende ideeën
voor verder onderzoek m.b.t. inferentiële indicatieve zinnen.


