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Quine is vermoedelijk de enige naoorlogse analytisch filosoof die het tot de Oxford 
English Dictionary heeft gebracht. Naast 'Wittgensteinian' en 'Russeilian' heeft het 
lexicale standaardwerk nu ook 'Quinean: Of, pertaining to, or characteristic of Wil-
lard Van Orman Quine or his theories. Dit illustreert al dat Quine ais geen ander de 
hedendaagse analytische filosofie heeft beïnvloed. Talloos zijn de verwijzingen in de 
vakliteratuur naar quineaanse begrippen als ontologische relativiteit, onbepaald
heid van vertaling, onderbepaaldheid van theorieën, ondoorgrondelijkheid van ver
wijzing, en naar slagzinnen als'to be is to be the value of a variable, no entity without identity, 
there is no fact of the matter. In dit artikel wil ik vooral de hechte samenhang tussen, al. de
ze uitdrukkingen belichten. Ik hoop te kunnen laten zien dat ze allemaal deel. uit» 
maken van één fraai gesystematiseerd web of belief om het nog maar eens quineaans te 
zeggen. 

Hieronder ga ik eerst in op Quin.es jaren als student. Daarna beschrijf ik dè twee 
pijlers waarop zijn filosofie berust: het naturalisme en het extensionalisme. Vervol
gens geef ik een. beeld van de analytische filosofie waar Quine zich tegen afzet, het 
logisch empirisme. Tot slot leg ik uit hoe Qum.es empirisme van het logisch empi
risme afwijkt. 

M a t h e m a t i s c h e f i l o s o f i e 

Toen de achttienjarige Van Quine uit Akron, Ohio in 1926 ging studeren aan Ober-
lin College, Ohio, dreef zijn belangstelling voor taal hem aanvankelijk naar de jour
nalistiek en zelfs even naar creative writing. Allengs begreep hij echter meer aanleg te 
hebben voor wiskunde en voor filosofie. Zijn onvermogen om tussen die twee vak
ken te kiezen, bleek geen probleem, meer toen een lid van zijn pokerclubje hem ver
telde dat ene B. Russell een 'mathematische filosofie' had ontwikkeld.. Zonder dra
len besloot Quine dat deze Russell zijn leermeester zou worden. Hij stuitte echter 
op een moeilijkheid: niemand in Oberlin College had. ooit een letter van 's mans ma
thematische filosofie gelezen. De voorzitter van, de afdeling Filosofie was echter de 
beroerdste niet. Hij bestelde niet alleen Russells Principles of mathematics voorde bibli
otheek, maar ook Whiteheads Introduction m mathematics, Venns Symbolic logic, Peano's 
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• Familiaire de mathematique, en. Couturats Algebra oflogk. Ook de bijbel van de mathema
tisch filosofen, Russell en Whiteheads Prinripia mathematica, ontbrak uiteraard niet op 
de bestellijst. Afgesproken werd dat Quine de werken zou lezen en de voorzitter zou 
uitleggen wat erin stond. 

Quine deed wat hem gevraagd werd en nog meer: op eigen kracht ontdekte hij 
de algemene logische wet waarvan een formule in Couturats boek een speciaal geval 
blijkt te zijn. Bovendien slaagde hij erin die wet heel. vernuftig te bewijzen binnen 
het systeem van de Prinripia mathematica.1 Het bewijs nam maar liefst achttien pagi-

g na's in beslag (enkele jaren later zou blijken dat het in. drie kon) en het leverde Quine 
in 1.930 zijn doctoraaldiploma op - summa mm lande. 

Inmiddels had Quine zijn zinnen gezet op een. promotie in de logica bij White
head, op dat moment filosofiehoogleraar aan Harvard. Met een bescheiden stipen
dium vertrok Quine naar Boston, waar hij echter tot zijn teleurstelling ontdekte dat 
de inmiddels negenenzestigjarige co-auteur van de Prinripia een geheel andere rich
ting was opgegaan. In plaats van logica doceerde Whitehead nu 'Wetenschap en de 
moderne wereld' en 'Kosmologie: oud en modern', cursussen die Quine volgde, 
maar die hem nagenoeg niets zeiden. Ook de eens zo hechte verhouding tussen 
Whitehead en Quines filosofische held Bertrand Russell was sterk bekoeld; White
head zelf vatte ten overstaan van Quine de nieuwe betrekkingen treffend samen: 
'Berrie vindt mij muddleheaded, maar ik vind Bertie simpkmindedf Niettemin stemde 
Whitehead erin toe Quines promotor te zijn. Ofschoon Quine in de praktijk weinig 
tot geen hulp van zijn beroemde begeleider ontving, wist hij binnen twee jaar te 
promoveren - een recordtijd die tot op heden in Harvard niet werd verbeterd. Op 1 
april 1932 om 21 uur, drie uur voor het verstrijken van de ultieme deadline, bracht 
hij zijn proefschrift naar Whiteheads flat, naar eigen zeggen "bekaf en met een baard 
van een week' (Quine 1985,86). Titel van het werkstuk was "The logic of sequences. A 
generalization of the Prinripia mathematica'. In 1934 werd het uitgegeven onder de titel 
A system of logistic (en gelukkig niet onder de titel die werd voorgesteld door Henry 
Sheffer, Quines logicaleraar in Harvard: Quinine logic A bitter pill). Het was Quines eer
ste boek in een serie die tot twintig zou oplopen. 

N a t u r a l i s m e en ex ten s io n a I i s m e 

Over Quines dissertatie wordt nog maar weinig geschreven, ondergesneeuwd ais ze 
is door alle aandacht voor Quines latere, meer algemeen-filosofische werk. Dit is 
niet terecht Zoals Quine zelf in 1994 verklaarde, berust zijn filosofie op twee pijlers: 
het naturalisme en het extensionalisme. Terwijl Quines latere werk op overweldi
gende wijze de naturalistische zaak dient, is het vroege werk, te beginnen met de 
dissertatie, te beschouwen als één grote verdediging van het extensionalisme.2 

Naturalisme in de filosofie heeft vooral door John Dewey ingang gevonden. Het 
is de opvatting dat er geen Eerste Filosofie kan bestaan, geen a priori fundament 
buiten de wetenschap waarop het wetenschappelijk bouwwerk kan. worden opge-
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trokken. Naturalisten menen dat zaken ais kennis, geest en begrip onderdelen zijn 
van dezelfde wereld als waarop ze gericht zijn, en dat ze bestudeerd moeten worden 
op dezelfde manier die ook de empirische wetenschap kenmerkt. Voor naturalisten 
is wetenschap zelfde maatstaf zowel voor theorieën over wat er is (ontologie) als 
voor theorieën over onze kennis van wat er is (epistemologie). Specifiek voor Quines 
naturalisme is bovendien, de opvatting dat fysicalisme de beste ontologische, en em
pirisme de beste epistemologische theorie is. 

Roger Gibson, van wiens ongeëvenaarde Quine-exegeses ik hier vrijelijk ge
bruikmaak, heeft erop gewezen dat Quines fysicalisme in verschillende contexten ver
schillende dingen betekent (Gibson 1998,668-669). Binnen, de philosophy of mind bete
kent het de verwerping van het cartesiaanse lichaam-geestdualisme ten gunste van 
token-materialisme, binnen de taalfilosofie betekent het de verwerping van een men-
talistische semantiek ten gunste van een behavioristische 'wetenschappelijke se
mantiek', binnen de epistemologie betekent het de verwerping van impressies of 3 

sense data ten gunste van geactiveerde neurale receptoren. Binnen de ontologie, ten 
slotte, betekent het de aanname dat alleen entiteiten bestaan die meetbaar of op z'n 
minst duidelijk van elkaar onderscheidbaar zijn. Tot zulke entiteiten behoren mi
cro- en macrofysische objecten, maar ook verzamelingen van zulke objecten, en ver
zamelingen van die verzamelingen, enzovoort. Ook getallen, functies en andere ab
stract-wis kundige objecten behoren ertoe, want dankzij Russell en Whitehead 
weten we dat die te reduceren zijn tot logische objecten en dus tot verzamelingen 
inclusief de relatie 'is element van' (Quine 1995,40-41). 

Net als Quines fysicalisme dient ook Quines empirisme zorgvuldig geïnterpre
teerd te worden. Het kan niet zomaar gelijkgesteld worden met het empirisme van 
bijvoorbeeld Locke, Hume, of de vroege Carnap, die geïnteresseerd waren in de rela
tie tussen respectievelijk sensations and reflections, impressions and ideas en Elementar-Erleb-

msse undTheorien. Voor Quine zijn al deze vormen van empirisme te internaiistisch, te 
veel op inwendige, mentale processen gericht. Quine bepleit wat wel eens een, enligh
tened empiricism is genoemd (Gibson 1988): een externalistisch empirisme gebaseerd. 
op de meetbare en duidelijk van elkaar onderscheidbare objecten uit Quines fysica-
listische ontologie. Verlicht empirisme bestudeert de relatie tussen de neurofysiolo
gische toevoer en de verbale uitvoer, of, zoals Quine het graag formuleert, tussen 'de 
schrale input en de overweldigende output' (Quine 1969a, 83). Het eerste, de schrale 
input, bestaat uit wat Quine 'irritaties aan de oppervlakte' {surface imtatiom) noemt. 
Het zijn de elektromagnetische golven die onze retina treffen, de luchtdruktrillin
gen die ons trommelvlies raken, de druk van lucht en objecten op onze huid en de 
organische moleculen die onze neus en smaakpapillen beroeren. Al deze activerin
gen van receptoren aan de oppervlakte van ons lichaam vormen stimuli die, na be
paalde causale processen, worden gevolgd door responsen, bestaande uit overweldi
gende verbale output zoals 'E^mc2' of de Schrödingcr-vergelijking, maar ook 'Daar 
loopt een konijn1 of'Mama, koekje!'. De verlichte empiricus of genaturaliseerde 
epistemoloog probeert deze causale processen tussen stimuli (neurofysiologische 
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input) en responsen (verbale output) in kaart te brengen. Op die manier wil hij ant
woord geven op de aloude vraag van de epistemologie: 'Hoe komen wij aan onze 
theorieën over de wereld en waarom werken ze zo goed?'. Een, Eerste Filosofie kan 
hierbij uiteraard, niet behulpzaam zijn, maar fysiologie, psychologie en. taalkunde 
kunnen dat wel 

Quines extensionalisme komt zoals gezegd vooral tot uiting in het vroege werk, 
waar Quine zich voornamelijk als logicus presenteert. Extensionalisten eisen dat lo
gische systemen extensioneel zijn. Dit betekent dat uitdrukkingen met dezelfde ex-

g tensie voor elkaar gesubstitueerd moeten kunnen worden zonder dat de waarheids
waarde verandert van de zinnen waarin die uitdrukkingen voorkomen. Een 
voorbeeld. De uitdrukkingen 'Lagos' en 'de hoofdstad van Nigeria' hebben, dezelfde 
extensie (verwijzing, denotatie, Bedeutung in de zin van Frege). De zin 'Gisteren was 
het feest in. Lagos' is waar dan en slechts dan als 'Gisteren was het feest in de hoofd
stad van. Nigeria' waar is. Beide zinnen passen daarom in een extensionele logica.3 

Tegenover extensioneel logische systemen staan intensionele systemen, die niet 
aan die eis voldoen. Onderdeel van zulke systemen zijn, alle zinnen waarin proposi-
rionele attitudes voorkomen, zoals 'geloven dat p', Vrezen dat p', 'wensen, dat p', 
waarbij geloven, vrezen en wensen attitudes zijn en p een propositie is. Neem de zin 
q: Anne gelooft dat Lagos de hoofdstad van Togo is. Zou q onderdeel, zijn van een ex
tensioneel systeem., dan zou vervanging van 'Lagos' door 'de hoofdstad van Nigeria' 
de waarheidswaarde van q niet aantasten. Maar q kan natuurlijk best waar zijn zon
der dat Anne de hoofdstad van Nigeria met die van Togo identificeert. Conclusie: q 
onttrekt zich aan een extensioneel systeem. Om te kunnen redeneren met zinnen 
zoals q moeten we een beroep doen op een intensioneel systeem, waarin de beteke
nis van uitdrukkingen niet alleen wordt vastgelegd door de Bedeuturyj van die uit
drukking, maar ook door de Sinn (intensie, connotatie). 

Quine heeft zich altijd als een fervent tegenstander van intensies doen kennen. 
Niet alleen logische systemen, maar ook theorieën in het algemeen moeten zijns in
ziens van. intensionele smetten vrij blijven. De reden voor deze strenge eis is eenvou
dig. Intensies horen niet thuis in Quines externalistische empirisme. Ze kunnen 
geen onderdeel uitmaken van Quines fysicalistische ontologie omdat ze hetzelfde 
euvel vertonen als waaraan gedachten, ideeën of andere mentale entiteiten lijden: ze 
zijn. niet meetbaar of zelfs maar duidelijk van elkaar onderscheidbaar. 

De logica van de Principia mathematica is extensioneel; net ais in. bijvoorbeeld de 
predikatenlogica lopen de variabelen over distincte objecten, die de extensies (refe
renties, denotaties, verwijzingen) van deze objecten zijn. Echter, de jonge Quine 
meende dat in de Principia sommige predikaten impliciet intensioneel worden ge
bruikt (zie noot 3). Doel van zijn proefschrift was om. de Principia van deze intensio-
naliteit te zuiveren, wat hij probeerde te doen door een consequentere toepassing 
van een bekend, maar gemakkelijk te verwaarlozen onderscheid, namelijk dat rus
sen use en mention.4 Dit onderscheid stelde hem bovendien in staat om de Principia 
bondiger te formuleren: hij kon laten zien. dat ten minste de eerste vierhonderd pa-
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gina's ervan af te leiden waren uit acht axioma's, zestig definities en enkele aflei
dingsregels. Later zou Quine verklaren het in zijn dissertatie gestelde doel niet ge
heel bereikt te hebben (Quine 1985, Quine 1986a). Niettemin bleef hij altijd tevre
den over deze notatieverbetering van Whitehead en Russells beroemde boek. En 
uiteraard bleef hij tot aan zijn dood op 25 december 2000 ook trouw aan de grondge
dachte van zijn proefschrift, namelijk de bestrijding van intensionele entiteiten. 

L o g i s c h e m p i r i s m e a l s kop van j u t 

Quine mocht dan zelf niet geheel tevreden zijn over zijn dissertatie, de beoorde
lingscommissie was het wei. Tot grote vreugde van de reislustige Quine kreeg hij 
andermaal een stipendium toegekend, dit keer niet zo bescheiden en bedoeld om 
enkele maanden, in het buitenland te studeren. De vraag naar welk buitenland hij 
met deze royale Harvard's Sheldon Fellowship zou gaan, was snel beantwoord. Rond 1930 
wist immers iedere logicus en mathematisch filosoof dat 'really the action was in 
Europe1 (Quine 1985, 83). In het bijzonder was de actie in Midden-Europa: Wenen 
(waar Schlick zat en waar Camap had gezeten), Warschau (waar Tarski was) en Praag 
(waar Camap in 1931 was benoemd). 

Op 11 september 1932 kwam Quine in Wenen aan. Hij zou er vijf maanden blij
ven, gevolgd door zes weken in Praag en zes in Warschau. Deze periode in zijn leven 
heeft Quine beschreven als 'intellectueel het meest de moeite waard' (Quine 1986a, 
12). Koketterend met zijn kennis van vreemde talen - zijn autobiografie wemelt van 
mededelingen over conversaties en briefwisselingen 'in Spanish', 'in Portuguese', 'in 
German' - duidde Quine deze periode ook graag aan als zijn 'Wiedergeburt in 
Mitteieuropa' (1986a, 12). ' 

Quines wedergeboorte werd vooral ingeleid door Carnap, zijn levenslange 
vriend, leraar, belangrijkste filosofische mede- én tegelijk tegenstander. Toen Quine 
na een beklemmende reis uit Wenen langs eindeloze muren mctjuda deinTHnde en 
Kauft nicht heijuden in Praag arriveerde, was hij 'overweldigd' door de hartelijkheid 
van Carnap (Quine 1985,97). Over de persoon Carnap laat Quine zich steeds in war
me bewoordingen uit, iets wat tamelijk ongewoon voor hem is. Quines filosofische 
essays worden allerwegen geroemd om hun energieke stijl en hun gespierde elegan
tie (die je overigens pas kunt waarderen nadat je hebt uitgcpuzzeld wat er eigenlijk 
gezegd wordt, daarvoor valt je slechts het obscurantisme op). Maar de meer per
soonlijk getinte geschriften, zoals de brieven, en de autobiografie, maken steevast 
een kille en bijna robotachtige indruk. 'Slechts zelden verval ik in een halfuur van 
droefheid', verklaarde hij op zijn 76ste. 'Voor het overige is mijn belangrijkste emo
tie ongeduld' (1985,476). Zoals Jane O'Grady in haar necrologie van Quine treffend, 
zij het niet zeer zachtzinnig, schreef: '... zijn autobiografie (...) is weinig meer dan 
een itincrarium, zo gespeend van emotie en innerlijk leven dat de indruk wordt ge
wekt dat hij geen van beide had, en zelfs nauwelijks wist wat ze zouden kunnen be
tekenen' (The Guardian, 30 december 2000). 
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Maar Carnap is ook Quines grootste filosofische antagonist. In feite fungeert 
Carnaps filosofie als een kop van Jut waarop Quine zijn eigen filosofische spier
kracht kon beproeven en verder kon ontwikkeien. Quines kritiek op Carnap bleek 
enorm invloedrijk. Ze luidde het einde in van de klassieke analytische filosofie, ook 
al beklemtoonde Quine dat hij slechts de uiterste consequenties uit Carnaps denken 
heeft willen trekken. Hoe dit ook zij, Quines filosofie is goed te karakteriseren aan. 
de hand van die van Carnap. Ik wil daarom in de rest van deze paragraaf stilstaan bij 
Carnaps filosofie, het. logisch empirisme. In de twee volgende paragrafen kunnen we 

S dan zien. hoe Quines verlichte empirisme daar precies van afwijkt. 
Het logisch empirisme is evenals vroegere vormen van empirisme een epistemo

logische theorie. Het zegt dat kennis over de wereld wordt geleverd door de empiri
sche wetenschappen en door de common sense voorzover die een benadering van de 
empirische wetenschappen is. Echter, het onderscheidt zich van het oude empiris
me door de verbinding met taai: behalve een epistemologische, is het tevens een se
mantische theorie. Uitgangspunt van de logisch-empiristische betekenistheorie is 
de stelling dat een zin pas betekenis heeft wanneer je weet met welke zintuiglijke er
varingen die zin correspondeert. 'Een zin begrijpen betekent weten wat het geval is 
wanneer die zin waar is', luidt stelling 4.024 in de Tractatiis, en de logisch empiristen 
vormen dit om tot: 'De betekenis van een zin is de wijze waarop ze geverifieerd 
wordt'. Dit is het beroemde verificatieprincipe, bedoeld om het metafysische kaf 
voorgoed van het empirisch-wetenschappelijke koren te scheiden. 

Ik wil hier niet ingaan op de problemen rond de formulering van het verificatie
principe - die zijn genoegzaam bekend. Ook bekend is de hachelijke positie waarin 
wiskundige zinnen door het verificatieprincipe werden geplaatst. Dergelijke zinnen 
zijn immers niet met een beroep op zintuiglijke ervaring te verifiëren, hoe ruim je 
Verificatie' ook interpreteert. De logisch-empiristische uitweg was te zeggen dat 
wiskundige beweringen niets meedelen over de werkelijkheid, maar alleen relaties 
blootleggen tussen de begrippen of uitspraken van een linguïstisch systeem. Aldus 
belandde men bij de linguïstische variant van Humes beroemde tweetand: beteke
nisvolle beweringen zijn ofwel analytisch a priori ofwel synthetisch a posteriori. De 
rest kan als metafysische sofisterij en illusie aan de vlammen worden toevertrouwd. 

En filosofische beweringen dan? Die zijn wiskundig noch empirisch, analytisch 
a priori noch synthetisch a posteriori. Moeten we dus concluderen dat filosofie geen 
cognitieve betekenis heeft? Wittgenstein heeft inderdaad die conclusie getrokken. 
Voor hem is filosofie een activiteit, niet een verzameling beweringen. 'Het resultaat 
van de filosofie is niet "filosofische uitspraken", maar is het duidelijk worden van 
uitspraken', zegt hij in stelling 4.112 van de Tractatiis, en zijn latere werk is hiermee 
volledig in overeenstemming. 

Carnap is echter een andere mening toegedaan. Om uitspraken te kunnen ver
duidelijken, redeneert hij, moet je over die uitspraken kunnen spreken. Filosofie 
wordt daarmee analyse van taai, Logische Syntax der Sprache, zoals Carnaps boek, uit 1934 
heet. Het verschil, tussen filosofie en wetenschap ligt dan ook minder in de methode 
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dan in het object. Wetenschap heeft de niet-talige werkelijkheid tot object, filosofie 
de talige werkelijkheid. In het bijzonder bestudeert een filosoof de variëteit aan lin
guistic frameworks: meer of minder coherente stelsels van wetenschappelijke of semi-
wetenschappelijke beweringen over de wereld. De taak van een filosoof wordt nu 
uitleggen: een filosoof expliciteert ten eerste het vocabulair van een bepaald frame
work (de logische en descriptieve symbolen), ten tweede de regels om uit die symbo
len, formules te vormen en ten derde de regels om. uit die formules afleidingen of re
deneringen, te maken. 

Daarmee zijn we aangekomen bij de beruchte linguistic turn in de filosofie. In 
plaats van op de buitentalige werkelijkheid, richten filosofen voortaan hun aan
dacht op de talige werkelijkheid. George Romanos heeft uiteengezet dat deze wen
ding naar de taal in zekere zin. een. wending naar Kant betekent. Kant beweerde dat 
we niet kunnen zeggen hoe de wereld werkelijk in. elkaar zit, alleen hoe we denken dat 
ze in elkaar zit. Op dezelfde manier beweren logisch empiristen dat we niet kunnen 
zeggen hoe de wereld werkelijk in eikaar zit, alleen hoe we zeggen dat ze in elkaar zit. 
Waar Kant meende dat we slechts kunnen zeggen hoe de dingen aan ons verschijnen, 
menen de logisch empiristen dat we slechts kunnen zeggen, hoe we over de dingen 
spreken. Romanos introduceert hiervoor de mooie term. 'linguïstisch kantianisme' 
(Romanos 1983, xv). Terwijl volgens kantianen onze kennis gefilterd is door vormen 
van aanschouwing en categorieën van het verstand, gaat volgens linguïstisch kantia
nen alles wat we kennen door de zeef van een 'taalkader'. 

Omdat we niet kunnen zeggen wat werkelijk, maar alleen wat volgens een be
paald taalkader bestaat, heeft het volgens Carnap geen. zin om. te vragen 'Bestaan er 
quarks (getallen, goden, huizen, nationaliteiten, enzovoort)?'. Zo'n vraag is een ty
pisch metafysische vraag zonder cognitieve inhoud. Watje moet vragen is 'Bestaan 
er volgens taalkader T quarks?' Dit is wat Carnap een interne vraag noemt, een vraag 
naar wat er bestaat binnen een bepaald taalkader (Carnap 1950). Interne vragen heb
ben eigenlijk de vorm 'Bevat T variabelen die over quarks (getallen, goden, etc.) lo
pen?'. Als T wiskundig van aard is, dan kunnen zulke vragen beantwoord worden 
door louter naar de regels van T te kijken. In geval van een empirisch kader spelen 
ook de waarheidswaarden van beweringen over zintuiglijke ervaringen, een rol. 

Naast interne vragen en metafysische vragen, onderscheidt Carnap ook prakti
sche vragen. Die zijn van de vorm 'Zullen we een taalkader T accepteren waarvan de 
variabelen over quarks lopen?' Net als metafysische vragen zijn praktische vragen 
extern van aard: ze gaan over een taalkader als geheel en hebben daarom geen cogni
tieve betekenis. Maar in tegenstelling tot metafysische vragen pretenderen ze niet 
interne vragen te zijn. Van meet af aan is duidelijk dat het antwoord op praktische 
vragen niet-cognitief is: het is een handeling of een beslissing, niet een indicatieve 
bewering met een waarheidswaarde. Verderop zullen we zien hoe belangrijk prakti
sche vragen voor Quine zijn» 
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Quines verlicht empirisme gaat een stap verder dan het logisch empirisme en geeft 

daarmee de hele analytische filosofie een andere draai. Logisch empiristen beweren, 

dat we niet kunnen zeggen hoe de wereld werkelijk is? alleen hoe wij werkelijk zeg

gen dat ze is. Volgens Quine echter kunnen we evenmin vertellen wat we werkelijk 

zeggen als we zeggen hoe de wereld in elkaar zit. Net zoals kennis van de werkelijk

heid afhankelijk is van een taalkader, zo is ook kennis van wat wij zeggen over de 

o werkelijkheid afhankelijk van zo'n kader. Dit is Quines these van ontologische relativiteit: 

'Zinvol is om te zeggen, niet wat de objecten van een theorie zijn, absoluut gespro

ken, maar hoe de ene theorie over objecten interpreteerbaar of herinterpreteerbaar 

is in een andere theorie' (Quine 1969b, 50).5 

Een dergelijke (her)interpreteerbaarheid vereist natuurlijk dat we beschikken 

over een taal of theorie T' (de background theory), waarin de ontologische portee van T 

(de object theory) kan worden geformuleerd. Maar het vereist ook dat we beschikken 

over een vertaalhandieiding waarmee we de symbolen en regels in T kunnen verbin

den met de symbolen en regels in T\ Uitspraken over ontologische kwesties zijn 

daarom dubbel relatief: 'Ontologie is inderdaad dubbel relatief Specificeren wat het 

universum van een theorie is heeft slechts zin relatief tot een of andere achtergrond

theorie, en tot de keuze van een of andere vertaalhandieiding' (1969b, 54-55). 

Deze dubbele relativiteit heeft niet slechts betrekking op exotische objecttalen. 

Ook de schijnbaar vertrouwde taai van onze buurman valt eronder. Immers, de door 

buurman uitgestoten geluiden vragen om een interpretatie, en dit betekent dat we 

buurmans T met behulp van een bepaalde vertaalhandieiding moeten omzetten in on

ze T. Dit lijkt een dwaze onderneming: ais buurman 'konijn' zegt (in T), dan kan het 

toch niet anders dan dat hij 'konijn' bedoelt (in T)? Niet noodzakelijk. Buurman kan 

een nitwit zijn op faunagebied, en geen onderscheid maken tussen, konijnen en hazen. 

Of we kunnen zelf het woord 'konijn' gebruiken om naar hazen te verwijzen. Het is 

zelfs mogelijk dat wij 'konijn' niet gebruiken als een concreet-algemene term, van toe

passing op meerdere zintuiglijk waarneembare objecten, maar als een abstract-singu-

liere term, verwijzend naar één ontastbare entiteit ('konijnheid'). Kortom, concludeert 

Quine, het is zinloos om te vragen of de term 'konijn' echt verwijst naar konijnen. De 

vraag waarnaar 'konijn' verwijst heeft alleen zin relatief tot een achtergrondtaai: 

'Het is betekenisloos om dit absoluut te vragen; we kunnen dit alleen betekenis

vol vragen relatief tot een of andere achtergrondtaai. Wanneer we vragen ' 

Verwijst "konijn" echt naar konijnen?' dan kan iemand de tegenvraag stellen: 

'Verwijzen naar konijnen in welke zin van, "konijnen"?', aldus een regressie ont

ketenend. De achtergrondtaai geeft de vraag betekenis, al is het slechts relatieve 

betekenis (...) In een meer absolute zin vragen naar de verwijzing zou zijn als vra

gen naar absolute positie, of absolute snelheid, in plaats van naar positie of snel

heid relatief tot een gegeven referentiekader' (1969b, 48-49). 
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Maar hoe zit het met de achtergrondtaai zelf? Verwijzingen van woorden in die taai 
moeten toch vastliggen, op straffe van in een eindeloze regressie te belanden? Ja en 
nee. Ja, voorzover we de woorden, uit onze moedertaal kritiekloos accepteren, en dit 
ook moeten doen omdat er geen privé-taal bestaat (zoals Dewey al lang voor Wittgen
stein wist). Nee, voorzover we aan die kritiekloze acceptatie geen enkel recht kun
nen ontlenen. Dat voor ons •'konijn' naar konijnen verwijst, wil niet zeggen dat 'ko
nijn' überhaupt naar konijnen verwijst. De moraal van ontologische relativiteit is 
juist dat er geen verwijzing überhaupt bestaat: Verwijzing 'is onzin behalve relatief 
tot een coördinatensysteem' (1969b, 48). Als het om verwijzing gaat is er geen archi-
medisch punt, geen eenplaatsige functie van woorden naar dingen. Er zijn alleen in-
ertiële stelsels ten opzichte waarvan kan worden uitgedrukt welke woorden, naar 
welke dingen verwijzen. Deze stelsels bevatten een cluster van onderling verbonden 
grammaticale partikels en constructies (voornaamwoorden, meervoudsconstructies, 
telwoorden en dergelijke) waarmee singuliere, algemene, abstracte, concrete en an- 3 
dere 'individuerende' termen zijn verbonden. 

Wie aan de these van ontologische relativiteit een argument voor vulgair reiati- ** 
visme wil ontlenen (wat dat ook precies moge zijn), zit natuurlijk op een verkeerd 
spoor. De these zegt niet dat termen niet kunnen verwijzen, of dat ze naar 'van alles' 
kunnen verwijzen, of dat we nooit zullen ontdekken wat hun echte verwijzing is. De 
ontologische reiativiteitsthe^e volgt slechts uit een genaturaliseerde epistemologie, 
waarin theorieën of taalkaders niet alleen instrument, maar ook object van empi
risch onderzoek zijn. Wat voor niet-talige grootheden geldt (namelijk dat kennis er
van afhankelijk is van een taaikader), geldt ook voor de taalkaders zelf: de kennis 
daarvan is eveneens afhankelijk van andere taalkaders. 

M e e r q u i n e a a n s e t h e s e n 

In tegenstelling tot Carnap en andere logisch empiristen is Quine dus tevens geïnte
resseerd in taalkaders als objecten van empirisch onderzoek. Echter, ook in zijn op
vattingen over taalkaders als instrumenten voor verklaren, en voorspellen lijkt Quine 
van Carnap te verschillen.6 

Het eerste verschil betreft de wijze waarop taalkaders of theorieën worden ge-
confirmeerd of gefalsifieerd. Al in 'Two dogmas of empiricism' verzette Quine zich 
tegen de vermeend carnapiaan.se opvatting dat individuele zinnen van theorieën af
zonderlijk getest kunnen worden. Het hele web of belief en niet slechts een onderdeel 
daarvan, 'staat terecht voor het tribunaal van de zintuiglijke ervaring' (Quine 1953, 
41). Deze opvatting is bekend als de holismerhese of de Quine-Duhem-these. 

In de loop der jaren heeft Quine zijn holisme steeds verder afgezwakt. Terwijl hij 
in 'Two dogmas' nog schreef dat 'de wetenschap als geheel' de confrontatie met er
varing moest aangaan, is hij later gaan beweren dat het wel degelijk onderdelen zijn 
die de echte klappen opvangen. Aanvankelijk waren die onderdelen afzonderlijke 
wetenschappelijke theorieën, maar later lijken ze zelfs te worden teruggebracht tot 
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individuele observatiezinnen: 'Ik moet waarschuwen tegen overdrijving van mijn 

hoiisme. Observatiezinnen hebben hun empirische inhoud wei degelijk individueel 

../ (Quine 1986b, 4.27). 

Observatiezinnen, zoals 'Dit is een konijn.' of kortweg 'Konijn!', zijn voor Quine 

de menselijke pendanten van koeiengeloei of apengeschreeuw. Voor de genaturali

seerde epistemoloog zijn ze van cruciaal, belang, want ze vormen de brug tussen de 

overweldigende verbale output en de magere neurofysiologische input. Enerzijds 

hebben, observatiezinnen namelijk een semantische ro l Ze zijn via tussenschakels 

S verbonden met andere „zinnen, van licht theoretische zoals 'Er staan bakstenen hui

zen in Elm Street' (het voorbeeld is van Quine) tot meer theoretische zoals 'Myxo-
matose is de nachtmerrie van iedere konijnenliefhebber' of 'Een lichaam waarop 

geen kracht werkt is in eenparige beweging'. Anderzijds, echter, zijn observatiezin-

nen de zinnen die een spreker consequent zal beamen (dan wel ontkennen) onder 

een bepaalde activering van zijn neurofysiologische receptoren. Ofschoon de wer

king van die receptoren, per individu verschilt, is er toch intersubjectieve overeen

stemming mogelijk dankzij een Vooraf vastgestelde harmonie van perceptuele 

standaarden voor gelijkenis' (Quine 1995, 21). De perceptuele standaard van een per

soon manifesteert zich in de wijze waarop hij reageert op stimulatie van zijn recep

toren. Als hij op twee verschillende stimulaties hetzelfde reageert, dan zeggen we 

dat voor hem die stimuli perceptueel gelijk zijn. Door evolutie en opvoeding is wat 

perceptueel gelijk is voor mij, ook perceptueel gelijk voor jou (de 'vooraf vastgestel

de harmonie'). Daarom is het mogelijk dat wij allebei 'Konijn!' roepen wanneer er 

een konijn voorbijrent, ook al werken mijn receptoren, anders dan die van jou, en 

hebben wij tevens verschillende perceptuele standaarden voor gelijkenis. 

Quine mag dan zijn holismethese hebben afgezwakt, aan zijn these van reviseerbaar-

heid blijft hij steeds vasthouden. Als onze theorie in strijd blijkt met wat onze neuro

fysiologische ontvangers aan informatie opvangen, dan kunnen we iedere willekeu

rige bewering prijsgeven teneinde de strijdigheid op te heffen. Niets, zelfs niet de 

hardste logische wet of de overtuigendste observatiebcwering, is immuun voor revi

sie. Uiteraard zullen we bij het reviseren pogen onze theorie zo min mogelijk te be

schadigen: zulks eist Qu.in.es maxime, van minimale mutilatie. Maar als dit beter uitkomt, 

dan kunnen we ons zelfs ontdoen van. logische wetten als modus ponens, of van ana

lytische beweringen als 'Een vrijgezel is ongetrouwd': 

'Carnap (...) en anderen nemen een pragmatisch standpunt in ten aanzien, van de 

keuze tussen taalkaders (...); maar hun pragmatisme stopt bij de imaginaire 

grens tussen analytisch en synthetisch. Door zo'n grens te verwerpen omhels ik 

een meer diepgaand pragmatisme' (Quine 1953,46). 

'Carnap beweert dat ontologische vragen. (...) vragen zijn naar een geschikt con

ceptueel schema of kader voor wetenschap; en daar ben ik het. mee eens mits het

zelfde wordt gezegd van iedere wetenschappelijke bewering' (Quine 1951, 211). 
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Beide citaten samen belichamen Quines pragmatisme. Ze illustreren nog een ander 
verschil met Carnap, namelijk dat Quine aan praktische vragen een grotere rol toe
kent. We zagen dat voor Carnap praktische vragen betrekking hebben, op de eventu
ele acceptatie van een taaikader ab geheel Uit het tweede citaat hierboven blijkt ech
ter dat Quine ze ook op onderdelen van taalkaders wil toepassen: voor Quine is 
eigenlijk iedere vraag een praktische vraag. Verder illustreert het eerste citaat dat 
Quine taalkaders helemaal niet beschouwt ais duidelijk afgegrensde gehelen. Een 
rechtstreeks gevolg van dat laatste 'is de these van de opheffing tussen 'analytisch' en 'synthe

tisch'. Ais je eenmaal een taalkader Ti hebt geaccepteerd waarvan de variabelen over 
bijvoorbeeld quarks lopen, dan is volgens Carnap 'Bestaan er quarks volgens Ti?' 
een analytische vraag. Maar neem nu Tz, waarvan de variabelen over bijvoorbeeld 
getallen lopen, en voeg Ti en Tz samen tot T3. De vraag 'Bestaan er quarks volgens 
T3?' is nu nkt analytisch meer. Dit brengt Quine tot de conclusie dat het- onder
scheid tussen analytisch en synthetisch volkomen futiel is. Het berust slechts op het 3 

gebruik van verschillende 'stijlen van variabelen', en dus op 'de meest oppervlakkige 
redactionele kleinigheid' (Quine 1.951,210). -* 

Quines pragmatisme wekt de suggestie dat we alles kunnen doen: allerlei regels 
geldig verklaren of niet, allerlei beweringen waar noemen of niet, allerlei entiteiten 
poneren of juist niet. Die suggestie is echter misleidend. Vooral het poneren van en
titeiten (lees: het construeren van een ontologie) is aan een sterke voorwaarde onder
hevig. Je mag namelij k slechts die entiteiten poneren die duideiij k van elkaar onder
scheidbaar zijn. No entity without identity is de slogan die deze voorwaarde uitdrukt. 
Quine had ook kunnen zeggen: No entity without quantification, want entiteiten kunnen 
identificeren is hetzelfde als ze kunnen quantificeren. Beide slogans betekenen dat 
je alleen entiteiten mag aannemen die waarden van gebonden variabelen kunnen 
zijn: to be is to be the value of a bound variable. 

Welke entiteiten worden door deze voorwaarde buitengesloten? Om te begin
nen, zoals we eerder zagen, mentale entiteiten zoals gedachten, wensen, en ideeën. 
Mentale activiteiten zoals denken, wensen of geloven bestaan echter wel. Dat zijn im
mers disposities: duidelijk van eikaar te onderscheiden eigenschappen om na be
paalde stimuli bepaalde responsen te vertonen, 

Verder buitengesloten worden intensies, connotaties of, zoals Quine ze noemt, 
meanings. Betekenissen {meanings) zijn niet duidelijk van elkaar onderscheidbaar, vol
doen dus niet aan het idenrificatiecriterium, en kunnen daarom geen waarden van 
gebonden variabelen zijn. Echter, heb je eenmaal betekenissen afgekeurd omdat je 
er niet over kunt quantificeren, dan komt een hele trits begrippen achtereenvolgens 
ten val. Het eerste begrip dat valt is natuurlijk 'gelijkheid van betekenis', want als 
betekenis niet kan bestaan, dan gelijkheid van betekenis zeker niet. Daarmee sneu
velt ook 'analyticiteit' (of wat daar nog van over was), want dat is 'gelijkheid van bete
kenis'. Het volgende begrip dat ten offer valt aan Quines voorwaarde is 'noodzake
lijk'. Immers, als 'analytisch' verdwenen isf dan kan 'noodzakelijk waar' evenmin 
blijven bestaan. Tegelijk met 'noodzakelijk' valt ook 'mogelijk', want beide begrip-

31 



o 

e 

CM 

O 
o 

pen zijn in elkaar te definiëren: 'noodzakelijk, p' is hetzelfde ais 'niet mogelijk niet-
p', en 'mogelijk p' is hetzelfde als 'niet noodzakelijk niet-p'. Het laatste staat bekend 
als Quines antimodaliteitsthese. Behalve tegen intensioneie logica's, is Quine dan ook 
fel gekant tegen modale logica's. Voor een pragmatist moet Quine overigens so
wieso erg weinig van deviante logica's hebben. Met een beroep op zijn maxime van, 
minimale mutilatie is hij altijd blijven zweren, bij de standaard eerste-ordelogica. 

Drie belangrijke thesen van Quine zijn nog onbesproken gebleven: onbepaald
heid van vertaling, ondergedetenhineerdheid van theorieën, ondoorgrondelijkheid 
van verwijzing. 

De stelling dat theorieën ondetgedmrmimerd zijn door alle mogelijke evidentie is be
kend. Ze impliceert dat twee theorieën, Ti. en Tz, logisch onverenigbaar en empi
risch equivalent kunnen zijn. Een. cruciaal experiment op basis waarvan tussen Ti 
en T2 gekozen kan. worden is dus onmogelijk. De stelling dat vertalingen onbepaald 
zijn, lijkt hier veel op. Ze impliceert dat twee vertaalhandleidingen, Vi en Vz, lo
gisch onverenigbaar en empirisch equivalent kunnen zijn. Een cruciaal experiment 
is ook in dit geval onmogelijk. 

Quines bekende illustratie van de laatstgenoemde stelling betreft de zogenaamde 
'radicale vertaling' (Quine i960). Twee Engelse linguïsten, Li en. L2, worden naar de 
binnenlanden van Australië gestuurd met de opdracht een volledig onbekende taai, 
het 'Jungle', in kaart te brengen. Om het onderzoek objectief te laten verlopen, mo
gen Li en L2 geen enkel contact met elkaar onderhouden. Li en L2 zullen volgens 
Quine strikt empirisch te werk gaan. Ze zullen beginnen met het opstellen van zoge
naamde vertaalhypothesen: correlaties tussen geluiden die de Junglesprekers uitsto
ten enerzijds en gebeurtenissen die spreker én linguïst opvallen anderzijds. Voor
beeld: een konijn loopt voorbij, de Jungle-spreker roept 'Gavagai!', en de linguïst 
noteert '"Gavagaü" - "Konijn!" \ Deze notitie is een vertaalhypothese die vervolgens 
getest moet. worden, bijvoorbeeld door te wijzen naar andere konijnen en op vragen
de toon 'Gavagai?' te stamelen. De reacties van de Junglesprekers vormen de confir
maties of disconfirmaties van de hypothese. Wordt de hypothese geconfirmeerd, dan 
kan. ze in de test van andere vertaalhypotheses gebruikt worden. Aldus werken Li en 
Lz vlijtig verder, tot ze na tien. jaar allebei thuiskomen met een vertaalhandieiding 
Engels/jungle. Zowel vertaalhandieiding Vi van Li ais V2 van L2 is perfect; met elk 
van beide kun je met de Jungle-sprekers een volstrekt smooth conversation voeren. Vi en 
Vz zijn dus empirisch equivalent: allebei geven ze rekenschap van letterlijk alle taai
gedragingen, van de Jungle-sprekers. Echter, Vi en V2 zijn logisch onverenigbaar: 
wanneer je ze door elkaar gebruikt ontstaan onmiddellijk misverstanden. Het blijkt 
namelijk dat 'Gavagai!' door Li uiteindelijk is geïnterpreteerd ais 'Daar licht Konijn-
heid op!' en door L2 als 'Daar gaat een onlosmakelijk met een konijn verbonden deel!' 

De vraag is nu: welke van de twee, Vi of V2, is de correcte vertaalhandieiding? 
Deze vraag is volgens Quine zinloos, om de reden die we eerder zagen. Ze komt neer 
op vragen waar 'Gavagai' echt naar verwijst en bij zo'n vraag is er, zoals Quine het uit
drukt, nofaa of the matter. 
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Daarentegen kun je wel zinvol vragen welke van twee empirisch equivalente en 
logisch onverenigbare theorieën de beste is. Bij die vraag is er wel degelijk af act of the 
matter. Als twee empirisch equivalente theorieën Ti en Tz logisch onverenigbaar 
zijn, moet 4c onverenigbaarheid zitten in wat Ti en T2 aan theoretische entiteiten 
poneren (posit). Toekomstig wetenschappelijk onderzoek kan uitwijzen, dat de theo
retische posits van Ti bestaan en die van Tz niet ('bestaan' in de zin 'het wetenschap
pelijk, onderzoek verder heipen'). Maar geen. enkel wetenschappelijk onderzoek zal 
ooit kunnen vertellen waarnaar 'Gavagai' werkelijk verwijst, want 'Gavagai' heeft 
geen. werkelijke verwijzing. Dit is Quin.es these van de ondoorgrondelijkheid van verwijzing. 
Ze zegt dat de verzameling van alle konijnen niet te onderscheiden is van de verza
meling oplichtingen van Konijnheid of de verzameling onlosmakelijk met een ko
nijn verbonden onderdelen. Net als ontologische relativiteit impliceert onbepaald
heid van vertalingen dat vertalingen, in tegenstelling tot taalkaders of theorieën, 
slechts wiskundige afbeeldingen tussen taaigedragingen zijn. 3 

Maar de neurofysiologie dan? Kan toekomstig neurofysiologisch onderzoek ons 
niet leren wat de Jungle-sprekers echt zeggen, als ze 'Gavagai' zeggen? Nee, evenmin a 

als zulk onderzoek kan blootleggen wat wij echt bedoelen als wij 'Konijn' zeggen. 
Zoals we bij de bespreking van observatiezinnen zagen, kunnen jij en ik 'Daar loopt 
een konijn' allebei onderschrijven, terwijl wij in neurofysiologisch, opzicht enorm 
verschillen. Geen enkel woord wordt gesproken of gehoord zonder een of andere 
neurofysiologische activering, maar voor een goed begrip van vertalen of interprete
ren is neurofysiologie volstrekt irrelevant (Peijncnburg en Hünncman 2001, 22, 
voetnoot 2). Geïnspireerd door Quine, zal Davidson hier later zijn anomaleus mo
nisme op baseren. 

N a w o o r d 

Quine schijnt een voorkeur te hebben gehad voor lege, woestijnachtige landschap
pen. Zijn ontologisch universum is in eik geval navenant: het bevat slechts posits die 
voor het bedrijven van wetenschap nuttig zijn. Ofschoon zulke filosofieën niet snel. 
populair zijn, blijkt er van de quin.eaan.se kosmos een. bijna betoverende kracht uit 
te gaan. Tot in Japan, naar ik me heb laten vertellen, weten eerstejaars filosofiestu
denten dat in Elm Street bakstenen huizen staan. De wereldwijde belangstelling 
voor Quin.es filosofie blijkt verder uit de circa tweeduizend, commentaren op zijn 
werk, de vele vertalingen (meer dan vijftig in zestien talen), en de frequentie waar
mee de door zijn zoon Douglas vervaardigde homepage bezocht wordt: dagelijks 
ongeveer dertig keer, nu al vij f jaar lang.7 

Deze getallen ontleen ik allemaal aan de homepage zelf, waaruit blijkt dat Quine 
ook buiten zijn werk van quanrificeren hield. Zo bevat de pagina een lijst van landen 
die Quine bezocht (compleet met het aantal dagen of minuten dat het bezoek heeft 
geduurd), benevens een lijst van Countries: jkw over, did not land en een lijst van Countries: 
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seenjrom side but neverJlew over or landed. Ook grote filosofen hebben kennelijk hun kin
derlijke kanten. 

< N o t e n 
! 

* Met dank aan Theo Kuipers 

o i. Voor de liefhebbers: de formule in Couturats Algthra of logic luidt fafbfafcfbfc) = ab+ac+bc 

••£ Toegepast op verzamelingen en in de notatie van de Prinripia wordt dit: 

^ (xny)u(xnz)ufyru)»(xUjJn/xUzJnfyUz), dat wil zeggen, gegeven drie verzamelingen x,j,z, is het 

product-van de som van alle paren, gelijk aan. de som van de producten van alle paren. De algeme

ne wet die Quine hieruit afleidde kan in woorden als volgt geformuleerd worden.. Stel dat er n ver

zamelingen, zijn (in de Couturat-formule: rt.̂ 3). Stel verder dat Urn de vereniging is van m verzame

lingen, en dat Vn-m+i de intersectie is van n-m+i verzamelingen, waarbij m<th Dan zegt Quines wet 

dat de doorsnede van alle verzamelingen Urn gelijk is aan. de vereniging van alle verzamelingen 

Vn-m+i. 

2. De verklaring in kwestie legde Quine af op de eerste van de zeven videocassettes die Rudolf 

Fara tezamen uitbracht onder de titel In conversation: W.V. Quine (zie Gibson 1998, 682, voetnoot 1). 

Elk van de cassettes toont een forumdiscussie niet Quine onder leiding van. telkens een andere fi

losoof (Fara, Dennett, Dreben en anderen). Zelf heb ik alleen een. demo van dertig minuten, ge

zien. De cassettes zijn namelijk nauwelijks betaalbaar voor een gemiddelde filosofiefaculteit, laat 

staan dat een gemiddelde particulier ze kan aanschaffen (als ik het me goed herinner kost de hek 

serie zo'n vijfduizend gulden). Wellicht is het een goed idee als enkele Nederlandse faculteiten de 

financiële krachten bundelen en samen de serie aanschaffen? 

3. In dit voorbeeld zijn de uitdrukkingen ('Lagos', 'de hoofdstad van Nigeria') singuliere ter

men en is de extensie een bepaalde stad in Wcst-Afrika. Echter, de uitdrukkingen in kwestie kun

nen ook predikaten of zinnen zijn, en in dat geval zijn de extensies verzamelingen respectievelijk 

waarheidswaarden, De zin 'Alle schepselen die een hart hebben, verdienen een gelukkig leven' is 

extensioneel aanvaardbaar omdat de waarheidswaarde ervan hetzelfde blijft als je het predikaat 

'een hart hebben' vervangt door een ander predikaat met dezelfde extensie (op dezelfde verzame

ling schepselen toepasbaar zijnde), zoals 'nieren, hebben'. En de zin 'Joop vlooit Jaap in de lente

zon' past in een cxtensionelc logica omdat de waarheidswaarde ervan hetzelfde blijft als je de zin 

'Joop vlooit Jaap' vervangt door een andere zin met dezelfde extensie (dezelfde waarheidswaarde), 

zoals de zin *J^ap wordt door Joop gevlooid*. 

4. De bekendheid van het onderscheid alsook het gemak waarmee het verwaarloosd wordt, 

kan geïllustreerd worden aan de hand van het bekende kinderraadseltje: 'Amsterdam, die grote 

stad, met hoeveel letters schrijf je dat?" Het antwoord 'Negen' wordt steevast op triomfantelijk 

gejoel onthaald. Het juiste antwoord is immers 'Drie', zijnde het aantal letters van het woordje 

'dat', hetwelk, naar nu bleek, tussen onuitgesproken aanhalingstekens staat omdat herbenoemd en 

niet gewoon gebruikt wordt 
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5- Met Quine neerti ik hier aan -dat een theorie oftewel een web of klief een netwerk volledig 

geïnterpreteerde zinnen is. Ik maak in dit artikel dus geen onderscheid tussen taalkaders, theo

rieën,, conceptuele schema's, webs qfbelief, linguïstische netwerken, enzovoort. 

6. 'Lijkt', want over het werkelijke verschil valt mijns inziens te twisten. Vooral de opvattin

gen die Quine de afgelopen twintig jaar verkondigde komen naar mijn idee dicht bij die van Car-

nap. Ik ga hier niet verder op in.. f 

7. Http://members.aoLcom/drquine/wv-quine.html. 
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