
Ongefundeerd realisme. 

De taalfilosofie van Donald Davidson 
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Inleiding 

Zoals ook elders is in de Amerikaanse filosofie al lang een discussie gaande over 
de vraag of er universele filosofische problemen zijn (Pekelharing 1989; Rorty 
1979 en 1986). Sommigen denken van wel en zoeken naar universele oplossin
gen. De vraag naar de rechtvaardiging van kennis, bijvoorbeeld, wordt een vraag 
naar de fundamenten ervan. Amerikaanse filosofen als Quine (1975), Putnam 
(1975) en Dummett (1975) proberen die vraag te beantwoorden. 

Anderen, zoals Hacking (1983) en Rorty (1979) kritiseren hun oplossingen. 
Zij constateren dat pogingen om kennis, of ware opvattingen, te rechtvaardigen 
met een beroep op iets dat zelf geen opvatting is, op niets zijn uitgelopen. Maar 
hieruit concluderen ze niet dat we een nieuwe poging moeten wagen. Ze vinden dat 
we beter de genese van het filosofisch vocabulaire kunnen bestuderen, waaruit 
dergelijke problemen voortkomen. Deze hebben geen universeel karakter, dat we 
ze stellen is een gevolg van het feit dat we, min of meer toevallig, in een bepaald 
filosofisch vocabulaire gesocialiseerd zijn. 

Het werk van de Amerikaanse filosoof Donald Davidson biedt een middenweg. 
Met zijn taalfilosofie lijken universele filosofische problemen te kunnen worden 
opgelost op een manier die rekening houdt met 'therapeutische' (1) kritiek. Zij 
wekt het gevoel dat er, na die kritiek op noties als 'fundamenten van onze kennis', 
toch nog ruimte is voor pogingen 'klassieke' problemen op te lossen. 

De implicaties van zijn werk zijn dus niet alleen van technisch taai-filosofische 
aard Ze liggen ook op het gebied van kennistheorie, wetenschapsfilosofie, en 
psychologie (het lichaam-geest probleem). Voor dat laatste zij naar Davidsons Es
says on Actions and Events verwezen (Davidson 1980). In het volgende komen 
alleen de kennistheoretische en wetenschapsfilosofische aspecten van zijn werk 
aan bod, en uiteraard de taalfilosofie die daaraan ten grondslag ligt Ik zal daartoe 
vooral verwijzen naar de Inquiries into Truth and Interpretation (Davidson 1984). 

Aan een taalfilosofie worden twee eisen gesteld Zij moet ons in staat stellen 
natuurlijke talen te begrijpen en filosofische problemen met betrekking tot waar-

De filosofie van de latere Wittgenstein wordt wel "therapeutisch" genoemd. Het idee is dat 
"universele" filosofische problemen voortkomen uit verkeerd taalgebruik. Door de desbetref
fende vocabulaires te bestuderen zouden we dat kunnen vaststellen. Zie ook Pekelharing 
(1989, elders in dit blad), en vergelijk Rorty's onderscheid tussen Filosofie en filosofie (Rorty 
1979). 
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heid, betekenis, realiteit op te lossen. Volgens Davidson begrijpen we een natuur
lijke taal als we een theorie hebben waarmee we de uitingen van haar sprekers 
kunnen Interpreteren. Davidson vindt dat zo'n theorie een waarheidstheorie moet 
zijn en verder dat van de vele waarheidstheorieën die van Tarski (1956) de beste 
papieren heeft 

De tweede eis is er een van na de 'linguistic turn'. Als filosofische problemen 
taalproblemen zijn verwacht je van een taalfilosofie dat zij licht op die problemen 
werpt. Die van Davidson doet dat ook. Zij heeft, zoals al werd aangeduid, conse
quenties voor de discussie over de fundamenten van kennis en daarmee voor het 
relativisme-debat in de wetenschapsfilosofie (zie bijvoorbeeld Hollis & Lukes 
1982). 

Volgens relativisten, zoals Kuhn (1962), bestaat er geen realiteit onafhankelijk 
van taal, en bestaan er onvertaalbare talen (zijn incommensurablliteitsthese). (2) 
Sprekers van onderling onvertaalbare talen leven, letterlijk, in verschiUende werel
den. Wat bestaat is immers afhankelijk van onze kennis en er zijn geen fundamen
ten van kennis die onafhankelijk zijn van taal. Kuhns positie is een 'ongefundeerd 
idealisme'. 

De reactie van veel realisten hierop is een poging taai-onafhankelijke funda
menten van kennis te vinden. Dit is mislukt: 'gefundeerd realisme' blijkt een notoir 
problematische doctrine te zijn. (3) 

Davidsons taalfilosofie lijkt een oplossing te bieden. Zij suggereert datje realist 
kan zijn zonder 'fundamentalist' te worden. De vraag is wel of 'ongefundeerd rea
lisme' kan doen wat realisten ervan verwachten. Volgens bijvoorbeeld Rorty 
(1986) worden hun verwachtingen niet ingelost Davidsons filosofie is 'pragma
tisch'. Zij is meer een poging de basis aan het relativisme-debat te ontnemen dan 
een positie daarin. Rorty doet verwoede pogingen Davidson in het 'pragmatische 
kamp' in te lijven. Het valt nog te bezien of hij diens filosofie daarmee recht doet 
Ik zal nu eerst Davidsons taalfilosofie bespreken. Ik zal bij het begin beginnen: bij 
Tarski. 

Conventie T. 

Er zijn twee interessante waarheidstheorieën: de coherentie- en de corresponden
tietheorie. De eerste is holistisch. Een bewering of opvatting is waar als hij in een 
corpus van beweringen of opvattingen 'past'. Een explicatie van dat laatste te vin
den is echter niet gemakkelijk. 'Constistentie' is niet voldoende. (4) Wel zou je 
kunnen zeggen dat de waarheid van een bewering of opvatting aUeen binnen dat 
corpus, een 'conceptueel raamwerk', kan worden vastgesteld, Zo'n raamwerk legt 
vast van welke beweringen of opvattingen de vraag of ze waar of onwaar zijn, kan 
worden beantwoord. 

Dit is Davidsons interpretatie van Kuhns incommensurabiliteitsthese. Zie 'On the very idea of 
a conceptual scheme' in: Davidson (1984). 
Hier valt uiteraard veel meer over te zeggen. Maar zie 'A coherence theory of truth and know
ledge' in: Davidson (1986) en Rorty (1979). 
Zie 'Empirical content' in: Davidson (1986). 
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Als er conceptuele raamwerken zijn die niet goed te vergelijken zijn, leidt een 
coherentietheorie tot relativisme. Die twee hoeven niet samen te gaan. Als je kan 
laten zien dat conceptuele raamwerken commensurabel zijn, zoals Davidson doet 
(5), kan je een invulling van coherentie geven die los van de notie van 'conceptueel 
raamwerk' staat De coherentietheorie stelt dan eenvoudigweg dat de waarheid van 
opvattingen alleen in het licht van andere kan worden vastgesteld. Er is dus niet 
iets waaraan opvattingen kunnen worden getoetst dat zelf geen opvatting is. 

De 'klassieke' correspondentietheorie beweert dat dit wel kan. Een bewering is 
waar als hij met de feiten, of met 'de werkelijkheid' correspondeert. Het is die 
werkehjkheid die beweringen 'waar maakt'. Het blijkt echter moeilijk te zijn om uit 
te leggen hoe zij dat doet. Er is niemand die weet hoe je de werkelijkheid moet ka
rakteriseren onafhankelijk van beweringen of opvattingen. 

Toch hebben veel filosofen, waaronder Davidson, de intuïtie dat waarheid 
'correspondentie' is. Het is dus zaak een zwakkere explicatie van 'corresponden
tie' te vinden. In True to the Facts' (Davidson 1984) argumenteert Davidson dat 
Tarski's waarheidspredicaat de gewenste explicatie biedt: "The semantic concept of 
truth as developed by Tarski deserves to be called a correspondence theory be
cause of the part played by the concept of satisfaction; for clearly what has been 
done is that the property of being true has been explained, and non-trivially, in 
terms of a relation ['satisfaction'] between language and something else." (6) De 
criteria waaraan die relatie moet voldoen zijn die van Tarski's Conventie T. (Zie 
'In defense of convention', p. 67 in: Davidson 1984) 

Tarski's waarheidstheorie beoogt een (axiomatische) karakterisering van een 
waarheidspredicaat te geven voor de zinnen van een taal. Stel dat we zo'n waar
heidstheorie voor het Engels (E) proberen te construeren in het Nederlands (N). 
De zinnen van E, waarvoor we een waarheidspredicaat willen karakteriseren, vor
men tesamen de objecttaai. De taal waarin we dat doen - het nederlands - noemen 
we de metataal. 

Conventie T stelt nu dat er voor elke zin s in E een theorema 
(T) 'De zin s in E is waar dan en slechts dan als p' 
moet worden afgeleid, waarin s vervangen wordt door de naam van de zin in E en 
p door een zin in N. Aldus: 
(1) 'De engelse zin 'Snow is white' is waar dan en slechts dan als sneeuw wit 

Zie 'On the very idea of a conceptual scheme' in: Davidson (1984); en 'A coherence theory of 
truth and knowledge' (1986). 
True to the facts', p. 48 in: Davidson (1984). Tarski definieert 'waarheid' met behulp van 
'satisfaction*: The entities that are satisfied are sentences (....); the satlsfiers are functions 
that map the variables of the object language on to the entities over which they range (....) A 
function satisfies an unstructured n-place predicate with variables in its n-places if the predi
cate is true of the entities (in order) that the function assigns to those variables.' (op.cit., p. 
47). Dus als *x houdt van y* ©en open zin is, dan wordt hij door een functie f Vervuld* ('satis
fied') als de entiteit die f aan x toekent van de entiteit die / aan y toekent houdt 
Nu is het niet zo dat 's wordt 'vervuld' door alle functies* precies hetzelfde betekent als 's cor
respondeert met de feiten*. Wat ze gemeen hebben is dit: beide beogen een relatie tussen 
taal en de werkelijkheid uit te drukken, en beide zijn equivalent aan 's is waar', als s een (ge
sloten) zin is. (Zie op.cit., pp. 47 e.v. voor een uitgebreide karakterisering van het verband 
tussen 'satisfaction' en 'correspondentie'.) 
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is.' 
De T-zin (1) karakteriseert dus een waarheidspredicaat (is waar') voor de zin 
'Snow is white' in het Nederlands. Hij legt uit wat het betekent om te zeggen dat 
the zin waar is. En zoals we zagen vindt Davidson dat hiermee ook de betekenis 
van 'correspondentie' wordt geëxpliceerd. 

T-zinnen kunnen natuurlijk ook 'homophonlsch' zijn, in welk geval object- en 
metataal in dezelfde taal gesteld zijn. Bijvoorbeeld: 
(2) 'De zin 'Sneeuw is wit' is waar dan en slechts dan als sneeuw wit is.' 

Een waarheidstheorie moet dus, volgens Conventie T, zodanige axioma's en 
inferentieregels bevatten dat zinnen als (1) eruit kunnen worden afgeleid. En die T-
zinnen, die worden afgeleid, moeten natuurlijk ook nog waar zijn - zoals bij (1). 

Die twee eisen lijken triviaal maar rijn dat niet Het aantal af te leiden theore
ma's is onbeperkt Davidson vindt dat het aantal axioma's van een waarheidstheo
rie eindig moet zijn. Uiteraard is het mogelijk aUe zinnen van de vorm 's is waar 
dan en slechts dan als p' als axioma's op te voeren, maar: 'Such a theory would 
yield no insight into the structure of the language and would thus provide no hint 
of an answer to the question how the meaning of a sentence depends on its com
position.' ('Semantics for natural languages', p. 56 in: Davidson 1984) Davidson 
wil immers een taalfilosofie ('betekenistheorie') op een waarheidstheorie baseren. 

Het voorgaande impliceert datje uit een eindig aantal axioma's een onbeperkt 
aantal theorema's moet zien af te leiden. Dit is niet eenvoudig, en zeker niet voor 
natuurlijke talen. Met behulp van eerste orde logica zou je inferentieregels kunnen 
bedenken voor conjunctie, disjunctie, sommige, alle, etc. Je kunt, met bijvoor
beeld conjunctie, zinnen aan elkaar plakken om zo met een eindig aantal zinnen een 
onbeperkt aantal nieuwe zinnen te genereren. Het resultaat van dergelijke operaties 
is een formele eerste orde taal. De stap van zo'n taal naar natuurlijke talen levert 
echter nogal wat problemen op. 

Natuurlijke talen bevatten namelijk allerlei zinnen die je, op het eerste gezicht, 
niet met behulp van eerste orde logica kan vormen. Propositionele attitude-zinnen, 
zoals 'Marie gelooft dat de aarde plat is', zijn berucht (7) Met zinnen waarin bij
woorden voorkomen, of waarin geciteerd wordt, lijkt het ook niet goed te lukken. 
Toch moet een waarheidstheorie inferentieregels bevatten die zulke zinnen genere
ren. Zou je proberen 'lastige' zinnen tot axioma's te verheffen, dan zou hun aantal 
onbeperkt groot worden. En Davidson vindt dat dat niet mag. 

Je kunt nu twee dingen doen. Je kan proberen ingewikkelder logica's te con
strueren om daarin bijvoorbeeld propositionele attitudes te analyseren. Je kan ook 
proberen het domein van eerste orde logica uit te breiden. Dit is wat Davidson 
doet Je zou in cüt verband van een davidsoniaans onderzoeksprogramma kunnen 
spreken. De harde kem ervan is dat een taalfilosofie een waarheidstheorie moet 
zijn. Dat eerste orde analyses gegeven moeten worden van elementen van natuur
lijke talen die zich, logisch gezien, niet 'netjes gedragen', zou je de positieve heu
ristiek van het programma kunnen noemen. Ik geef een voorbeeld. Neem: (8) 

7 Vanwege non-substitueerbaarheid en het falen van existentiële generalisatie. Een voorbeeld 
van het eerste: uit 'Marie denkt aan de avondster' volgt niet 'Marie denkt aan de ochtendster*, 
hoewel geldt dat 'de ochtendster • de avondster*. 

8 Zie The logical form of action sentences', p. 119 in: Davidson (1980). 
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(3) De vloog mijn ruimteschip naar de ochtenster. 
Hieruit zou je (4) wiHen afleiden: 
(4) Ik vloog mijn ruimteschip naar de avondster, 
aangezien geldt dat 
(5) De ochtendster = de avondster. 

De inferentie is intuïtief geldig. Onder een 'standaard' eerste orde analyse staat 
er echter 'Ik F (met F voor Vloog mijn ruimteschip naar de oehtendster'), res
pectievelijk 'Ik G' (met G voor Vloog mijn ruimteschip naar de avondster'). De 
Inferentie van 'Ik F naar 'De G' is ongeldig. 

Stel datje een waarheidstheorie voor het Nederlands probeert op te steDen. Uit 
een eindig aantal axioma's moetje dan een onbeperkt aantal T-zinnen zien af te lei
den. Een goede strategie is laten zien hoe de waarheid van een zin van die van haar 
delen afhangt Met de gegeven 'standaard'-analyse lukt dit niet Je zou (3) en (4) 
als aparte axioma's moeten beschouwen. Maar dit is tegenintuïtief. Bovendien 
loop je zo het risico een onbeperkt aantal axioma's in te voeren. Je zult dus een 
andere analyse moeten bedenken. 

Volgens Davidson kunnen de genoemde problemen worden opgelost door over 
'gebeurtenissen' ('events') te kwantificeren. Hij analyseert (3) als (6): 
(6) Qx)(Vloog(Ik, mijn ruimteschip, x) & Naar (de ochtendster, x)) 

(In woorden ongeveer: 'Er is een gebeurtenis x, die 'een vliegen' was dat mij 
en mijn ruimteschip betrof, en 'naar de ochtendster' was'.), 

waaruit, met (5), (4), geanalyseerd als (7), volgt: 
(7) Qx)(Vloog)ïk, mijn ruimteschip, x) 8i Naar (de avondster x)) 

(In woorden ongeveer: 'Er is een gebeurtenis x, die 'een vliegen' was dat mij 
en mijn ruimteschip betrof, en 'naar de avondster' was1.) 

'Vloog' is nu een drieplaatsig predicaat dat slaat op mijzelf, mijn ruimteschip, en 
een gebeurtenis x. 

De details van de analyse zijn in dit verband niet zo belangrijk. Waar het om 
gaat is dat de introductie van 'gebeurtenissen' een zodanige structuur in zinnen 
aanbrengt dat je kan laten zien hoe ze van elkaar afhangen. Volgens de 'standaard'-
analyse is (3) waar als 'Ik F' waar is. Davidsons analyse laat zien hoe de waarheid 
van (3) afhangt van die van haar delen: er moet een gebeurtenis x zijn zodanig dat 
Vloog(Ik, mijn ruimteschip, x) waar is èn Naar(de ochtendster, x) waar is. 
Bovendien kan je hier ook (8) uit afleiden: 
(8) 0x)(Vloog(Ik, mijn ruimteschip, x)) 

('Er is een gebeurtenis x, die 'een vliegen' was dat mij en mijn ruimteschip 
betrof.) 
Davidson introduceert soortgelijke analyses voor propositibnele attitudes en 

zinnen die citaten bevatten. Wat al die analyses gemeen hebben is een ontologie 
van gebeurtenisen. De introductie daarvan heeft uiteraard geleid tot een discussie 
over de vraag of gebeurtenissen 'echt' bestaan. (9) Ik laat die voor wat zij is. Zo'n 
ontologie levert een krachtige heuristiek voor de introductie van eerste orde infe-
rentieregels in een waarheidstheorie. Het zal hoe dan ook duidelijk zijn dat 

Zie bijvoorbeeld Vermazen & Hintikka (1985), en Davidsons kritiek op Chisholm in Davidson 
(1980). 
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Tarski's voorwaarde van afleidbaarheid allesbehalve triviaal is. 

Waarheid en betekenis 

Een taalfilosofie moet ons in staat stellen natuurlijke talen te begrijpen. Dat is het 
geval als we een theorie hebben waarmee we ze kunnen interpreteren. Waarom zou 
dat een waarheidstheorie moeten zijn? Zo'n theorie bedenken is veel werk en le
vert, op het eerste gezicht, niet meer op dan ingewikkelde logische formules. Als 
je wilt interpreteren wat sprekers zeggen, wat ligt dan meer voor de hand dan met 
een betekenistheorie beginnen! 

Davidsons antwoord (in bijvoorbeeld Truth and meaning' in Davidson 1984) 
is dat betekenis kan worden gereduceerd tot waarheid. Een waarheidstheorie voor 
een taal staat ook interpretatie van de uitingen van haar sprekers toe. Het is bekend 
dat 'betekenissen' notoir problematische entiteiten rijn. Als je een taaltheorie kan 
formuleren waarin ze niet voorkomen, dan is dat winst 

Davidsons voorstel is dus 
(M) 'De zin s betekent p' 
te reduceren tot 
(T) 'De zin s is waar dan en slechts dan als p.' 
Als je weet wanneer s waar is (dat wil zeggen: weet wat er achter de 'bi-conditio
nal' ('dan en slechts dan als') in T moet staan), weet je welke de betekenis is van 
s. Het voordeel van deze reductie is dat een oud probleem wordt opgelost Het is 
niet goed mogelijk zinnen te analyseren In termen van betekenis en te laten zien 
hoe de betekenis van een gehele zin van die van haar delen afhangt Met de analyse 
van (M) als (T) wordt cüt probleem omzeild. 

Er zijn natuurlijk ook problemen aan die reductie verbonden. (Zie bijvoorbeeld 
Hacking 1975, pp. 140-144) Ik wil hier volstaan met op te merken dat Tarski's eis 
van afleidbaarheid tegemoet komt aan veel daarvan. 

Conventie T behelsde nog een andere eis. T-zinnen moeten niet alleen afleid-
baar zijn, ze moeten ook nog waar zijn. De vraag is hoe je dat moet vaststeUen. 

De confirmatie van T-zinnen 

Stel datje geen Duits kent en Karl zegt: 'Es regnet'. Een manier om de betekenis 
van 'Es regnet' vast te stellen is na te gaan onder welke omstandigheden Karl van 
mening is dat 'Es regnet' waar is. Voor Karl hangt het laatste van twee dingen af: 
(1) wat 'Es regnet' betekent (zijn waarheidscondities), en (2) hoe de wereld in el
kaar zit (op zeker moment, volgens Karl). (1) en (2) zijn van elkaar afhankelijk. 
Wil je 'Es regnet' interpreteren in het Nederlands, dan zal je moeten beginnen met 
iets dat noch de opvattingen van Karl, noch de betekenis van 'Es regnet' vooron
derstelt 

Davidson neemt de oorzaken van Karls instemmen met 'Es regnet' tot uit
gangspunt. De waarheidscondities voor Karls opvattingen en voor de zinnen die 
hij uitspreek (hun betekenis) zijn de omstandigheden die Karl doen instemmen met 
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die zinnen. Met een beroep op die externe omstandigheden ben je in staat tegelij
kertijd opvattingen en betekenissen aan Karl toe te schrijven. 

De interpreet wil een T-rin bedenken voor 'Es regnet' waarin het deel achter de 
'biconditional' wordt gevormd door waarheidscondities voor 'Es regnet' in het 
Nederlands. Uit een waarheidstheorie volgt kennelijk ook een theorie over Karls 
opvattingen. De interpreet weet immers met welke beweringen Karl instemt 

Het regent en Karl stemt in met 'Es regnet'. Het ligt voor de hand het eerste als 
waarheidsconditie voor 'Es regnet' te nemen. De T-zin voor 'Es regnet' wordt nu: 
(9) De zin 'Es regnet' is waar dan en slechts dan als het regent 
Hiermee hebben we tegelijkertijd de opvatting dat het regent aan Karl toegeschre
ven en de betekenis van 'Es regnet' vastgesteld. 

T-zinnen worden dus geconfirmeerd met een beroep op omstandigheden die de 
interpreet beschouwt als oorzaken van, bijvoorbeeld, Karls opvatting dat 'Es reg
net'. Aan dit confirmatie-principe gaan nogal wat aannamen vooraf. (Zie Hacking 
1975, p.145) Zo moet het duidelijk zijn wanneer Karl met een bewering instemt 
Een taal moet dus over woorden voor bevestiging en ontkenning beschikken. Maar 
zelfs als sprekers instemmen met 'Gavagai!' als wij een konijn menen te zien, kan 
het zijn dat ze naar Quine's 'konijnenvlieg' verwijzen. Davidsons confirmatie
principe lost het probleem van indeterminacy' niet op. (10) 

Verder werkt het alleen voor nogal simpele zinnen. Maar volgens Davidson 
zullen we opbasis daarvan ingewikkelder zinnen kunnen construeren. De waar
heidscondities voor de laatste hangen van die voor de eerste af, en ook van rüe 
voor weer andere niet-triviale zinnen, waarmee ze samenhangen. De confirmatie 
van dergelijke zinnen is dus holistisch. (11) Talen moeten dan wel coherent zijn. 
Maar dat ze dat niet zouden zijn kan je, volgens Davidson, niet eens vaststeUen. 
Dit heeft alles te maken met een curieus principe: 'charity'. 

'Char i ty ' 

Uit Davidsons confirmatie-principe volgt dat Karls opvattingen niet erg van de on
ze kunnen verschillen. We nemen aan dat hij precies datgene gelooft wat, volgens 
ons, in zijn omgeving het geval is. 'Charity' heet dit. (12) Het is meer dan een 

10 Zie Quine (1960). Stel dat 'inboorlingen' instemmen met 'Gavagail' als wij een konijn menen te 
zien. Quine's standpunt is dat we niet in staat zijn vast te stellen of 'inboorlingen' naar ko
nijnen verwijzen of naar een vlieg die twintig centimeter boven de oren van konijnen hangt. 
Het ontbreekt ons aan middelen om te kunnen kiezen uit de desbetreffende translation 
manuals*. 'Indeterminacy of translation' heet dit: de ontologie van inboorlingen* kan, ten op
zichte van die van een 'manual' die we gekozen hebben, subtiele verschillen vertonen. We 
zijn niet in staat die vast te leggen. 'Indeterminacy of translation* leidt aldus tot 'inscrutability 
of reference* (met betrekking tof de referentie van 'Gavagail'). Zie ook Hacking (1975), pp. 
150-156. 

11 Het betreft hier Tarski's tweede eis (dat T-zinnen geconfirmeerd moeten zijn). Het holisme 
hier is niet in tegenspraak met de notie van *waarheidsfunctionaliteit' omdat het laatste de 
eerste eis betreft. 

12 In de engelstalige filosofie gebruikt men, met uitzondering van Hacking, '0113%' in een 
technische betekenis. Die betekenis wordt ook hier gebruikt. Daarom lijkt het me beter het 
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aanname. We weten niet eens wat een interpretatie van iemands taalgedrag zou 
kunnen inhouden als het grootste deel van rijn opvattingen, onder die interpretatie, 
onwaar is. 

Stel dat we een Interpretatie hebben waaronder Karl van mening is dat er een 
nijlpaard in de koelkast zit ('On saying that1, p. 101 in Davidson 1984). De vraag 
is of die interpretatie correct is. Misschien wel, maar navraag leert dat wat in de 
koelkast rit rond is, dat het niet protesteert als je het aanraakt. Het sap smaakt 
goed, de prijs is een kwartje. Karl perst ze uit. 

Kennelijk bedoelt Karl iets anders dan ik. Zijn woord 'nijlpaard' laat zich niet 
in het mijne vertalen. Je hebt nu de keuze: (1) Karl gebruikt het woord zoals ik dat 
doe maar heeft absurde opvattingen, of (2) het is mijn interpretatie die niet deugt. 
Interpretaties waaronder Karl het met ons oneens is over wat er in een koelkast 
past rijn onzinnig, tenminste als we het dan ook oneens moeten zijn over grootte, 
vorm, en tonnage van hippopotami. 

De gegeven interpretatie heeft tot gevolg dat zich het aantal onware opvattingen 
van Karl steeds verder uitbreidt Op zeker moment begrijp je niet meer wat hij 
zegt. Je kan het tenslotte slechts met Iemand oneens zijn tegen een achtergrond van 
consensus. Als cüe consensus er niet is en meningsverschillen niet te 'localiseren' 
rijn, restje weinig anders dan de conclusie dat de interpretatie van wat hij zegt niet 
deugt 

Een interpreet moet overeenstemming maximaliseren. Dit ligt, gegeven de re
ductie van (M) tot (T), ook voor de hand. Volgens Davidsons methode moeten we 
de oorzaken van Karls opvattingen beschouwen als de waarheidscondities voor 
wat hij zegt. Het toepassen van die methode leidt dan ook tot de noodzakelijke 
overeenstemming. De interpreet moet die oorzaken immers individueren met de 
categorieën waarover zijn taal beschikt 

Over 'charity' valt meer te zeggen en dat zal ik straks ook doen. Maar laten we 
even aannemen dat het principe gerechtvaardigd is. T-zinnen zijn dan te confirme-
ren. Daarmee wordt aan Tarski's tweede eis voldaan. Zijn eerste eis was die van 
afieidbaarheid. Veronderstel dat we de gewenste eerste orde inferentieregels kun
nen bedenken, ook voor zinnen waarin bijwoorden, propositionele attitudes, en 
dergelijke voorkomen. Neem verder aan dat Davidsons reductie van (M) tot (T) 
gerechtvaardigd is. 

Wat is de taak van een taalfilosofie? Zij moet ons in staat stellen interpretaties 
van natuurlijke talen te geven. Het is mijn overtuiging dat als aan de genoemde 
voorwaarden voldaan is (maar het zijn er nogal wat!), we met Davidsons waar
heidstheorie over zo'n filosofie beschikken. Veel van die voorwaarden zijn pro
blematisch. Goede taaltheorieën zijn zeldzaam. Het is zaak om bij evenmele kritiek 
op het eerste het tweede mee te laten wegen. 

Conceptueel relativisme 

Filosofische problemen van na de 'linguistic turn' zijn taalproblemen. Een taalfilo-

begrip onvertaald te laten. 
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sofie dient daarover iets te zeggen. Die van Davidson heeft onder andere conse
quenties voor het relativisme-debat De consequenties zijn van zowel kennistheo
retische als 'ethische' aard. De laatste betreffen het cultureel relativisme. Daarover 
later meer. De eerste zijn argumenten tegen het relativisme van Kuhn (1962) en 
Feyerabend (1975) en voor een zwakke vorm van realisme. 

Aan dat relativisme ligt een dualisme van 'conceptueel kader' en 'conceptuele 
inhoud', van taal en werkelijkheid, ten grondslag. Het is dit dualisme, het zoge
naamde derde empiristische dogma, dat Davidson in rijn 'On the Very idea of a 
Conceptual Scheme' (in: Davidson 1984) ter discussie stelt 

Het artikel bestaat uit pogingen een steekhoudende interpretatie van het 'kader-
inhoud' dualisme te geven. Dit blijkt niet te lukken. 

Stel dat we conceptuele raamwerken identificeren met verzamelingen van talen 
die in elkaar vertaald kunnen worden. Verschillende conceptuele raamwerken cor
responderen dan met onderling onvertaalbare talen. Maar wat zou ons ervan over
tuigen dat een activiteit niet in onze taal geïnterpreteerd kan worden, dat ons er niet 
tevens van zou overtuigen dat die activiteit geen taalgedrag is? 

Een ander probleem is het volgende. Relativisme begint met een neutrale onto
logie die door verschiDende conceptuele raamwerken op verschillende manieren 
wordt 'georganiseerd', 'ingedeeld', enzovoorts. Het eindigt ermee dat, omdat 
conceptuele raamwerken onvertaalbare talen zijn, het onzinnig is nog van één wer
kelijkheid te spreken. Die werkelijkheid kan immers niet het onderwerp zijn van 
verschillende conceptuele kaders. Want zou zij dit zijn, dan zouden die talen in el
kaar vertaalbaar zijn. Dit leidt tot een dilemma:"(....) if translation succeeds, we 
have shown there is no need to speak of two conceptual schemes, while if transla
tion fails, there is no ground for speaking of two." ('Reply to Solomon', p. 243 
in: Davidson 1980) 

Davidson concludeert, ook op grond van argumenten die ik hier niet noem, dat 
het onzin is van conceptuele raamwerken te spreken, omdat het ondenkbaar is dat 
er onvertaalbare talen rijn. 'Charity' speelt in zijn argumentatie een belangrijke rol: 
we kunnen eenvoudigweg niet vaststellen dat anderen opvattingen hebben die glo
baal van de onze verschillen. 

Het laatste impliceert volgens Davidson ook dat de meeste van onze opvattin
gen waar moeten zijn. In 'A Coherence Theory of Truth and Knowledge' (David
son 1986) argumenteert hij tegen een relativistisch scepticus die zich afvraagt 
waarom niet al zijn opvattingen, hoewel coherent, omwaar zouden zijn. 

De coherentietheorie stelt dat de waarheid van opvattingen slechts aan die van 
andere kan worden afgemeten. Volgens relativisten is waarheid bovendien een in
terne notie, relatief aan een conceptueel kader. Veranderen die kaders, dan veran
dert datgene waarover we ware opvattingen hebben, i.e. de werkelijkheid. Aristo-
telici leven in een andere wereld dan Newtonianen. Dat een relativistisch scepticus 
zich afvraagt waarom niet ai zijn opvattingen onwaar zouden zijn, is niet verwon
derlijk. 

Een reactie op dit probleem zou een poging kunnen rijn opvattingen te funde
ren in iets dat geen opvatting is. Dergelijke pogingen rijn gedaan en alle zijn mis
lukt Onze opvattingen worden, via bijvoorbeeld 'sensaties', door de werkelijk
heid veroorzaakt. Wat de anticoherentist wil is deze als rechtvaardiging van onze 
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opvattingen opvoeren. Waar opvattingen met de werkelijkheid worden geconfron
teerd, daar ligt ook de basis voor hun uiteindelijke rechtvaardiging. 

Davidson denkt hier anders over: "No such confrontation makes sense, for of 
course we can't get outside our skins to find out what is causing the internal hap
penings of which we are aware. Introducing intermediate steps or entities into the 
causal chain, like sensations or observations, serves only to make the epistemolo-
gical problem more obvious. For if the intermediaries are merely causes, they 
don't justify the beliefs they cause, while if they deliver information, they may be 
lying. The moral is obvious. Since we can't swear intermediaries to truthfulness, 
we should allow no intermediaries between our beliefs and their objects in the 
world. Of course there are causal intermediaries. What we must guard against are 
epistemic intermediaries." (op.cit, p. 312) 

De conclusie is duidelijk. Pogingen opvattingen te funderen hebben alleen maar 
tot gevolg dat coherente verzamelingen van opvattingen met nieuwe opvattingen 
worden uitgebreid. Opvattingen kunnen slechts met andere opvattingen worden 
geconfronteerd. In die zin is er geen alternatief voor de coherentietheorie. 

Maar hoe moetje dan een coherentietheorie rechtvaardigen? Davidsons ant
woord is dat je een reden moet vinden voor de aanname dat de meeste van onze 
opvattingen ware opvattingen zijn - een reden die geen 'fundering' is. Een goede 
reden biedt Davidsons interpretatie-methodologie, en dan vooral het 'charity'-
principe. Het laatste impliceert datje geen consistente verzamehng van opvattingen 
aan iemand kan toeschrijven zonder over het algemeen ware opvattingen aan hem 
toe te schrijven. Als dit voor anderen geldt die wij interpreteren, geldt het ook voor 
ons die geïnterpreteerd werden. 

Volgens Davidson zijn opvattingen letterlijk 'waarachtig' ('verdical'). We ken
nen inhoud aan opvattingen toe op basis van wat wij als de oorzaken beschouwen 
van het feit dat sprekers ze hebben. We kunnen dus niet vaststeUen dat de meeste 
van hun opvattingen onwaar zijn. Ze moeten dus wel waar zijn. Hetzelfde geldt 
voor onze opvattingen, wanneer geïnterpreteerd door anderen. Als opvattingen 
'waarachtig' zijn heeft de interpreet, voor een antwoord op de scepticus, dus niets 
dan coherentie nodig. 

Coherente talen zijn vertaalbaar. Maar dat wil zeggen datje er een waarheids
theorie, Tarski's correspondentie -theorie, voor kunt opsteUen. Davidsons argu
menten komen dus neer op een rechtvaardiging van de coherentie- met een beroep 
op de correspondentietheorie. 

Ongefundeerd realisme 

Davidsons argument tegen de scepticus Is verificationistisch. Omdat we niet kun
nen vaststellen dat de meeste van iemands opvattingen onwaar zijn concluderen we 
dat ze met de werkelijkheid corresponderen; omdat talen onderling vertaalbaar zijn 
is het zinnig van een werkelijkheid te spreken. Het is niet de werkelijkheid die ta
len vertaalbaar maakt. Davidson is geen 'fundamentalist'. Maar is hij realist? Naar 
intentie is hij dat zeker: "My slogan is: correspondence without confrontation. 
Given a correct epistemology, we can be realists in aU departments. We can accept 
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objective truth conditions as the key to meaning, a realist view of truth, and we can 
insist that knowledge is of an objective world independent of our thought or 
language." (Davidson 1986, p. 307) 

Maar in hetzelfde artikel laat hij ruimte voor Rorty's pragmatisme: "Where we 
differ, if we do, is on whether there remains a question how, given that we cannot 
'get outside our beliefs and language so as to find some test other than coherence', 
we nevertheless can have knowledge of, and talk about, an objective public world 
which is not of our own making, I think this question does remain, while I suspect 
that Rorty doesn't think so." (op.cit, p. 310) 

Volgens Rorty (1986) is Davidsons 'realistische' antwoord op de scepticus een 
vorm van pragmatisme. Het antwoord ontneemt de basis aan het relativisme-debat; 
Davidsons realisme is geen positie daarin. 'Echte' realisten kunnen hiermee niet 
tevreden zijn. Zij vinden dat het de werkelijkheid is die beweringen 'waar maakt'. 
Wat een realisme moet uitleggen is hoe zij dit doet En dit is iets waartoe David
sons realisme niet in staat is. Het is juist op dit cruciale punt dat Davidson een be
roep op 'charity' doet Volgens bijvoorbeeld McGinn (1986) kan je niet op deze 
manier tegen scepticisme argumenteren. Sceptici zijn niet 'charitable'. Klein 
(1986) komt tot een soortgelijke conclusie. Zo zijn er meer auteurs die Davidsons 
argumenten, en zijn realisme, ter discussie stellen. (13) Misschien heeft Rorty dus 
gelijk als hij zegt dat Davidson geen realist is. 

Of hij 'dus' een pragmatist is, zoals Rorty wil, blijft de vraag. Volgens Rorty 
verdedigen pragmatisten, zoals James, vier thesen: (1) 'waarheid' heeft geen ver
klarende kracht; (2) de relatie tussen opvattingen en de werkelijkheid is causaal, en 
verder valt er over die relatie niets te zeggen; (3) het is niet de werkelijkheid die 
opvattingen 'waar maakt', want zo'n relatie tussen de werkelijkheid en onze op
vattingen is er niet; (4) het debat tussen realisten en anti-realisten is zinloos, want 
vooronderstelt zo'n relatie. (Rorty 1986) 

Rorty probeert vervolgens aan te tonen dat Davidson deze theses onderschrijft, 
of dat in ieder geval zou moeten doen. Voor (3) is dat onproblematisch. Davidson 
heeft haar expliciet verdedigd. Zijn argument tegen de scepticus geeft goede rede
nen om (2) aan hem toe te schrijven. Het laatste, gecombineerd met Davidsons 
holisme en rijn coherentietheorie, rechtvaardigt (1): het is weliswaar ondenkbaar 
dat de meeste van onze opvattingen onwaar zouden zijn, maar over specifieke op
vattingen valt er niets te zeggen. Je kunt dus ook niet met een beroep op 'waar
heid' verklaren waarom een spreker bepaalde opvattingen heeft 

Davidson ontkent (4). Er blijft Rorty weinig over dan te zeggen dat hij dit niet 
moet doen. Hij vindt dat Davidsons antwoord op (3) het debat sub (4) overbodig 
maakt. Waarover Rorty en Davidson van mening verschillen is of je, zonder de 
relatie onder (4), nog van 'realisme' kunt spreken. Davidson vindt van wel, Rorty 
vindt van niet. Het lijkt me vooral een terminologische kwestie. Er is een objectie
ve werkelijkheid. Daarover zijn beide het eens. Volgens Rorty rijn ons, met (1)-
(3), de epistemische middelen ontnomen waarmee we over die werkelijkheid uit
spraken kunnen doen die een realisme of een anti-realisme rechtvaardigen. Mis-

13 Bijvoorbeeld in LePore (1986); vergelijk Child (1987) voor een kritische bespreking van de 
desbetreffende artikelen. 
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schien vindt Davidson dat ook. Maar hij vindt tevens dat 'realisme' niet in termen 
van (l)-(3) beschreven hoeft te worden. Er zijn ook andere zinvolle explicaties van 
het idee dat er een werkelijkheid is. Een reden die, onafhankelijk van (l)-(3), de 
desbetereffende opvatting rechtvaardigt, is zo'n explicatie. De discussie wordt nu 
gereduceerd tot de vraag of je realisme als een positie in een debat over (l)-(3) 
moet definiëren of dat dat ook daarbuiten mag. Dit aUes lijkt me niet zo interessant 

Het is wellicht interessanter de vraagstelling om te draaien. In hoeverre is Ror
ty pragmatist? Rorty's strategie, in bijvoorbeeld Philosophy and the Mirror of Na
ture (Rorty 1979), is 'universele' filosofische problemen te herleiden tot vocabu
laires waaruit ze voortkomen (zie de Inleiding van dit artikel). Relativisme is zo'n 
probleem, een filosofie van 'fundamentalisten' die het zoeken naar fundamenten 
hebben opgegeven. De doctrine verwoordt een aporie. Davidsons filosofie laat 
zien dat relativisme overbodig is. Je hebt geen fundamenten nodig om met de we
reld in contact te blijven. 

Rorty gebruikt Davidsoniaanse argumenten in rijn kritiek op het vocabulaire 
waaruit dat relativisme voortkomt. Nu zijn er twee problemen. Het eerste betreft de 
pragmatische conclusie die Rorty aan zijn kritiek verbindt Die is dat we, in princi
pe, een 'nieuw' vocabulaire kunnen bedenken waarin zich de problemen van het 
'oude' niet meer voordoen. Het nieuwe vocabulaire moet dan wezenlijk van het 
oude, 'fundamentalistische', verschillen: een pragmatisme dat de notie van 'nieu
we vocabulaires' introduceert is relativistisch. Merkwaardig genoeg voert het 
daarmee weer hetzelfde 'oude' vocabulaire in, waaruit dat relativisme voortkomt. 
De implicatie hiervan is echter dat de verschillen tussen het oude en de 'pragma
tische nieuwe vocabulaires' kleiner zijn dan pragmatisten wensen. Dit leidt tot een 
dilemma: wil je de verschillen benadrukken (zoals pragmatisten willen), dan zal je 
ze relativistisch moeten interpreteren; als je ze relativistisch interpreteert, worden 
de verschillen echter kleiner, omdat je, met het relativisme, het oude, 'fundamen
talistische' vocabulaire weer invoert Rorty zou er goed aan doen dit dilemma op te 
lossen alvorens Davidson een 'pragmatist' te noemen. 

Het tweede probleem is dit: Rorty's aanval op de notie van 'universele proble
men' is effectief omdat hij van 'Filosofie' (zie noot 1) als die van Davidson ge
bruik kan maken. Het aardige van 'Filosofie' is echter dat zij tot weer nieuwe 
'universele' problemen leidt. De taak van 'therapeuten' is letterlijk 'eindeloos'. 
Wittgensteins punt dat we, hoe graag we ook zouden willen, niet met 'Filosofie' 
kunnen stoppen, is terecht. Rorty's pogingen Davidson in het pragmatische kamp 
in te lijven maken van Davidson in zoverre een pragmatist als Rorty er zelf een is. 

Davidsons imperialisme 

Tot slot van dit artikel wil ik nog iets over cultureel relativisme zeggen. Als David
sons argumenten tegen conceptueel relativisme juist zijn, kunnen de verschillen 
tussen culturen niet zo groot zijn als cultureel relativisten denken. Het gaat hier 
uiteraard om verschiUen voorzover die tot uitdrukking komen in taal. De 'ethische' 
variant van het cultureel relativisme zou hier los van moeten staan. 

Volgens Hacking echter hangen beide varianten met elkaar samen. Davidsons 
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'charity'-principe heeft een nare bijsmaak: "Our native may be wondering wether 
philisophical B52s and strategic hamlets are in the offmg if he won't sit up and 
speak like the English. Linguistic imperialism is better armed than the military for 
perhaps it can be proved, by a transcendental argument, that if the native does not 
share most of our beliefs and wants, he is just not engaged in human discourse, 
and is at best subhuman. (The native has heard that one before too.)" (Flacking 
1975, p. 149). 

De aanval is frontaal. Maar het is de vraag of we met een cultureel relativisme, 
waarin de opvattingen van inboorlingen' globaal van de onze verschillen, beter af 
rijn. Ik denk het niet Cultureel relativisme kan natuurlijk niet inhouden dat in-
boorlingen, talen spreken die onvertaalbaar zijn in de onze. Als je van verschiUen 
in cultuur wilt kunnen spreken moetje over verschillen in taal kunnen spreken. 
Cultureel relativisme dat het laatste ontkent is inconsistent 

Cultureel relativisten kunnen ook niet volhouden dat er globale verschillen tus
sen talen zijn. Zou je die al kunnen vaststellen, dan staan er twee mogelijkheden 
open: de inboorlingen' hebben absurde opvattingen, of ze hebben ware, zij het 
mysterieuze, opvattingen. De laatste leidt tot mystificaties die de emancipatie van 
volkeren ver weg niet ten goede komen. Het lijkt me niet nodig de eerste moge
lijkheid (die van globaal onware opvattingen) te bespreken. 

Het is zinniger culturele verschillen locaal te noemen. Dit is een epistemolo
gisch, geen ethisch punt Wil je kunnen vaststellen dat er verschillen rijn, dan heb 
je een achtergrond van overeenstemming nodig. Je zult dus, pace Hacking, 'cha
ritable' moeten zijn. Dit doet aan de ethische significantie van die locale verschiUen 
niets af. Integendeel. Het is 'charity' dat het onderkennen van die laatste mogelijk 
maakt Deze conclusie is niet nieuw. De crux van Wittgensteins kritiek op The 
Golden Bough was tenslotte dat Frazer teveel onware opvattingen aan 'zijn in
boorlingen' toeschreef. (Zie Root 1986) (14) 
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