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Samenvatting

Iemand heeft Spiderman vermoord, na uitgebreid onderzoek ontdek je dat John
Smith de dader is en nu wil je hem arresteren. Hij is op een gemaskerd bal. Je
gaat erheen maar je weet niet hoe hij eruitziet. Is de zin 'Je weet wie Spiderman
vermoord heeft' nu waar of niet waar? Aan de ene kant is de zin waar, je weet
dat John Smith het gedaan heeft. Aan de andere kant is de zin ook onwaar.
Omdat je niet weet hoe hij eruitziet kan je hem niet aanwijzen: deze persoon
kan de dader zijn, maar ook die persoon daar. De evaluatie van deze zin blijkt
afhankelijk te zijn van de manier waarop je individuen identificeert. Dat kan op
meerdere manieren, zoals door middel van naamgeving (John Smith, Bill White,
enzovoort), of door aan te wijzen (deze persoon hier, die persoon daar, enzovoort).
Als je uitgaat van identificatie door naamgeving is de zin waar, als je uitgaat van
identificatie door aanwijzing is de zin onwaar.
Dit voorbeeld illustreert de centrale stelling die ik verdedig in dit proefschrift. In verschillende conversationele omstandigheden worden verschillende
identificatie-methoden gebruikt en de evaluatie van tekstfragmenten in natuurlijke taal varieert met de gebruikte methodes. Klassieke semantische theoriën abstraheren van de specifieke manieren waarop individuen geïdentificeerd worden
en kunnen daarom niet overweg met deze afhankelijkheid. Met de analyse die ik
voorstel wordt wel rekening gehouden met de verschillende identificatie-methoden
en kunnen we een verantwoording geven van hun invloed op de interpretatie.
Vragen, geloofstoekenningen en epistemisch modale uitdrukkingen zijn voorbeelden van constructies waarvan de interpretatie afhangt van de manier waarop
objecten geïdentificeerd worden. In dit proefschrift zal ik deze drie constructies bestuderen uitgaande van de zogeheten 'partitietheorie' van vragen, van de
modale predikaten logica voor geloofstoekenningen, en van een intensionele dynamische semantiek voor epistemische modale uitdrukkingen. De drie theorieën
maken gebruik van de notie van een mogelijke wereld. Mogelijke werelden zijn
theoretische evaluatiepunten waar de lexicale uitdrukkingen van een taal een (mogelijk variërende) interpretatie hebben. Een mogelijke wereld geeft een voor mo201
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gelijk gehouden constellatie van feiten weer, in termen van de (atomaire) zinnen
die als waar gelden in die wereld. Mogelijke werelden kunnen aldus dienen om de
kennis of het geloof van iemand te karakteriseren, in termen van die deelverzamelingen die verenigbaar zijn met wat die persoon weet of gelooft. In de interpretatie van vragen, geloofstoekenningen, en epistemische modalen kunnen bepaalde
operatoren een overstap inhouden van de ene evaluatiewereld naar een andere.
Operatoren met deze eigenschap worden intensioneel genoemd.
De context gevoelige constructies die ik zal behandelen worden in de klassieke
literatuur gerepresenteerd met behulp van logische formules waarin een variabele
vrij in het syntactisch bereik van een intensionele operator voorkomt. In normale logische systemen bestaat het interpretatie domein van variabelen uit 'kale'
individuen, en daarom wordt geen rekening gehouden met de wijze deze individuen geïdentificeerd worden, en met de contextafhankelijkheid van deze identificatiemethodes.
Mijn analyse houdt de klassieke representatie voor dit type zinnen in stand,
maar kent een andere betekenis toe aan variabelen in een intensionele context.
Voor een deel houdt mijn voorstel in variabelen te interpreteren als functies van
werelden naar objecten in plaats van de objecten zelf. Deze functies worden
traditioneel individuele concepten genoemd. Individuele concepten vormen een
manier om objecten te identificeren in verschillende mogelijke werelden. Het andere deel van mijn voorstel houdt in kwantoren te interpreteren over domeinen
van concepten die (a) contextueel gedetermineerd zijn en (b) voldoen aan de volgende eis: voor iedere wereld is ieder individu geïdentificeerd door één en slechts
één concept in de contextueel relevante verzameling. Ik noem verzamelingen van
concepten die aan deze eis voldoen conceptuele bedekkingen (conceptual covers).
Een conceptuele bedekking vormt een methode om de individuen in een domein te
identificeren, en verschillende conceptuele bedekkingen komen dus overeen met
verschillende manieren om dat domein te zien. Door de kwantoren in de drie
bovengenoemde theorieën te relateren aan verschillende conceptuele bedekkingen, kan de interpretatie van vragen, geloofstoekenningen, en epistemische modale
uitdrukkingen afhankelijk gemaakt worden van de pragmatisch actieve conceptualisaties van het gespreksdomein (universe of discourse). Met deze relativering
kunnen we een aantal traditionele en nieuwe problemen oplossen die in deze contexten rijzen; tegelijkertijd kunnen we de specifieke problemen voorkomen die
normaal gesproken ontstaan wanneer we kwantificeren over concepten in plaats
van over objecten.

Organisatie van het proefschrift
De eerste drie hoofdstukken van dit proefschrift kunnen onafhankelijk van elkaar
gelezen worden. De hoofdstukken 1, 2, en 3 zijn ontstaan als onafhankelijke
artikelen, geschreven gedurende verschillende perioden van mijn promotiestudie.
Hoofdstuk 4 bouwt voort op de eerdere drie, en staat dus niet op zichzelf.
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Hoofdstuk 1 behandelt de interpretatie van vragen en vraagwoord-constructies.
Het is ontstaan uit materiaal dat ik gepresenteerd heb in Leipzig (Sinn und Bedeutung 1998) en Stanford (LLC 1999). In dit hoofdstuk presenteer ik een verfijning
van de logica van vragen van Groenendijk & Stokhof die het mogelijk maakt
zulke constructies afhankelijk te maken van specifieke conceptualisaties van het
gespreksdomein. Ik laat zien dat er op deze manier een aantal fundamentele
problemen voorkomen kunnen worden. Daarna breid ik mijn analyse uit tot twee
andere taalkundige theorieën van vragen, de verzamelingen proposities theorie,
en de gestructureerde betekenis theorie. Een deel van hoofdstuk 1 zal verschijnen
als Aloni (to appear).
In hoofdstuk 2 analyseer ik de interpretatie van propositionele attitudes, in het
bijzonder van geloofstoeschrijvingen. Het hoofdstuk is ontstaan uit Aloni (1998).
In het eerste deel bespreek ik klassieke puzzels betreffende de wisselwerking tussen
propositionele attitudes, kwantoren en het concept van identiteit. Ik vergelijk verschillende reacties op deze puzzels binnen het raamwerk van de modale predikaten
logica en pleit voor een analyse waarin de re geloofstoekenningen mede afhankelijk
worden gemaakt van de methodes om objecten te identificeren die geschikt zijn
in de gebruiksomstandigheden. In het tweede deel van het hoofdstuk geef ik deze
analyse een precieze formalisatie, en presenteer een modale predikaten logica met
conceptuele bedekkingen vanuit een model- en een bewijs-theoretisch perspectief.
Het resulterende systeem wordt vergeleken met normale modale predikaten logica
en ik behandel een aantal toepassingen.
Hoofdstuk 3 behandelt de combinatie van dynamische kwantoren met 'holistische noties' zoals epistemische modaliteit, presuppositie en dynamische ondersteuning. Ik vergelijk de verschillende wijzen waarop dynamische kwantificatie
gedefinieerd kan worden, beargumenteer dat deze allemaal empirische en theoretische moeilijkheden opleveren in combinatie met de genoemde holistische
noties. Daarna toon ik aan dat kwantificatie onder conceptuele bedekkingen deze
moeilijkheden voorkomt. Het hoofdstuk komt voort uit Aloni (1997a) en Aloni
(1997b). Voor het meerendeel is het reeds gepubliceerd als Aloni (2000).
Hoofdstuk 4 onderzoekt formele en pragmatische aspecten van conceptuele
bedekkingen. In het eerste deel bestudeer ik eerst een aantal formele eigenschappen van conceptuele bedekkingen, en vergelijk vervolgens de notie van identificatie onder een conceptuele bedekkingen met andere vormen van identificatie
van individuen in verschillende werelden. In het tweede deel bediscussieer ik de
pragmatische selectie van conceptuele bedekkingen. De selectie van bedekkingen
is afhankelijk van de context en blijkt bepaald te worden door interpretatie- en
generatie-regels die 'zacht' zijn, in de terminologie van optimaliteitstheorie. Ik
schets de contouren van een twee-dimensionale optimaliteitstheoretische interpretatie die is geformuleerd met behulp van speltheoretische concepten. Speltheorie
blijkt hier een veelbelovend raamwerk te zijn voor het bestuderen van de afwegingen die een spreker en zijn gehoor maken in hun zoektocht naar een optimale
interpretatie van context gevoelige uitdrukkingen in de natuurlijke taal.
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