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Samenvatting g 

Overzicht t 

Inn dit proefschrift leg ik verslag van een studie naar redelijke veranderingen van 
mening.. In drie samenhangende, maar onafhankelijke hoofdstukken verken ik 
eenn veelbelovend alternatief voor gangbare typen van kennistheorie, waarin men 
voorall  beoogt grondslagen voor onze kennis te leveren. De door de traditionele 
epistemologiee voorgeschreven onderzoeksagenda, waarop de jacht op voorwaarden 
waaronderr onze kennis gerechtvaardigd of zelfs waar is, bovenaan staat, wordt 
niett door mij onderschreven. In plaats daarvan volg ik in de onderhavige studie 
hett door Amerikaanse pragmatisten als Charles Sanders Peirce en John Dewey 
gebaandee pad en richt ik me in de eerste plaats op de articulatie en verdediging 
vann criteria volgens welke een verandering van mening tevens een verbetering is. 

Hett werk van twee pragmatistische filosofen, Charles Sanders Peirce en Isaac 
Levi,, komt in het tweede en het derde hoofdstuk van dit proefschrift uitgebreid 
aann bod, opdat we goed grip krijgen op hun pogingen een model op te stellen dat 
beoogtt optimale strategieën voor een verandering van mening te formuleren. Dit 
belief-doubt-belief-modelbelief-doubt-belief-model is de verbindende schakel tussen de hoofdstukken van 
hett proefschrift. 

Tijdenss de behandeling van het belief-doubt-belief-model blijkt een groot aantal 
logischee overwegingen een rol te spelen, zodat een technisch-logische beschouwing 
vann formele systemen voor belief change onontkomelijk wordt. We komen tot de 
slotsomm dat de pragmatistische herkomst van de hedendaagse systemen voor belief 
change,change, hun naturalistische oorsprong ten spijt, in de loop van hun ontwikkeling 
steedss meer in de verdrukking is geraakt en veld heeft moeten ruimen voor een 
benaderingg van logisch-filosofisch onderzoek waarin voor empirische overwegingen 
nauwelijkss plaats meer is. Met een pleidooi voor de eliminatie van elementen in 
systemenn voor belief change die de praktische toepassing en empirische toetsing 
vann deze systemen verhinderen, tracht ik het verband tussen logische theorievorm-
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ingg en cognitieve praxis te herstellen. 
Inn het vierde hoofdstuk wordt een nieuw systeem voor belief change aangebo-

denn dat (1) epistemische toestanden met eindige middelen representeert, (2) in-
consistentee informatie aankan, (3) eindige veranderingsoperaties kent, (4) buiten-
logischee elementen niet behoeft, maar ook niet uitsluit, en (5) altijd aanleiding 
geeftt tot een consistente verzameling opvattingen. Een Appendix, waarin de on-
derliggendee logica van het systeem voor belief change vanuit een bewijstheoretisch 
oogpuntt wordt bestudeerd, vormt het sluitstuk van het proefschrift. 

Samenvatting g 

Zinnigee logische en kentheoretische onderzoekingen binnen de traditie van het 
wijsgerigee pragmatisme worden bemoeilijkt doordat het leeuwendeel der prag-
matistischee filosofen (en niet alleen zij) voornamelijk belang stelt in oplossingen 
voorr traditioneel-filosofische vraagstukken over wat waar en werkelijk is. Dergeli-
jkee pogingen noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor de waarheid van een 
uitspraakk te vatten of, anders, een werkelijkheidsbegrip te verdedigen dat beant-
woordtt aan een reeds verkozen invulling van het waarheidspredikaat, hebben wijs-
gerigg onderzoek te lang beperkt tot vragen die zich reeds eeuwen steeds opnieuw 
aann voorgestelde antwoorden hebben ontworsteld. In het openingshoofdstuk stel 
ikk derhalve voor deze metafysische voetangels en klemmen op te ruimen om zo 
vruchtbaarderr onderzoekingen binnen het pragmatisme ruim baan te bieden. 

Mett dit doel voor ogen maak ik in het tweede hoofdstuk aannemelijk dat 
Peirce'' metafysische streven naar definities van waarheid en werkelijkheid in ter-
menn van een theorie van wetenschappelijk onderzoek binnen een pragmatistis-
chee kenleer niet op coherente wijze kan worden bereikt. Om vat te krijgen op 
Peirce'' definitie van waarheid als de ideële limiet van wetenschappelijk onder-
zoek,, opent het hoofdstuk met een uiteenzetting van Peirce' onderzoekstheo-
riee en zijn filosofische logica. Deductieve, inductieve en abductieve redeneer-
vormenn en hun onderlinge relaties komen aan bod, opdat Peirce' vroege op-
vattingenn omtrent het pragmatistische belief-doubt-belief-model geschetst kunnen 
worden.. Met dit model beoogde Peirce de 'wetenschappelijke methode' te for-
muleren,, een methode die ons in staat stelt ons huidige verwachtingspatroon 
inn het geval van een onverwachte of zelfs strijdige ervaring aan te passen en te 
verbeteren.. Peirce hield staande dat indien we maar consciëntieus de wetenschap-
pelijkee methode zouden blijven volgen, we uiteindelijk een verwachtingspatroon 
zoudenn bereiken dat nooit door een toekomstige ervaring zou kunnen worden 
weersproken.. Aangezien een dergelijk verwachtingspatroon precies dezelfde prak-
tischee consequenties heeft als een ware 'theorie van de wereld', kan op grond van 
Peirce'' pragmatistische betekenistheorie het predikaat 'waar' niet aan dat stabiele 
verwachtingspatroonn worden onthouden. Zo omschrijft Peirce waarheid. 

Inn de rest van het tweede hoofdstuk worden de argumenten van Cheryl Misak, 
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dee voornaamste representant van een groep van hedendaagse pleitbezorgers van 
Peirce'' waarheidsopvatting, aan een kritische beschouwing onderworpen. Haar 
argumentenn blijken verre van afdoende, daar het principe van tweewaardigheid 
opp twijfelachtige wijze wordt verdedigd en omdat haar argumenten voor een 
Peirceaansee waarheidsopvatting onverenigbaar zijn met een consequent pragma-
tistischee kenleer. Een Peirceaanse waarheidsopvatting is derhalve een dood-
lopendee weg. Een klakkeloze aanvaarding van het probleemdomein van de tradi-
tionelee wijsbegeerte zou met zich meebrengen dat we, nu een Peirceaanse invulling 
vann het waarheidsbegrip een onmogelijkheid gebleken is, weliswaar iets wijzer zijn 
dann voorheen, maar weer onversaagd verder op zoek moeten gaan naar een andere 
interpretatiee van het waarheidsbegrip. Ik zal echter pleiten voor een bescheidener 
aanpakk en stel derhalve voor zo veel als mogelijk van Peirce' dynamische theorie 
vann wetenschappelijk onderzoek - zijn belief-doubt-belief-model - te behouden, en, 
ongehinderdd door een of andere wijsgerige queeste naar waarheid, onze aandacht 
tee richten op de technische bijzonderheden van hedendaagse theorieën voor belief 
changechange - de ware erfgenamen van Peirce' belief-doubt-belief-model. 

Inn het derde hoofdstuk wordt een begin gemaakt met de uitvoering van dit 
voorstel.. Een kritische uiteenzetting van de logische kenleer van Isaac Levi, de 
Amerikaansee pragmatistische filosoof die het voortouw nam bij de afbakening van 
hett veld van logisch-filosofisch onderzoek dat bekend is geworden onder de naam 
beliefbelief change, laat zien hoe het logisch onderzoek op het vlak der belief change is 
ontsprotenn aan methodologische overwegingen van klassieke Amerikaanse prag-
matisten.. Levi stelt zich dan ook ten doel Peirce's en Dewey's belief-doubt-belief-
modell  te formaliseren met gebruikmaking van klassieke logica, beslis- en waar-
schijnlijkheidstheorie. . 

Terr inleiding plaats ik Levi's wijsgerige grondhouding binnen de context van 
hett Amerikaans pragmatisme. Zoals in het tweede hoofdstuk reeds is vermeld, 
namm Peirce van de negentiende-eeuwse Engelse logische school onder meer de 
belangstellingg voor niet-deductieve redeneervormen over, en was hij, bovendien, 
geïnteresseerdd in een systematische theorie waarmee redelijke meningsveranderin-
genn zouden kunnen worden gevat. Hoewel Levi deze van Peirce' voorkeuren deelt, 
wijstt hij, anders dan Peirce, een invulling van het waarheidsbegrip met behulp 
vann een pragmatistische kenleer van de hand. 

Hiervoorr behoeft Levi een medium om iemands opvattingen op een bepaald 
tijdstipp formeel te representeren. Levi kiest voor corpora: onder deductie gesloten 
verzamelingenn zinnen. Ik draag twee historische en een systematische reden aan 
voorr deze keuze. Doordat Levi de opvattingen van een actor met corpora repre-
senteert,, kan hij veranderingen van mening opvatten als transities van één corpus 
naarr een ander. Levi beweert dat alle transities tussen corpora kunnen worden 
verklaardd met twee typen basale transities: expansies en contracties. 

Eenn expansie voegt een zin aan een actors huidige corpus toe. Met aan de 
beslistheoriee ontleende argumenten verdedigt Levi een criterium waaronder een 
dergelijkee toevoeging gerechtvaardigd is. Dit criterium schrijft ons voor de in-
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formatievee waarde van de toe te voegen zin af te wegen tegen de plausibiliteit 
vann deze zin. Levi legt tevens de logische uitvoering vast van een eenmaal legi-
tiemm bevonden expansie. Vervolgens ontwikkelt Levi een geïntegreerde theorie 
voorr contracties. Een contractie verwijdert een zin uit het huidige corpus van 
eenn actor. Parallel aan zijn uiteenzetting inzake expansie stelt Levi criteria voor 
waaronderr een contractie legitiem is of zelfs, in bijzondere gevallen, geboden. 
Anderss dan bij een expansie is het corpus dat resulteert uit een contractie niet 
onmiddellijkk dat wil zeggen, aan de hand van logica alléén - gegeven, zodra 
eenn contractie van het huidige corpus van een actor met een zin eenmaal legitiem 
bevondenn is. Verschillende corpora, deelverzamelingen van het te contraheren 
corpus,, voldoen aan de logische vereisten voor de beoogde contractie. Levi raadt 
onss aan dat corpus te kiezen dat niet alleen vanuit logisch oogpunt voldoet, maar 
tevenss het verlies aan informatieve waarde (er worden immers zinnen opgegeven!) 
zoo klein mogelijk houdt. Een toepassing van Levi's theorie voor belief change op 
tweee centrale thema's uit de filosofsiche logica - modale en conditionele uitspraken 
-- sluit mijn uiteenzetting van Levi's kenleer af. 

Dee rest van het derde hoofdstuk bestaat uit een kritische evaluatie van Levi's 
logischee kenleer. Als eerste nemen we Levi's aanname dat de opvattingen van een 
actorr met een corpus kunnen worden gerepresenteerd onder de loep. Bij nader 
inzienn blijk t het ondoenlijk eenduidig te bepalen welke zinnen tot een corpus 
behorenn en welke niet. Een tweede punt van kritiek richt zich op Levi's ideali-
serendee uitgangspunt dat een voor de toepassing van zijn criteria benodigd stelsel 
vann parameters reeds vooraf is gegeven. Daar zowel zijn overwegingen inzake 
expansiee als zijn overwegingen inzake contractie stoelen op een eerdere bepaling 
vann de parameter die informatieve waarden vastlegt, probeer ik na te gaan hoe een 
dergelijkee bepaling in haar werk gaat. Eenzelfde strategie wordt gevolgd bij de 
evaluatiee van de 'mate van lef', een parameter die een rol speelt bij de toepassing 
vann het criterium voor gerechtvaardigde expansies. Het wekt bevreemding dat 
hett gewenste resulterende corpus uiteindelijk de doorslaggevende factor is bij de 
schattingg van de besproken parameters. 

Hett bovenstaande noopt ons, Levi's oogmerk normatieve criteria voor belief 
changechange te leveren ten spijt, tot de conclusie dat, zolang het onduidelijk blijf t 
hoee de beginwaarden van de in Levi's systeem optredende parameters op een 
overtuigendee en betrouwbare wijze kunnen worden vastgesteld, Levi's theorie 
elkee normatieve kracht ontbeert. Zelfs als Levi's systeem opgevat wordt als een 
beschrijvingbeschrijving van hoe we werkelijk redeneren, weerstaat Levi's theorie empirische 
toetsing,, zolang de parameters niet kunnen worden bepaald zonder een beroep op 
hett gewenste resultaat van een verandering van mening. Tot slot bepleit ik een 
theoriee voor belief change die het zonder ongrijpbare buiten-logische overwegingen 
kann stellen, om zo, aan de ene kant, de voor het onderzoek op het vlak der belief 
changechange tot nu toe kenmerkende rationalistische argumentaties te vermijden en, 
anderzijds,, onderzoek naar de empirische adequatie van voorgestelde theorieën 
voorr belief change überhaupt mogelijk te maken. 
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Ikk zet in het vierde hoofdstuk een theorie voor belief change uiteen die, ten 
eerste,, anders dan standaardsystemen, geen beroep doet op buiten-logische over-
wegingenn en, ten tweede, inconsistente informatie aankan. Niettemin zijn de 
opvattingenn die worden voortgebracht door de gegeven informatie, ook als deze 
laatstee inconsistent is, altijd consistent. Mijn theorie kent twee niveaus: een 
eerstee niveau waarop de dynamiek van mogelijk inconsistente informatie wordt 
behandeld,, en een tweede niveau waarop een verzameling consistente opvattingen 
uitt het eerste niveau wordt geëxtraheerd. 

Opp het eerste niveau beschrijf ik, met first degree entailment als onderliggende 
logica,, een techniek om mogelijk inconsistente informatie te representeren met 
eenn eindige toestand, die precies uit alle valuaties bestaat die minimaal vereist 
zijnn om de gegeven informatie waar te maken. Een algoritme dat de eindige 
toestandd van een gegeven formule levert, volgt. Daarna wordt een operatie 
gedefinieerdd aan de hand waarvan een eindige toestand met een formule kan 
wordenn geëxpandeerd. Een representatiestelling, die aantoont dat mijn expansie-
operatiee aan de intuïtieve vereisten voor een expansie voldoet, karakteriseert de 
expansie-operatie.. Vervolgens definieer ik een contractie-operatie, aan de hand 
waarvann een formule uit een eindige toestand kan worden geschrapt. Opmerke-
lij kk genoeg onderstelt deze contractie-operatie geen buiten-logisch element, zoals 
eenn keuzefunctie of een ordening over (verzamelingen van) zinnen. (Een derge-
lijk ee veronderstelling is alomtegenwoordig in de op het werk van Levi en van 
Alchourrón,, Gardenfors en Makinson geënte systemen voor belief change.) Boven-
dienn zijn mijn expansie- en contractie-operatoren eikaars dualen. Mijn bespreking 
vann de contractie-operator mondt uit in een representatiestelling die de operator 
karakteriseertt in termen van een verzameling postulaten. Deze postulaten worden 
geformuleerdd in termen van het informatie-opspansel van een eindige toestand, 
eenn eigenschap van eindige toestanden die geen pendant heeft in de standaard 
mogelijj  ke- werelden-semantiek. 

Opp het tweede niveau bestudeer ik vier extractors, operaties die een consistente 
verzamelingg 'plausibele' opvattingen ontlenen aan een eindige toestand. Indien de 
eindigee toestand consistent is, leveren alle extractors hetzelfde resultaat. In het 
gevall  een eindige toestand inconsistent is, vallen de uit de toepassingen van de vier 
extractorss resulterende verzamelingen 'plausibele' opvattingen in het algemeen 
nietniet samen. 

Aanvankelijkk worden eerst twee extractors besproken. De eerste extractor 
iss een vertaling van een voorstel van Restall en Slaney naar de huidige context 
vann eindige toestanden. De tweede extractor komt neer op een contractie van 
dee eindige toestand met een formule die aangeeft welke propositieletters zich in-
consistentt in deze eindige toestand gedragen. Aangezien de extractors aanleiding 
gevenn tot niet-monotone gevolgtrekkingsoperaties, worden enkele bewijstheoreti-
schee eigenschappen van de twee genoemde extractors besproken. Vervolgens 
wordtt een selectiefunctie voorgesteld die de meest consistente valuaties uit een 
eindigee toestand kiest. Deze selectiefunctie kan worden gebruikt om de eindige 
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toestandd te bewerken alvorens een van de twee bovengenoemde extractors toe te 
passen.. Zo zijn dus vier verschillende extractors gedefinieerd. 

Dee Appendix een in samenwerking met Koji Tanaka van Macquarie Univer-
sityy in Sidney uitgevoerd onderzoek - bevat een oorspronkelijke bewijstheoretische 
studiee van de relevantielogica first degree entailment (fde), die, zoals vermeld, de 
onderliggendee logica was van het in het vierde hoofdstuk aangeboden systeem 
voorr belief change. Deze logica kan worden beschouwd als een generalisering van 
dee klassieke propositielogica (cpl), omdat ze niet alleen, zoals cpl, totale en con-
sistentee valuaties toestaat, maar tevens partiële of inconsistente valuaties. Er 
geldtt dus dat alle gevolgtrekkingen die geldig zijn in fde eveneens geldig zijn in 
cpl.. Het omgekeerde geldt echter niet: fde kent bijvoorbeeld geen tautologieën en 
bovendienn gaan noch het disjunctieve syllogisme noch de ex falso quodlibet-regel 
vann cpl op in fde. 

Eenn beknopte geschiedenis van fde opent de Appendix. Voor fde zijn twee 
logischee semantieken ontwikkeld, een tweewaardige semantiek door Routley en 
Routley,, en een vierwaardige door Dunn. In de Appendix bedienen we ons van 
dee vierwaardige semantiek. Er volgt een bondige bespreking van op het bewijs-
theoretischee werk van Lukasiewicz gestoelde 'gecombineerde systemen'. In deze 
gecombineerdee systemen kunnen zowel aanvaarde als verworpen formules worden 
afgeleid,, die in de afleidingen van elkaar worden onderscheiden doordat ze wor-
denn voorafgegaan door een teken ('h' voor aanvaarding, H' voor verwerping) dat 
hunn status aangeeft. Dit idee zal worden toegepast bij de ontwikkeling van een 
systeemm van natuurlijke deductie voor fde. Na definities van de taal en de vier-
waardigee semantiek voor fde volgt een systeem van natuurlijke deductie voor fde 
inn Gentzen-vorm. De correctheid van dit systeem wordt op de gebruikelijke wijze 
aangetoond.. Bij het volledigheidsbewijs gebruiken we Henkin's methode, hoewel 
dee voor het inbeddingslemma gebruikte constructie aangepassing behoeft om aan 
dee vereisten van het modelexistentielemma te kunnen voldoen, waar immers een 
vierr waar dig tegenvoorbeeld is vereist. 


