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Nederlandstalige Samenvatting

Dit werk vindt zijn oorsprong in het lezen van Kripkes Naming
and Necessity in 1993. Deze lectuur had in mij een gevoel van
onvrede nagelaten dat lang genoeg bleef hangen om als inspiratie
te dienen voor mijn MA-scriptie (over Internalism and Externalism
in the Theories of Reference) en nu ook voor dit proefschrift. In
de tussenliggende periode maakte ik kennis met andere invloedrijke
benaderingen van de referentie van eigennamen, maar mijn onvrede
met het essentialisme en mijn wantrouwen jegens directe verwijzing
bleef bestaan.

In dit proefschrift met de titel A Users Guide to Proper Names
heb ik een poging ondernomen om te analyseren wat er – volgens
mij – problematisch is aan de geaccepteerde theorieën over de ref-
erentie van eigennamen. Ik heb geprobeerd een aantal aan elkaar
gerelateerde doctrines over het gedrag van eigennamen uit elkaar te
halen om zo tot een beter begrip te komen van de wijze waarop de
verschillende delen van de referentietheorieën die ik wil behandelen
met elkaar verbonden zijn. Dit heeft het mogelijk gemaakt om mijn
eigen voorstel over de semantiek en pragmatiek van eigennamen te
ontwikkelen.

De Guide is opgebouwd rond een specifieke benadering van de
taken van een semantische theorie. Volgens deze aanpak, voorgesteld
door Stalnaker, moet een semantische theorie over eigennamen reken-
schap geven van de descriptieve semantiek van eigennamen, van hun
principiële semantiek en van de semantiek van de modale uitspraken
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waarin ze voorkomen. Descriptieve semantiek gaat over de bijdrage
van een eigennaam aan de waarheidswaarde van zinnen waarin de
naam voorkomt. Op basis van zo’n analyse krijgt de eigennaam een
semantische waarde die verondersteld wordt ons een interpretatie
van die naam te geven. Een centraal deel van deze taak bestaat
eruit duidelijk te maken wat voor soort ding de semantische waarde
van een eigennaam is.

Bij het interpreteren van zinnen waarin eigennamen voorkomen
kan gebruik worden gemaakt van het begrip van mogelijke werelden.
Dit gebeurt vaak en natuurlijk in het bijzonder waar het gaat om
modale beweringen. Er zijn verschillende benaderingen van modaliteit
die verschillende groepen vooronderstellingen met zich meebrengen.
Een analyse van de systematische eigenschappen en vooronderstellin-
gen van verschillende manieren waarop een mogelijke-wereldense-
mantiek kan worden opgezet, is een deeltaak van de semantiek van
modale uitspraken. Een andere taak van de semantiek van modale
uitspraken betreft het onderzoek naar de oorsprong van de beperkin-
gen op mogelijke werelden die gebruikt worden in de analyse van deze
uitspraken, dat wil zeggen of, en tot op welke hoogte, ze afgeleid
kunnen worden uit het descriptieve of principiële gedeelte van de
semantische taakstelling.

Beide gedeelten van een semantische theorie maken potentieel
voorspellingen over de principiële semantiek van eigennamen, die
gaat over het gedrag van de spreker en over communicatie. Prin-
cipiële semantiek beoogt een antwoord te geven op de volgende
vraag: wat ligt er ten grondslag aan het feit dat de taal die door een
individu of door een gemeenschap wordt gesproken juist die descrip-
tieve semantiek heeft welke zij heeft? In dit onderzoek bekijkt men
de spreker, haar bedoelingen en communicatiedoelen en probeert de
strategien te ontdekken die zij gebruikt om haar (talige) boodschap
over te brengen.

De Users Guide to Proper Names bestaat uit twee delen. Het
eerste gedeelte, bestaande uit de hoofdstukken 1 tot 4, gaat over de
reconstructie en analyse van een aantal invloedrijke benaderingen
van de semantiek van eigennamen. Het tweede deel van het proef-
schrift, hoofdstuk 5 tot 7 bevat mijn eigen voorstel met betrekking
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tot de semantiek van eigennamen en een conclusie.
Het eerste gedeelte van het proefschrift begint met een inleidend

hoofdstuk, Outlining the Field and Introducing Some of the Players.
Dit hoofdstuk beoogt het nut te laten te laten zien van de organ-
isatie van het proefschrift rond het onderscheid tussen descriptieve,
modale en principiële semantiek en een precieze karakterisering te
geven van deze begrippen. In de tweede helft van hetzelfde hoofd-
stuk, Setting the Scene, geef ik een voorlopige schets van sommige
begrippen die nodig zijn om de referentietheoriën te beschrijven die
later onderzocht worden. Dat zijn voornamelijk de theoriën van
Kripke, Kaplan, Lewis en Stalnaker.

In het tweede hoofdstuk, Descriptive Semantics , staat de de-
scriptieve semantiek centraal zoals voorgesteld door Kripke en Ka-
plan voor eigennamen. In het eerste deel van het hoofdstuk be-
handel ik verschillende argumenten voor starre verwijzing. Nadere
beschouwing leert dat in feite geen van de drie argumenten in kwestie
– het modale, het kentheoretische en het semantische argument – een
argument voor starre verwijzing is. Alle drie richten ze zich uitslui-
tend tegen bepaalde vormen van descriptivisme. Bovendien is het
relatief eenvoudig, in het geval van het modale en dat van het kenthe-
oretische argument, om formuleringen van descriptivisme te vinden
die immuun zijn voor de wijze van redeneren in deze argumentaties.
Het semantische argument lijkt het sterkste van de drie omdat het
berust op een directe botsing van intüıties met betrekking tot de
identiteit van individuele objecten.

Een analyse van een direct argument voor starre verwijzing ves-
tigt tevens de aandacht op de verbinding tussen starre verwijzing
en bepaalde vooronderstellingen over de identiteit van individuele
objecten. Een nader onderzoek van de vragen met betrekking tot de
identiteit van individuele objecten in verschillende mogelijke werelden
blijkt op dit punt geboden. Het wordt ook duidelijk dat starre ver-
wijzing niet volstaat om Kripkes opvatting van namen als nonde-
scriptieve entiteiten die refereren zonder bemiddeling van enige con-
ceptuele inhoud volledig te bepalen.

In het tweede deel van hoofdstuk 2 introduceer ik de grondbe-
grippen van Kaplans benadering van de descriptieve semantiek van
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eigennamen. Om aan te komen bij Kripkes bekende opvatting van
eigennamen blijkt het noodzakelijk om directe referentie voor na-
men en tenminste één versie van haeccëıtisme te vooronderstellen.
Hoewel – zoals ik laat zien – Kaplans opzet niet goed werkt voor
eigennamen, geeft deze opzet wel een aantal conceptuele hulpmid-
delen die nuttig zijn voor de latere hoofdstukken.

In het derde hoofdstuk, Modal Statements, Individuals, and Esse-
nces , introduceer ik drie verschillende benaderingen om een mogelijke-
wereldensemantiek op te zetten, die van Lewis, die van Kripke en die
van Stalnaker. In alle drie gevallen worden dezelfde vragen gesteld:
Wat is de motivering en het beoogde terrein van toepassing van deze
opzet? Wat zijn de ontologische gevolgen van de benadering? Welke
vorm van essentialisme (als daarvan sprake is) is het gevolg? Hoe
gaat de benadering om met de notie van een individueel object?

Het voornaamste probleem bij Lewis blijkt de theorie van coun-
terparts te zijn die zoals ik laat zien een wezenlijk bestanddeel is van
zijn aanpak. Het begrip van een individueel object dat erdoor wordt
gëımpliceerd, komt niet overeen met enige intüıtieve lezing van con-
trafactische implicaties waarin verwezen wordt naar individuele ob-
jecten. Bij Kripkes theorie gaat het vooral om het vaststellen van de
zwakste vorm van essentialisme waarbij het voorstel inderdaad doet
wat het beoogt te doen. Hierna analyseer ik het essentialisme dat
Kripke feitelijk voorstelt en de motivering en de vooronderstellingen
waarop het berust. Ik concludeer dat de motivering niet voorkomt
uit een analyse van natuurlijke taal en dat zij een bepaalde vorm van
wetenschappelijk realisme vooronderstelt. De rest van het hoofdstuk
is gewijd aan een reconstructie en analyse van Stalnakers theorie
van mogelijke werelden, een theorie die aanmerkelijk voorzichtiger
blijkt te zijn met betrekking tot metafysische vooronderstellingen
en geschikter voor een analyse van natuurlijke taal. Net zoals bij
de vorige twee voorstellen probeer ik ook hier het concept van de
actuele wereld dat verondersteld wordt te reconstrueren.

In het vierde hoofdstuk, Foundational Semantics , onderzoek ik
het concept van propositie dat gëımpliceerd wordt door de benaderin-
gen van Lewis, Kripke en Stalnaker. Ik bekijk vooral proposities die
worden uitgedrukt door zinnen waarin eigennamen voorkomen en
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analyseer de manier waarop ieder van de drie concepties kwetsbaar
is voor het probleem van logische alwetendheid. In het geval van
Lewis blijkt dat het begrip propositie zo zwak is dat het nogal on-
interessant wordt. Mijn analyse van Kripkes begrip van propositie
gaat niet alleen over de systematische aspecten maar ook over Krip-
kes Pierre-probleem en een aantal pogingen om dit probleem op te
lossen. Ik bespreek een aantal benaderingen en vergelijk hun ver-
diensten. Stalnaker neemt het probleem van logische alwetendheid
zeer serieus, maar toch is zijn aanpak minder kwetsbaar voor het
probleem van logische alwetendheid dan de andere benaderingen die
ik bespreek. Ik laat zien dat een aantal pragmatische eigenschap-
pen van Stalnakers benadering (het epistemische karakter van zijn
theorie van mogelijke werelden, de Griceaanse principes die in het
begrip van assertie zijn ingebouwd) helpen bij het bieden van een
tegenwicht tot, en het afzwakken van, de omvang van het probleem
van logische alwetendheid.

In het vijfde hoofdstuk, User-friendly Descriptive Semantics, dat
ook het eerste hoofdstuk is van het tweede deel, introduceer en
motiveer ik mijn eigen voorstel voor de descriptieve semantiek van
eigennamen en de modale uitingen waarin eigennamen voorkomen.
Mijn voornaamste bedoeling is om het begrip van eigennamen als
starre verwijzers te handhaven onder vermijding van overbodige meta-
fysische aannames. Door te werken met epistemische mogelijke we-
relden waarvan het domein in alle gevallen medebepaald wordt door
een specifieke context kan ik een zeer intüıtief en plausibel begrip
van individueel object ontwikkelen dat als starre verwijzing voor een
eigennaam kan dienen. De interpretatie van modale uitingen wordt
dan niet gestuurd door essentialistische beperkingen (in de prethe-
oretische betekenis van deze term), maar door contextafhankelijke
beperkingen, wat een natuurlijker optie lijkt.

In het zesde hoofdstuk, Foundational Semantics: Names, Index-
icality, and Ambiguity , ontwikkel ik een perspectief op de principiële
semantiek die genspireerd is door de pragmatische waarneming dat
het normale spraakgebruik toelaat om te zeggen dat een naam, b.v.
“John Smith” naar verschillende individuen kan verwijzen. Ik geef
veel aandacht aan de ontologie van eigennamen en de vraag “Wat is
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een naam?” leidt tot antwoorden die vervolgens gebruikt worden in
een discussie over het probleem of namen beschouwd moeten wor-
den als indexicaal of als ambigu. Ik kies voor ambigüıteit en stel
een manier voor om Stalnakers theorie van mogelijke werelden te
gebruiken om intüıtief plausibele verklaringen af te leiden voor een
aantal moeilijke gevallen.

In het slothoofdstuk, Conclusion, benadruk ik dat mijn aanpak
in de hele Guide berust op een zorgvuldige toetsing van de uiteen-
lopende vooronderstellingen die aan de verschillende theorieën van
mogelijke werelden ten grondslag liggen en van de uiteenlopende
concepties van individueel object die gebruikt worden in de beschri-
jvingen van het gedrag van eigennamen. In mijn eigen benadering
vermijd ik alle metafysische aanames en probeer communicatie te
beschrijven in begrippen die toegankelijk zijn voor spreker en toe-
hoorder.




