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1 Inleiding 

Als we ons afvragen wat de zin ‘water is H2O’ betekent, komen we op het terrein van de se-

mantiek, een belangrijk onderzoeksgebied van de taalfilosofie. Om verschillende opvattingen 

over betekenis te situeren, hanteert Martin Stokhof (2000, 16) in zijn Taal en betekenis de bruik-

bare ‘driehoek van betekenis’. 

 

   denken 

 

 

   taal   werkelijkheid 

 

In alle taalfilosofische verhandelingen komen deze begrippen zeer vaak terug: denken, taal en 

werkelijkheid. De ene opvatting over betekenis legt de nadruk op de zijde van taal en denken, 

een ander op die van taal en werkelijkheid en weer een ander op die van denken en werkelijkheid.  

We kunnen de punten van deze driehoek als volgt nader duiden. Voor taal zijn bijvoor-

beeld de semantische begrippen: analytisch en synthetisch van belang. ‘Een vrijgezel is onge-

trouwd’ is een analytische zin; het predicaat voegt niets toe aan de betekenis van ‘vrijgezel’. 

‘Het bankstel is zwaar’ is een synthetische zin; het predicaat voegt kennis toe, want ik weet nu 

dat ik me moet inspannen om het op te tillen. Wat betreft het denken. Redeneren, kennis en 

kennis verwerven zijn epistemologische begrippen die passen in dat domein. Het verkrijgen 

van a priori kennis is onafhankelijk van de ervaring. A posteriori kennis is er wel van afhanke-

lijk. Ten slotte, wat betreft de werkelijkheid. Daarop zijn de metafysische, modale begrippen: 

noodzakelijk en mogelijk van toepassing. Is het noodzakelijk dat water H2O is? Of had het ook 

anders kunnen zijn? 

Chalmers (2004, 153) begint zijn inleiding van Epistemic Two-Dimensional Semantics met 

de zgn. ‘gouden driehoek’. Wat verstaat hij daaronder? Chalmers borduurt voort op de ‘drie-

hoek van betekenis’ uit het voorgaande en vult deze nader in. Hij doet dat als volgt. Aan de 

drie zijden: denken – werkelijkheid, denken – taal en taal – werkelijkheid voegt hij de namen 

van filosofen toe die over betreffende relatie hebben nagedacht. Kant koppelde rede (denken) 

aan modaliteit (werkelijkheid), want zegt hij: dat wat noodzakelijk is, is a priori kenbaar, en 
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andersom. Vervolgens zag Frege een relatie tussen rede en betekenis (taal). Neem de bewerin-

gen: ‘Hesperus is Phosphorus’ en ‘Hesperus is Hesperus’, in beide verwijzen de namen naar 

één object: de planeet Venus. De betekenis van beide beweringen is verschillend en dus ook 

de cognitieve inhoud ervan. Ten slotte verbond Carnap betekenis en modaliteit met elkaar. 

Deze drie relaties vormen als het ware de zijden van de zgn. ‘gouden driehoek’. De epistemische 

(a priori/a posteriori), semantische (analytisch/synthetisch) en metafysische (noodzakelijk/moge-

lijk) begrippen zijn paarsgewijs met elkaar verbonden. 

 

     a priori/a posteriori 

 

 

       analytisch/synthetisch   noodzakelijk/mogelijk 

 

Laat ik dat verduidelijken met de volgende gedachte uit Kants Kritiek van de zuivere rede. Van 

de uitspraak ‘Een lichaam heeft uitgebreidheid’, staat de waarheid a priori vast, onafhankelijk 

van de ervaring. Tevens is het een analytisch oordeel, in de term ‘lichaam’ is het begrip ‘uitge-

breidheid’ al aanwezig en daaruit volgt tevens dat het een noodzakelijk oordeel is, aldus Kant 

(2004, 102). Kortom, in de klassieke logica van Aristoteles tot Kant heeft men altijd gedacht dat 

er een onaantastbare (daarom gouden!) driehoeksverhouding was tussen het a priorische, het 

analytische en het noodzakelijke in (verklarende) oordelen of uitspraken. 

Echter, het is Kant die ook in dezelfde Kritiek als eerste deze ‘gouden driehoek’ ter dis-

cussie heeft gesteld. Hij voert namelijk een pleidooi voor het bestaan van synthetische, a priori 

- maar dus ook noodzakelijke - oordelen in de wiskunde. Hij illustreert zijn argumentatie met 

het rekenkundig voorbeeld: 7 + 5 = 12 (2004, 105). Uit het begrip van 7 + 5 is wel op te maken 

dat het een som is van twee getallen, maar niet dat de uitkomst ervan 12 is. 7 + 5 = 12 is geen 

analytisch oordeel - zoals veelal werd gedacht - maar een synthetisch a priori oordeel. Deze soort 

oordelen zijn volgens hem ook aanwezig in de natuurkunde. Kortom, Kant heeft als eerste de 

‘gouden driehoek’ beschadigd door te stellen dat er wel degelijk synthetische a priori (en dus 

noodzakelijke) oordelen bestaan. 

In 1970 heeft Kripke (1981) een drietal lezingen gehouden over o.a. de betekenis en 

verwijzing van namen, waarin hij stelling neemt tegenover de Frege-Russell-visie, die namen 
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als beschrijvingen beschouwt. Kripke, daarentegen, ziet namen als zgn. ‘starre verwijzers’ die 

in alle mogelijke werelden naar dezelfde referent verwijzen. Gevolg daarvan is dat bewerin-

gen waarin namen voorkomen die naar hetzelfde object verwijzen, bijvoorbeeld ‘Hesperus is 

Phosphorus’ (1), noodzakelijk waar zijn. Aangezien de waarheid van (1) middels een astrono-

mische waarneming is vastgesteld, spreken we van een noodzakelijke a posteriori waarheid. 

Naast Kant heeft dus ook Kripke, door zijn stellingname tegen de genoemde visie, de ‘gouden 

driehoek’ in diskrediet gebracht. Want blijkbaar bestaat er een soort uitspraken (met namen) 

die noodzakelijk a posteriori waar zijn. Laten we die ‘naam-identiteitsuitspraken’1 noemen. 

Inmiddels zijn er veel filosofen die, wat betreft de namen, hem daarin bijvallen.  

Verder heeft Kripke in zijn derde lezing (1981, 106-155) ook gesproken over identiteiten 

tussen natuurlijke soortnamen om de problematiek rond de naam-identiteitsuitspraken alge-

mener te maken (1981, 116). Hij behandelt natuurlijke soortnamen zoals water, goud, licht, 

warmte, enz. Ook daarover kunnen we identiteitsuitspraken doen, bijvoorbeeld ‘water is H2O’, 

‘goud is het element met atoomnummer 79’, enz. Zijn dergelijke identiteitsuitspraken - die 

eigenlijk wetenschappelijke ontdekkingen uitdrukken - ook noodzakelijke a posteriori uitspra-

ken? Kripke meent van wel, want natuurlijke soortnamen functioneren bij hem - net als namen 

- als starre verwijzers, waardoor natuurlijke soortnaam-identiteitsuitspraken noodzakelijke a 

posteriori uitspraken zijn. 

We zijn hiermee bij de kern van het onderwerp van deze scriptie aangekomen. Dat 

naam-identiteitsuitspraken noodzakelijke a posteriori uitspraken zijn, wordt door veel filoso-

fen beaamd, maar dat geldt niet voor natuurlijke soortnaam-identiteitsuitspraken, zoals ‘water 

is H2O’. Namen verwijzen naar particuliere entiteiten, waarover je een betekenisvolle identi-

teitsuitspraak kunt doen; waarvan je kunt vaststellen of deze waar of onwaar is. Maar natuur-

lijke soortnamen verwijzen niet naar particuliere entiteiten, maar naar natuurlijke soorten en 

het is maar de vraag of je daar op dezelfde manier als bij namen, mee om kunt gaan. Chalmers 

(1996) staat in deze kwestie lijnrecht tegenover Kripke (1971, 1981) en Soames (2005). Hij ver-

onderstelt namelijk dat: alles wat voorstelbaar is, ook metafysisch mogelijk is. Laten we dat 

zijn voorstelbaarheidsclaim noemen. Bijvoorbeeld: ‘water is XYZ’ is voorstelbaar en daarom 

ook metafysisch mogelijk, aldus Chalmers. Deze voorstelbaarheidsclaim hanteert hij in zijn 

 
1 Dit begrip zou misleidend kunnen zijn. De namen ‘Hesperus’ en ‘Phosphorus’ zijn immers niet identiek, maar verwijzen naar 

hetzelfde object; dus zou ‘naamverwijzingsidentiteit’ beter zijn. 
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zombie-argument om aannemelijk te maken dat bewustzijnservaringen niet te herleiden zijn 

tot fysische feiten en het materialisme/fysicalisme2 dus onwaar is. Als de voorstelbaarheids-

claim toegepast wordt op uitspraken zoals ‘water is H2O’ (2) en ‘water is XYZ’ (3), is de con-

sequentie daarvan dat deze uitspraken - omdat beide voorstelbaar zijn - dus ook beide meta-

fysisch mogelijk zijn. En dat betekent weer dat volgens Chalmers (2) en (3) nooit noodzakelijke 

a posteriori uitspraken kunnen zijn. Hij gebruikt in zijn argumentatie het raamwerk van het 

tweedimensionalisme.  

In Chalmers’ versie van de 2D-semantiek3 wordt onderscheid gemaakt tussen de pri-

maire intensie die in de actuele wereld verwijst naar een extensie, en de secundaire intensie 

die in een tegenfeitelijke wereld verwijst naar een extensie. Aan uitdrukkingen kun je verder 

nog begrippen verbinden als ‘voorstelbaar’, ‘mogelijk’ en ‘noodzakelijk’. Bij het evalueren van 

uitdrukkingen in de actuele en tegenfeitelijke werelden kunnen - wat deze begrippen betreft - 

betekenisverschillen ontstaan. Chalmers’ 2D-semantiek wordt gebruikt om deze begrippen te 

modelleren en is daarom essentieël om zijn voorstelbaarheidsclaim te funderen. Samenvattend 

kunnen we het volgende zeggen over de posities van Kripke, Chalmers en Soames m.b.t. nood-

zakelijke a posteriori uitspraken. Kripke heeft in zijn lezingen (1981) duidelijk gemaakt dat hij 

het bestaan van noodzakelijke a posteriori uitspraken verdedigd, waarbij hij ervan uitgaat dat 

namen en natuurlijke soortnamen starre verwijzers zijn. Chalmers daarentegen valt hem 

daarop aan, gebruikmakend van zijn 2D-semantiek, waarin hij stelt dat: wat voorstelbaar is, 

metafysisch mogelijk is. Soames, ten slotte, bekritiseert Chalmers’ standpunt en de kern van 

zijn kritiek richt zich vooral op zijn voorstelbaarheidsclaim, die volgens hem contra-intuïtief 

is.  

Nu de onderzoeksvraag, deze luidt als volgt: welke posities nemen Saul Kripke, David 

Chalmers en Scott Soames in met betrekking tot het noodzakelijk a posteriori van natuurlijke 

soortnaam-identiteiten? Het belang van deze vraag is tweeledig. Ten eerste, wat zijn de con-

sequenties voor de ‘gouden driehoek’? Wordt deze verder aangetast? Ten tweede, uit het voor-

gaande is gebleken dat een analyse nodig is om nauwkeurig na te gaan welke argumenten 

Kripke, Chalmers en Soames gebruiken om hun eigen positie met betrekking tot het 

 
2 De begrippen materialisme en fysicalisme worden door Chalmers door elkaar gebruikt (1996, 41). In de rest van deze scriptie 

zal ik ‘fysicalisme’ gebruiken.  
3 Ik gebruik het voorvoegsel 2D- voor begrippen als 2D-semantiek, 2D-raamwerk, enz. om die begrippen aan te duiden die ver-

band houden met het tweedimensionalisme van Chalmers. 
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noodzakelijke a posteriori te rechtvaardigen. We gaan deze analyse uitvoeren vanuit drie rich-

tingen. Allereerst bespreken we de visie van Kripke op het noodzakelijk a posteriori. Daarna 

de kritiek van Chalmers op Kripke, waarbij hij zijn 2D-semantiek inzet om het noodzakelijk a 

posteriori van natuurlijke soortnaam-identiteiten aan te vechten. Ten derde vanuit de optiek 

van Kripke-aanhanger Soames, die met een kritische behandeling van Chalmers’ voorstelbaar-

heidsclaim en zijn 2D-semantiek, zijn positie bepaalt. 

De route die we lopen, is als volgt. Hoofdstuk 2 start met de visie van Frege en Russell 

op namen. Vervolgens Kripke’s kritiek op die visie met een precieze uitleg van namen als 

starre verwijzers. Daarna naam-identiteiten en de ‘gouden driehoek’. Ten slotte, natuurlijke 

soortnaam-identiteiten en de ‘gouden driehoek’. Deze hele exercitie is nodig om Kripke’s po-

sitie helder te krijgen, namelijk dat hij descriptieve theorieën van (natuurlijke soort)namen, 

zoals de Naam-Stelling en de Cluster-Naam-Stelling weerlegt en dat hij het noodzakelijk a 

posteriori van natuurlijke soortnaam-identiteiten claimt. In hoofdstuk 3 beginnen we met 

Chalmers’ project tegen het fysicalisme. Vervolgens over zijn antwoord op het bezwaar van 

het noodzakelijk a posteriori m.b.v. zijn 2D-semantiek, waarmee hij een a priori noodzakelijk-

heid wil verdedigen, om de ‘gouden driehoek’ te herstellen. Hoofdstuk 4 starten we met de 

kern van Chalmers’ project tegen het fysicalisme. Daarna gaat het over epistemische en meta-

fysische mogelijkheid. En daarmee zijn we bij de kern gekomen van het conflict tussen de po-

sities van Chalmers en die van Kripke en Soames en die kern moeten we helder krijgen. In 

hoofdstuk 5 positioneren we Kripke, Chalmers en Soames met betrekking tot het noodzakelijk 

a posteriori van natuurlijke soortnaam-identiteiten aan de hand van onderwerpen als: episte-

mische en metafysische mogelijkheid, essentialisme, descriptivisme4 en starre verwijzers. We 

bekijken hun verschillende posities in de ‘driehoek van betekenis’ en daaruit zal blijken of die 

bij elkaar te brengen zijn. Ten slotte volgt de conclusie in hoofdstuk 6, met een vergelijkend 

overzicht van de posities van Kripke, Chalmers en Soames t.o.v. het noodzakelijk a posteriori 

van natuurlijke soortnaam-identiteiten aan de hand van vier punten. De conclusie geeft een 

antwoord op de vraag of de ‘gouden driehoek’ nog meer averij oploopt. 

 

 
4 Ik duid voor het gemak het toepassen van de descriptieve theorieën van (natuurlijke soort)namen aan met descriptivisme. 
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2 Kripke over noodzakelijke a posteriori uitspraken 

2.1 De Frege-Russell-visie en modale oordelen 

Het Millianisme (vernoemd naar John Stuart Mill) stelde dat de enige bijdrage van een naam 

aan de betekenis van een zin, waarin deze voorkomt, zijn referent is. Kortom, het Naam Re-

ferentialisme houdt in dat de betekenis van een naam zijn referent is. Frege en Russell voor-

zagen - onafhankelijk van elkaar - vier grote problemen met het Millianisme. 

(1) Er loopt een eenhoorn in het Kralingse bos. 

‘eenhoorn’ heeft geen referent. Zin (1) heeft dus ook geen betekenis. 

(2) Frodo Baggins bestaat niet.  

Zin (2) is betekenisvol en ook waar, maar heeft volgens het Millianisme geen betekenis. 

(3a) Eduard Douwes Dekker is Eduard Douwes Dekker. 

(3b) Eduard Douwes Dekker is Multatuli. 

Volgens het Millianisme betekenen de zinnen (3a en b) hetzelfde. Maar zin (3b) is waar en 

informatief en zin (3a) is waar, maar triviaal. 

(4a) Johan gelooft dat Willem Elschot Kaas schreef. 

(4b) Johan gelooft dat Alphonsus Josephus de Ridder Kaas schreef. 

Volgens het Millianisme betekenen de zinnen (4a en b) hetzelfde. De waarheidswaarde van 

beide zinnen is gelijk. Echter, zin (4a) kan waar zijn, maar (4b) niet. 

Hoe wilden Frege en Russell het probleem oplossen in bijvoorbeeld een zin waarin een naam 

of een bepaalde beschrijving geen referent heeft en dus volgens het Millianisme geen betekenis 

zou hebben? Neem de zin (5): ‘De koning van Frankrijk is kaal’. Frege meende dat (5) geen 

waarheidswaarde heeft omdat het subject geen referent (Bedeutung) heeft. Wel heeft de zin, 

ondanks het ontbreken van een referent een betekenis (Sinn). Russell moest niets hebben van 

Freges onderscheid in Sinn en Bedeutung, maar meende dat het leek dat deze zin een subject-

predicaat vorm heeft, maar dat dat niet werkelijk zo is. Dat wordt duidelijk als de zin (5) om-

gezet wordt in de volgende logische vorm: 

(5’) ∃x[x is koning van Frankrijk ∧ x is kaal ∧ ∀y[y is koning van Frankrijk → y = x]] 

Volgens Russell is de betekenis van (5) en (5’) gelijk aan elkaar. Aangezien er nu geen koning 

van Frankrijk is, zijn de zinnen (5) en (5’) onwaar. Hiermee toonde Russell aan dat de betekenis 

van een naam niet zijn referent is. Russell kwam met de volgende oplossing voor de proble-

men rond namen. De Naam-Stelling, die als volgt luidt: 
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De betekenis van een naam is dezelfde als die van een beschrijving die met de naam 

geassocieerd wordt. 

De betekenis van ‘Aristoteles’ is dezelfde als die van ‘de leermeester van Alexander de 

Grote’. De genoemde problemen uit het voorgaande kunnen door de Naam-Stelling worden 

opgelost. Bijvoorbeeld: 

(6) Sherlock Holmes bestaat niet. 

De betekenis van ‘Sherlock Holmes’ is dezelfde als die van ‘de beroemde Engelse detective 

die in Baker Street woonde’. Door voor deze naam de geassocieerde omschrijving te substitu-

eren krijgen we de volgende zin: 

(6’) De beroemde Engelse detective die in Baker Street woonde, bestaat niet. 

Als we vervolgens de zin omzetten in de volgende logische vorm (zoals Russell deed voor 

‘de koning van Frankrijk…’), krijgen we: 

(6’’) ¬∃x[x is de beroemde Engelse detective die in Baker Street woonde ∧ ∀y[y is de be-

roemde Engelse detective die in Baker Street woonde → y = x]] 

Zin (6’’) laat zien dat (6) waar is.  

De visie van Frege en Russell wordt gerepresenteerd door de Naam-Stelling. Frege meende 

dat de betekenis van een naam (en de beschrijving ervan) werd gegeven door de Sinn van de 

naam (Sinn = de wijze waarop de referent wordt gegeven). ‘Frodo Baggins’ en ‘Sherlock Hol-

mes’ hebben wel een Sinn, maar geen referent. De Frege-Russell-visie werd door velen als on-

juist beschouwd.  

(7) Aristoteles was de leraar van Alexander de Grote. 

Stel: Aristoteles betekent ‘de leraar van Alexander de Grote en de leerling van Plato’. Dan is 

(7) waar enkel en alleen op grond van haar betekenis. Dat gaat tegen elke intuitie in, want de 

waarheid van (7) is vastgesteld op grond van historisch onderzoek. Searle kwam vervolgens 

met de Cluster Naam-Stelling die een verbetering zou moeten zijn van de Naam-Stelling: 

De betekenis van een naam is een cluster van beschrijvingen (Cn) die met een naam (n) 

wordt geassocieerd. ’n is F’ is het ding dat voldoet aan de meeste of een voldoende 

aantal beschrijvingen uit Cn, is ook F.  

Als je in (7) ‘Aristoteles’ vervangt door ‘de leraar van Alexander de Grote’, dan is (7) noodza-

kelijk waar. Maar, zegt Kripke daar tegen in: het is een contingent feit dat Aristoteles filosoof 
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en leraar was. Dit intuïtieve argument gaan we nu verder uitwerken tot het modale argument 

tegen de (Cluster)-Naam-Stelling. 

In de klassieke logica geldt dat de waarheidswaarde van een complexe zin ‘A ˅ B’  al-

leen afhangt van de waarheidswaarden van de constituerende zinnen A en B.  Bijvoorbeeld: 

‘een cirkel is rond of vogels zijn reptielen’ is waar. ‘een cirkel is rond of 3 is even’ is waar. In 

de klassieke logica geldt dus het substitutieprincipe. Maar geldt dit principe ook in de modale 

logica? De taal van de modale logica is die van de klassieke logica plus de modale operatoren: 

‘het is noodzakelijk dat’ en het is ‘mogelijk dat’. Wat is de semantiek van deze modale opera-

toren? Stel Piet heeft precies 4 (huis)dieren: 4 kanaries. Neem de zinnen: 

(8) Alle kanaries van Piet zijn vogels. 

(9) Alle (huis)dieren van Piet zijn vogels. 

Zin (9) is door substitutie uit (8) verkregen. Beide zinnen hebben dezelfde waarheidswaarde 

(‘waar’). Nu voegen we een modale operator toe aan zin (8), zodat (10) ontstaat. En daarna 

passen we weer een substitutie toe, zodat uit zin (10), zin (11) ontstaat. 

(10) ‘Het is noodzakelijk dat (8)’ is waar. 

(11) ‘Het is noodzakelijk dat (9)’ is niet waar. 

Conclusie: in de modale logica geldt het substitutieprincipe dus niet. Hierdoor is het lange 

tijd problematisch om een semantiek voor de modale logica te ontwikkelen. Het is Kripke ge-

weest die een ‘mogelijke-werelden-semantiek’ heeft ontwikkeld. De modale operatoren heb-

ben daarin de volgende betekenis: 

‘Het is noodzakelijk dat A is waar’ <=> A is waar in alle mogelijke werelden. 

‘Het is mogelijk dat A is waar’ <=> A is waar in tenminste één mogelijk wereld.  

Nu kunnen we het modale argument tegen de Naam-Stelling wat nader uitwerken. 

Laat ‘de B’ de beschrijving zijn die geassocieerd is met de naam ‘Thomas Edison’, bijvoor-

beeld ‘de uitvinder van de gloeilamp’. 

(12) Als de B bestaat, dan is de B de B. 

Zin (12) is noodzakelijk waar. Zinnen met dezelfde betekenis hebben dezelfde modale status. 

Dus: 

(13) Als Thomas Edison bestaat dan is Thomas Edison de B. 

Zin (13) is niet noodzakelijk waar en heeft daardoor een andere modale status dan zin (12). 

Dus de Naam-Stelling is niet waar. Dit argument geldt ook tegen de Cluster-Naam-Stelling.  
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We kunnen dus concluderen dat Kripke met zijn modale argument heeft aangetoond dat de 

Frege-Russell-visie, gerepresenteerd door de Naam-Stelling, onwaar is en datzelfde geldt voor 

Searles Cluster-Naam-Stelling. 

 

2.2 Namen als starre verwijzers 

Kripke heeft in 2.1 aangetoond m.b.v. het modale argument dat de (Cluster)-Naam-Stelling 

niet waar is. Gebruik makend van zijn mogelijke-werelden-semantiek kan dit modale argu-

ment iets nauwkeuriger en ook algemener worden gemaakt. In zijn lezingen en artikel (1971, 

145) gebruikt hij het begrip ‘starre verwijzer’, dat als volgt is te definiëren: 

Een term t is een starre verwijzer van een object als: 

(14) In iedere mogelijke wereld waarin dat object bestaat, t verwijst naar dat object. 

(15) In geen mogelijke wereld verwijst t naar iets anders dan het object. 

Concreet betekent het dat het object dat t is, niet kan bestaan zonder t te zijn. Maar ook dat 

niets anders dan het object dat t is, t zou kunnen zijn. Dit laatste geeft intuïtief aan dat namen 

starre verwijzers zijn. Sommige beschrijvingen, bijvoorbeeld het kwadraat van 3  is  9, zijn ook 

starre verwijzers, maar de meeste zijn dat niet. We komen nu tot de volgende redenering: 

(16) Namen zijn starre verwijzers. 

(17) De beschrijvingen die een spreker associeert met namen zijn geen starre 

verwijzers. 

(18) Als term t een starre verwijzer is en term t* is geen starre verwijzer, dan 

kunnen t en t* niet hetzelfde betekenen. 

(19) Namen zijn niet synoniem met geassocieerde beschrijvingen. 

Uit de conclusie (19) volgt dat de (Cluster) Naam-Stelling niet waar is. Bijvoorbeeld ‘Aristote-

les is de leermeester van Alexander de Grote’ is waar in de actuele wereld. Maar er kan een 

mogelijke wereld zijn, waarin Aristoteles een slaaf is en geen filosoof. En dus is de naam ‘Aris-

toteles’ niet synoniem met zijn geassocieerde beschrijving. 

 

2.3 Naam-identiteiten en de gouden driehoek 

In 2.2 hebben we Kripke gevolgd in zijn succesvolle argumentatie tegen de (Cluster) Naam-

Stelling. Hij ging uit van de intuitie dat namen starre verwijzers zijn. Een naam verwijst in alle 

mogelijke werelden naar hetzelfde object. Nu is het zo dat we niet een definitie hebben 
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gegeven van een ‘naam’. In de voorbeelden kwamen namen langs als: ‘Frodo Baggins’, ‘Aris-

toteles’, ‘Thomas Edison’, enz. Dit zijn eigennamen en het kenmerkende daarvan is dat ze ver-

wijzen naar een persoon, object of locatie. Bijvoorbeeld ‘Plato’, ‘Eiffeltoren’ of ‘Zuidpool’, enz. 

Als we het in vervolg spreken over namen bedoelen we eigennamen. Er bestaan ook natuurlijke 

soortnamen, die komen later aan bod.  

De naam ‘Hesperus’ verwijst naar het hemellichaam dat ik in de avond, tijdens zons-

ondergang zie. De naam ‘Phosphorus’ verwijst naar het hemellichaam dat ik in de ochtend, 

tijdens zonsopkomst zie. Beide namen zijn starre verwijzers. In elke mogelijke wereld waarin 

Hesperus bestaat, verwijst ‘Hesperus’ naar hetzelfde hemellichaam. Hetzelfde geldt voor 

‘Phosphorus’. Nu is gebleken, na astronomisch onderzoek, dat ‘Hesperus’ en ‘Phosphorus’ 

naar hetzelfde hemellichaam verwijzen, namelijk de planeet Venus. Dus de uitdrukking ‘Hes-

perus is Phosphorus’ (20) geeft eigenlijk een naam-identiteit weer. De naam ‘Hesperus’ en de 

naam ‘Phosphorus’ verwijzen beide naar hetzelfde object. Na onderzoek is gebleken dat (20) 

waar is. Aangezien beide namen uit (20) starre verwijzers zijn en dus in alle mogelijke werel-

den (waarin het object bestaat waarnaar ze verwijzen) naar hetzelfde object verwijzen, kunnen 

we concluderen dat (20) noodzakelijk waar is en dat het tevens een a posteriori verkregen waar-

heid is. Dus: als (20) dan noodzakelijk (20). Algemener geformuleerd: naam-identiteiten zijn een 

soort beweringen die noodzakelijk a posteriori waar zijn.  

We denken weer aan de ‘gouden driehoek’. Neem de volgende uitdrukkingen: 

(21) Het kwadraat van 3 is 9. 

(22) Een vrijgezel is ongetrouwd. 

(23) Een lichaam heeft uitgebreidheid. 

(24) Hesperus is Phosphorus. 

(21), (22) en (23) zijn noodzakelijke a priori waarheden, conform de ‘gouden driehoek’, waarin 

a prioriteit en noodzakelijkheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. (24) springt uit dit 

rijtje, want het is een a posteriori waarheid. En dat is op zichzelf nog niet zo bijzonder, want de 

waarheid van (24) kon alleen maar door astronomisch onderzoek worden vastgesteld. Het 

opmerkelijke aan (24) is dat het een noodzakelijke waarheid is. Dus met (24) als voorbeeld van 

een naam-identiteit, wordt aangetoond dat de ‘gouden’ keten tussen a prioriteit en noodzakelijk-

heid is verbroken en de ‘gouden driehoek’ blijvend schade heeft opgelopen. Kant is ermee be-

gonnen (synthetische/noodzakelijke oordelen) en Kripke is er onbedoeld mee verder gegaan 
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(hij wilde namelijk de onhoudbaarheid van de (Cluster) Naam-Stelling van Frege, Russell en 

Searle aantonen) en toonde met zijn lezingen (1981) aan dat de naam-identiteiten een soort 

beweringen zijn die noodzakelijk en a posteriori waar zijn.  

Voor het vervolg is het van belang iets nauwkeuriger te omschrijven wat Kripke in 

deze context verstaat onder de begrippen ‘mogelijk’ en ‘noodzakelijk’. In het algemeen wordt 

onderscheid gemaakt tussen logische en metafysische mogelijkheid/noodzakelijkheid. Allereerst 

enkele voorbeelden van logische varianten. De bewering ‘Victor is ziek’ (25) is logisch mogelijk 

waar. Er is in (25) geen tegenstrijdigheid te ontdekken. ‘Victor’ en ‘is ziek’ spreken elkaar na-

melijk niet tegen. Maar de bewering ‘Victor is ziek en Victor is niet ziek’ (25’) is logisch onmo-

gelijk waar of ook logisch noodzakelijk onwaar, want het eerste en het tweede deel van (25’) spre-

ken elkaar tegen. De bewering ‘water is H2O’ (26) is ook logisch mogelijk waar.  

Vervolgens de metafysische varianten. Wat bedoelen we precies met metafysisch mo-

gelijk/noodzakelijk? Voor de modale begrippen ‘mogelijk’ en ‘noodzakelijk’ wordt doorgaans 

de ‘mogelijke-werelden-semantiek’ van Kripke gebruikt. En daarin geldt voor de bewering p 

dat: 

• p is metafysisch mogelijk desda p is waar in tenminste één mogelijke wereld.5 

• p is metafysisch noodzakelijk desda p is waar in alle mogelijke werelden. 

Toegepast op de beweringen (25), (25’) en (26) kunnen we het volgende concluderen. (25) is 

waar in tenminste één mogelijke wereld, en is dus metafysisch mogelijk. (25’) is onwaar in alle 

mogelijke werelden, en is dus metafysisch niet mogelijk. (26) is waar in alle mogelijke werel-

den, en is dus metafysisch noodzakelijk. Als Kripke de begrippen ‘mogelijk’ en ‘noodzakelijk’ 

hanteert, is dat vrijwel altijd in metafysische zin. Chalmers (2004) hanteert ook nog de begrip-

pen ‘epistemisch mogelijk/noodzakelijk’. Deze variant is niet te onderscheiden van logisch 

mogelijk/noodzakelijk. Hij gebruikt genoemde begrippen vooral binnen zijn Epistemische 2D-

semantiek (2004). Chalmers benadrukt daarmee vooral het epistemische karakter van de pri-

maire intensie binnen zijn 2D-raamwerk. We komen daar later op terug. 

 

 
5 Kripke en Soames menen, vanwege hun Modaal Dualisme, dat metafysische mogelijkheid ook altijd epistemische mogelijk-

heid inhoudt, maar niet andersom. Bij Chalmers is, vanwege zijn Modaal Monisme, epistemische mogelijkheid gelijk aan meta-

fysische mogelijkheid. Op het Modaal Monisme en Modaal Dualisme komen we later terug (3.1 en 5.1). 
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2.4 Natuurlijke soortnaam-identiteiten en de gouden driehoek 

Naast (eigen)namen kennen we ook soortnamen. Bijvoorbeeld ‘tijger’, ‘goud’, ‘water’, maar 

ook ‘warmte’, ‘bliksem’, ‘licht’, enz. Ik zou ze natuurlijke soortnamen willen noemen. Deze 

soorten geven weer wat de structuur van de werkelijkheid is. We kunnen er – net als bij namen 

- identiteitsuitspraken mee vormen. Bijvoorbeeld: 

(27) Goud is het element met atoomnummer 79. 

(28) Water is H2O. 

(29) Warmte is beweging van moleculen. 

(30) Bliksem is een elektrische ontlading. 

(31) Licht is een stroom fotonen. 

(32) Pijn is gestimuleerde C-vezels. 

Deze uitspraken hebben de algemene opbouw: ‘A is B’. Waarin ‘A’ een natuurlijke soortnaam 

is die als een starre verwijzer verwijst naar een (massa) substantie of een (natuur)verschijnsel. 

‘B’ is evenals ‘A’ een natuurlijke soortnaam, maar dan in de vorm van een beknopte beschrij-

ving die is gebaseerd op een wetenschappelijke ontdekking. Vandaar dat men (27) t/m (32) 

ook wel theoretische identiteiten noemt (Kripke, 1981, 98-100). Een verschil tussen ‘A’ en ‘B’ is 

dat ‘A’ met lichamelijke zintuigen (zien, voelen) direct kan worden waargenomen en ‘B’ indi-

rect m.b.v. wetenschappelijke instrumenten en methodes. De waarnemingen van ‘B’ zijn feite-

lijk ‘theorie-geladen’. In de 18e eeuw zou men m.b.t. (29) zeggen: ‘warmte is calorique‘. ‘is’ 

verbindt ‘A’ met ‘B’ tot een identiteitsuitspraak en drukt een identiteitsrelatie uit. Of dat voor 

(32) ook geldt, is een punt van discussie. Als we er van uit gaan dat (27) t/m (32) natuurlijke 

soortnaam-identiteiten zijn en dat natuurlijke soortnamen starre verwijzers zijn, dan zijn de 

uitspraken van het soort ‘A is B’ noodzakelijke a posteriori beweringen. En dat betekent weer dat 

natuurlijke soortnaam-identiteiten de verbinding tussen noodzakelijkheid en a prioriteit ver-

breekt en dus de status van de ‘gouden driehoek’ verder ter discussie stelt.  

Het is goed om op te merken dat (beknopte) beschrijvingen (zie de rechterterm B in 

(27) t/m (32)) meestal geen starre verwijzers zijn, waardoor het niet vanzelfsprekend is dat 

beweringen met de structuur ‘A is B’, noodzakelijke beweringen zijn. Maar er zijn uitzonde-

ringen. Zo zijn de linker termen uit uitdrukkingen als ‘de vierkantswortel uit 9 is 3’ en ‘5 + 7 is 

12’, toch starre verwijzers, als zijn het wel beschrijvingen. We komen in 5.2 hierop terug als we 

het dan hebben over essentialisme en descriptivisme. 
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3 Chalmers over noodzakelijke a posteriori uitspraken 

3.1 Het project van Chalmers 

Het project van Chalmers in zijn The Conscious Mind (1996) heeft onder meer tot doel het fysi-

calisme m.b.t. het bewustzijn te problematiseren. Hij beargumenteert dat als zombies mogelijk 

zijn, bewustzijnservaringen niet superveniëren op fysische feiten en het fysicalisme niet cor-

rect is. Hij moet daartoe de volgende twee zaken aannemelijk maken, namelijk dat logische 

superveniëntie gebruikt kan worden om te onderbouwen dat een wereld met daarin zombies, 

voorstelbaar is, en dat de voorstelbaarheidsclaim: alles wat voorstelbaar is, is metafysisch mo-

gelijk, correct is. Als Chalmers dat lukt, kan hij het volgende stellen: als zombies zijn voor te 

stellen, dat daaruit volgt dat zombies (metafysisch) mogelijk zijn. De volgende begrippen zijn 

van belang in Chalmers’ argumentatie en zullen achtereenvolgens worden uitgelegd: ‘logische 

en natuurlijke superveniëntie’, ‘fysicalisme’ en ‘reductieve verklaring’. Verder besteed ik aan-

dacht aan de vragen: wanneer is iets voorstelbaar en wanneer is iets logisch, epistemisch en/of 

metafysisch mogelijk? En aan het Modaal Monisme (Kment, 2021) dat door Chalmers wordt 

aangehangen en dat stelt dat er geen verschil is tussen genoemde soorten van mogelijkheid. 

Chalmers begint met de vraag: kan bewustzijn worden uitgelegd in fysische termen? 

Om daar antwoord op te geven bouwt hij een raamwerk op waarin het begrip ‘superveniëntie’ 

centraal staat. De wijd verbreidde opvatting is dat de meest fundamentele feiten over het uni-

versum fysische feiten zijn en dat alle andere feiten daar afhankelijk van zijn. Het intuïtieve 

idee is dat een verzameling van A-feiten (onderliggend) een andere verzameling van B-feiten 

(bovenliggend) volledig kan bepalen. De fysische A-feiten in de wereld bepalen bijvoorbeeld 

de biologische B-feiten in de wereld. Je kunt dus zeggen dat biologische B-eigenschappen su-

perveniëren op fysische A-eigenschappen.6 We kunnen de volgende bruikbare definitie han-

teren:  

B-eigenschappen superveniëren op A-eigenschappen als er geen twee mogelijke situ-

aties bestaan die identiek zijn voor wat betreft hun A-eigenschappen, maar verschil-

len in hun B-eigenschappen.  

 
6 Chalmers gebruikt A- en B-eigenschappen meestal om superveniëntie uit te leggen en A- en B-feiten om de doctrine van het 

fysicalisme te definieren, maar doet dat niet consequent; en dat kan soms wat verwarrend zijn. Er is de volgende relatie tussen 

beide. ‘The A-facts and B-facts about the world are the facts concerning the instantiation and distribution of A-properties and B-

properties.’(1996, 33) 
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Het is van belang om op te merken dat B-eigenschappen niet per se biologische eigenschappen 

hoeven te zijn, het kunnen ook fysische eigenschappen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de elektri-

sche geleidbaarheid van een koperdraad die supervenieërt op een fysische eigenschap van 

koperatomen. 

Verder kunnen we logische en natuurlijke superveniëntie onderscheiden. Beide hebben 

betrekking op fysische feiten die geïnstantieerd en gedistribueerd worden door fysische eigen-

schappen, maar er is een duidelijk verschil tussen beide. Logische superveniëntie heeft betrek-

king op wat logisch mogelijk is. Chalmers zegt dat God zelfs niet een wereld kan scheppen die 

fysisch gelijk is aan de onze, maar biologisch onderscheiden (1996, 35). Dat is logisch niet mo-

gelijk. Een voorbeeld. Stel er staat een ijzeren stoel op een bepaalde plaats in de kamer. De 

plaats van de stoel (B-eigenschappen) supervenieërt logisch op de posities van de ijzeratomen 

(A-eigenschappen) in de stoel. Er is een directe relatie tussen de B-eigenschappen en de A-

eigenschappen. Als de posities van alle ijzeratomen in de stoel een meter zouden zijn opge-

schoven naar links, dan staat de stoel ook een meter naar links. Er is geen natuurwet voor 

nodig om die superveniëntie te bewerkstelligen. Het is niet logisch mogelijk dat de atomen 

van de stoel een meter zijn opgeschoven, maar de stoel in zijn geheel niet.  

Natuurlijke superveniëntie heeft betrekking op wat fysisch, empirisch mogelijk is, con-

form de natuurwetten van onze wereld. Chalmers (1996, 36) geeft het voorbeeld van een be-

paalde hoeveelheid gas in de actuele wereld. Daarvan wordt de druk bepaald door het volume 

en de temperatuur middels de formule: pV = KT 7. De druk p supervenieërt op het volume V 

en de temperatuur T, waarbij K een constante is. We hebben gezien dat in het geval van logi-

sche superveniëntie uit de A-eigenschappen automatisch de B-eigenschappen volgen. Bij na-

tuurlijke superveniëntie moet er een bepaalde wetmatige relatie (pV = KT) zijn tussen de A-

eigenschappen en de B-eigenschappen.  

Superveniëntie en fysicalisme. Chalmers formuleert de stelling van het fysicalisme als 

volgt: fysicalisme is waar als alle feiten over de wereld logisch superveniërend zijn op de fysi-

sche feiten. M.a.w. fysicalisme is waar als alle feiten over de wereld een gevolg zijn van fysi-

sche feiten.  

Logische superveniëntie en reductieve verklaring. Een natuurlijk verschijnsel is reductief 

verklaarbaar in termen van bepaalde onderliggende eigenschappen precies als het logisch 

 
7 Deze formule drukt de algemene gaswet uit van Boyle en Gay-Lussac. 
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superveniërend is op deze eigenschappen. Logische superveniëntie is dus noodzakelijk voor 

reductieve verklaringen. Maar waarom is dat zo en waarom zou natuurlijke superveniëntie 

daar niet geschikt voor zijn? We pakken het voorbeeld van de ijzeren stoel er weer bij. De 

eigenschappen van de stoel, namelijk dat deze van ijzer is en dat deze een bepaalde vorm heeft 

en dat deze op die bepaalde plek staat, zijn reductief verklaarbaar in termen van bepaalde 

onderliggende eigenschappen, namelijk: dat de stoel uit een verzameling ijzeratomen is opge-

bouwd, en dat die atomen een bepaalde positie t.o.v. elkaar innemen en dat die atomen een 

bepaalde positie in de ruimte innemen. We hoeven geen kennis te hebben van een bepaalde 

natuurwet, zoals in het geval van natuurlijke superveniëntie, maar a priori weten we de eigen-

schappen reductief te verklaren uit de onderliggende eigenschappen. Deze kennis is vanuit de 

‘leunstoel’ beschikbaar. In wezen doen we hetzelfde bij het voorstellen van een tweeling-zom-

bie, deze is molecuul voor molecuul gelijk aan ons en zijn eigenschappen zijn reductief te ver-

klaren uit de moleculen.  

Volgens Chalmers kan bijna alles in de wereld worden uitgelegd in fysische termen. Er 

zijn echter uitzonderingen daarop, bijvoorbeeld het bewustzijn. Welke argumenten gebruikt 

hij om aan te tonen dat bewustzijn niet logisch supervenieërt op het fysische? Hij noemt er vijf, 

waarvan de logische mogelijkheid van zombies het meest bekende is.  

Dat argument gaat als volgt: 

P1 Als het fysicalisme correct is, dan zijn zombies onmogelijk. 

P2 Zombies zijn voorstelbaar. 

P3 Alles wat voorstelbaar is, is metafysisch mogelijk (voorstelbaarheidsclaim). 

C1 Dus, zombies zijn metafysisch mogelijk. 

C2 Dus, het fysicalisme is incorrect. 

Laat we deze redenering het ‘zombie-argument noemen. Premisse P3 noemen we voortaan de 

‘voorstelbaarheidsclaim’. Als we inzoomen op het zombie-argument, dan draait het om de 

waarheid van de premissen P2 en P3. Als P2 en P3 beide waar zijn, zijn de conclusies C1 en C2 

beide ook waar; hetgeen betekent dat het fysicalisme incorrect is. Stel je een zombie voor die 

molecuul voor molecuul gelijk is aan mij. Aan de buitenkant en in het functioneren van het 

lichaam is geen enkel verschil op te merken tussen mij en mijn zombie-tweeling. Ook is uit de 

reacties van de zombie niet af te leiden dat hij geen bewustzijnservaringen heeft. Het enige 

verschil is dat ik bewustzijn heb en mijn zombie-tweeling niet.  
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Maar zijn zombies voorstelbaar (is P2 waar)? Voor we daarop een antwoord kunnen 

geven, moeten we nauwkeurig omschrijven wat we onder ‘voorstelbaar’ verstaan. Daar heb-

ben we de begrippen ‘logisch mogelijk’ en ‘epistemisch mogelijk’ voor nodig. Een voorbeeld. 

Van de bewering ‘water is XYZ’ (1) is niet a priori vast te stellen dat deze onwaar is. (1) is dus 

epistemisch mogelijk; maar ook logisch mogelijk, want de betekenissen van ‘water’ en ‘XYZ’ 

zijn niet met elkaar in tegenspraak (zoals bij de ‘vierkante cirkel’). Dus er is minstens één mo-

gelijke wereld waarin (1) waar is; zo een wereld is dus ook voorstelbaar. Concluderend: een 

voorstelbare, een epistemisch mogelijke en een logisch mogelijke wereld zijn onderling uit-

wisselbaar. Nu terug naar de zombies. Deze worden beschreven door een verzameling propo-

sities die consistent zijn en niet met elkaar in tegenspraak (bijvoorbeeld: ze zijn molecuul voor 

molecuul gelijk aan een mens en hebben geen bewustzijnservaringen). Als dat het geval is, 

dan zijn zombies voorstelbaar. 

Maar zijn zombies ook mogelijk? Zombies zijn mogelijk als de voorstelbaarheidsclaim 

(P3) waar is. Chalmers wil deze claim verdedigen tegen het bezwaar dat voortkomt uit 

Kripke’s noodzakelijk a posteriori. Wat staat er namelijk op het spel? De voorstelbaarheids-

claim zegt: alles wat voorstelbaar is, is ook metafysisch mogelijk. Neem de volgende uitdruk-

kingen: ‘water is H2O’ (2) en ‘water is XYZ’ (3). Beide zijn voorstelbaar, en ook epistemisch en 

logisch mogelijk. Volgens de voorstelbaarheidsclaim zijn beide uitdrukkingen dan ook meta-

fysisch mogelijk. Welke argument heeft Chalmers daarvoor? Hij stelt dat er slechts één ruimte 

is van mogelijke werelden of anders gezegd dat voorstelbaarheid, epistemische, logische en 

metafysische mogelijkheid aan elkaar gelijk zijn. Hij noemt dit Modaal Monisme (2002b, 196). 

In genoemde modale ruimte varieert niet het soort werelden, maar de waarheidswaarden van 

uitdrukkingen die geëvalueerd worden. Dit laatste werken we verder uit als we Chalmers’ 

2D-semantiek behandelen (3.2). Maar waarom kiest Chalmers voor het Modaal Monisme? Hij 

zegt daarover: 

There is no good reason to accept such a modal dualism, when modal monism can explain all the 

untendentious phenomena. There are no further modal data for a distinct metaphysical modality to 

explain: what needs to be explained is already explained (2002b, 196). 

Kripke zegt dat naast namen ook natuurlijke soortnamen starre verwijzers zijn en het 

gevolg daarvan is dat (2) noodzakelijk a posteriori waar is en dus (3) noodzakelijk a posteriori 

onwaar is of andersom, maar de uitdrukkingen (2) en (3) kunnen niet beide noodzakelijk a 

posteriori waar zijn. Volgens Chalmers’ Modale Monisme is het aantal voorstelbare werelden, 
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logisch/epistemisch mogelijke werelden en metafysisch mogelijke werelden aan elkaar gelijk 

(Kment, 2021). En daaruit volgt dat de voorstelbaarheidsclaim (P3): alles wat voorstelbaar is, 

is metafysisch mogelijk, correct is. En de waarheid van P3 heeft hij, zoals eerder gezegd, nodig 

voor zijn project dat moet aantonen dat het fysicalisme, voor wat betreft bewustzijnservarin-

gen, niet correct is. Kripke en Soames zeggen echter: nee, a posteriori stellen we vast dat be-

paalde voorstelbare werelden of logisch/epistemisch mogelijke werelden, metafysisch niet mo-

gelijk zijn, en hangen daarmee het Modaal Dualisme aan (Kment, 2021). Concluderend kunnen 

we stellen dat op het eerste gezicht lijkt dat de voorstelbaarheidsclaim, zoals Chalmers die 

hanteert, zich niet verdraagt met Kripke’s noodzakelijk a posteriori, en dat daarmee het Mo-

daal Monisme van Chalmers staat tegenover het Modaal Dualisme van Kripke en Soames. 

 

3.2 Chalmers’ antwoord op het bezwaar van het noodzakelijk a posteriori  

Chalmers voert eerst Kripke in die stelt dat als water H2O is in de actuele wereld, water H2O 

is in alle mogelijke werelden. De uitdrukking ‘water is H2O’ is dus noodzakelijk waar ondanks 

het a posteriori karakter van deze uitspraak. Chalmers geeft toe dat noodzakelijke a posteriori 

waarheden problemen geeft voor zijn 2D-raamwerk. De verbinding tussen conceptuele waar-

heden en noodzakelijkheid is niet meer vanzelfsprekend, er zijn namelijk noodzakelijke waar-

heden, zoals ‘water is H2O’, die a posteriori worden vastgesteld. Chalmers zegt vervolgens dat 

hij Kripke’s inzichten op een natuurlijke manier gaat opnemen in zijn 2D-raamwerk van bete-

kenis en noodzakelijkheid. Hij gebruikt daarvoor een eigen versie van 2D-semantiek; die een 

synthese is van ideeën die te vinden zijn bij Kripke, Putnam, Kaplan, Stalnaker, Lewis, Evans 

Davies en Humberstone, e.a., die ook 2D-raamwerken doordachten en toepasten (1996, 56). 

Voordat we de essentiële kenmerken ervan bestuderen, is de vraag gerechtvaardigd: wat is 

het doel van Chalmers’ 2D-semantiek? Kortweg geantwoord. Chalmers wil aantonen dat be-

grippen als ‘mogelijk’ en ‘noodzakelijk’ beide een meerduidige betekenis hebben en daar heeft 

hij een 2D-raamwerk voor nodig om die te representeren. En die meerduidigheid van bijvoor-

beeld het begrip ‘noodzakelijk’, gebruikt hij om de dreiging van Kripke’s noodzakelijk a pos-

teriori af te wenden. 

Volgens Chalmers’ 2D-semantiek zijn er twee manieren om de afhankelijkheid van een 

extensie van een concept8 van mogelijke werelden, uit te drukken. Chalmers noemt de eerste 

 
8 Chalmers gebruikt ‘concept’ voor termen als ‘water’, ‘goud’, ‘warmte’, enz. 
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de primaire intensie en de tweede de secundaire intensie. Beide soorten intensies kunnen gezien 

worden als functies van mogelijke werelden naar extensies. De primaire intensie kiest de referent 

van een concept uit in een wereld als deze als actueel wordt beschouwd. De secundaire intensie 

kiest de referent van een concept uit in een wereld als deze als tegenfeitelijk wordt beschouwd, 

gegeven dat de actuele wereld al is vastgelegd. De secundaire intensie komt sterk overeen met 

die van Kripke, waarmee hij metafysische noodzakelijkheid m.b.v. van zijn mogelijke-werel-

den semantiek uitdrukt. Neem het concept ‘water’. Als de actuele wereld XYZ in oceanen en 

meren blijkt te hebben, dan verwijst ‘water’ naar XYZ. Dus dan beeldt de primaire intensie 

van ’water’ de XYZ-wereld af op XYZ. Als echter in de actuele wereld er H2O in de oceanen 

en meren aanwezig is, verwijst ‘water’ naar H2O en dan beeldt de primaire intensie van ’water’ 

de H2O-wereld af op H2O. In een 2D-matrix wordt het voorgaande als volgt schematisch weer-

gegeven. 

 

Matrix van ‘water’ 

                           Tegenfeitelijke wereld 

Actuele wereld 

H2O-wereld XYZ-wereld 

H2O-wereld H2O                                      (a) H2O                                     (b) 

XYZ-wereld XYZ                                      (c) XYZ                                     (d) 

 

Hoe lezen we deze matrix? Langs de verticale as zijn de mogelijke actuele werelden gepositio-

neerd. Langs de horizontale as zijn de mogelijke tegenfeitelijke werelden gepositioneerd. Waar 

vinden we in deze matrix de primaire en secundaire intensies? Zoals eerder gezegd zijn pri-

maire en secundaire intensies functies die mogelijke werelden afbeelden op extensies (in dit 

concrete geval op H2O of op XYZ) en zijn daardoor slechts indirect in de matrix aan te wijzen.  

De diagonaal van de matrix: de vakjes (a) en (d), correspondeert met de primaire intensie 

die we associëren met ‘water’. In een actuele H2O-wereld (vakje (a)) verwijst ‘water’ naar H2O. 

In een actuele XYZ-wereld (vakje(d)) verwijst ‘water’ naar XYZ. Deze primaire intensie is a 

priori kenbaar en niet afhankelijk van empirische factoren en daarom weten we dus niet (op 

basis van de primaire intensie) of deze naar H2O of naar XYZ verwijst. Dus als we uitgaan van 

de primaire intensies kunnen we stellen dat de beweringen ‘water is H2O’ en ‘water is XYZ’ 

beide mogelijk waar zijn. Chalmers noemt deze soort mogelijkheid: 1-mogelijkheid. Deze is a 

priori kenbaar. Voor de duidelijkheid noemen we deze: a priori mogelijkheid (ook wel 
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epistemische mogelijkheid). Is er ook een a priori noodzakelijkheid? Ja, denk aan de uitdruk-

king ‘een vrijgezel is ongetrouwd’. Hoe de wereld ook blijkt te zijn, deze bewering is a priori 

noodzakelijk waar. Hoe zit dat met de uitspraak ‘water is waterig spul’? Volgens Chalmers is 

‘water’ conceptueel equivalent aan ‘dthat (waterig spul)’, waarbij dthat een versie van Kaplans 

verstarrende operator is, die een intensie omzet in een starre verwijzer bij evaluatie in de ac-

tuele wereld (1996, 59). Dus als blijkt dat in de actuele wereld ‘water is H2O’ waar is, of als 

blijkt dat ‘water is XYZ’ waar is, het maakt niet uit, de bewering ‘water is waterig spul’ is a 

priori noodzakelijk waar, hoe de wereld ook blijkt te zijn. We spreken dan van a priori noodza-

kelijkheid. 

De eerste horizontale rij, de vakjes (a) en (b), correspondeert met de secundaire intensie 

van ‘water’, ervan uitgaand dat de H2O-wereld de actuele wereld is. Hetzelfde geldt voor de 

tweede horizontale rij: de vakjes (c) en (d), maar dan ervan uitgaand dat de XYZ-wereld de 

actuele wereld is. Als ‘water’ in de actuele wereld blijkt te verwijzen naar H2O (a), dan zegt 

Kripke dat het redelijk is om te zeggen dat water H2O is in iedere tegenfeitelijke wereld (b). 

Chalmers zegt vervolgens: als Kripke en Putman gelijk hebben, kiest de secundaire intensie 

van ‘water’, H2O uit in alle werelden (zie de eerste horizontale rij in de matrix, met de vakjes 

(a) en (b)). Dus als we uitgaan van de secundaire intensies kunnen we stellen dat ‘water is 

H2O’ noodzakelijk waar is. Chalmers noemt deze soort noodzakelijkheid: 2-noodzakelijkheid. 

Deze is a posteriori kenbaar. Voor de duidelijkheid noemen we deze: a posteriori noodzakelijk-

heid (ook wel metafysische noodzakelijkheid). 

We maken nu een belangrijk uitstapje door alvast te anticiperen op een essentieel ver-

schil tussen Chalmers’ positie enerzijds en die van Kripke en Soames anderzijds, en dat in dit 

gedeelte van de scriptie voor verwarring zou kunnen zorgen. Van de bewering ‘water is wa-

terig spul’ (4) (uitgaande van de primaire intenties van de termen) zegt Chalmers dat deze a 

priori noodzakelijk waar is. Volgens Kripke en Soames, echter, is ‘water’ een starre verwijzer, 

maar de term ‘waterig spul’ is dat niet (is immers een beschrijving) en is (4) mogelijk, maar 

niet noodzakelijk waar. Er kan nu verwarring ontstaan als we a priori en a posteriori noodzake-

lijkheid door elkaar halen. Chalmers heeft het dus over de a priori noodzakelijkheid van (4) en 

Kripke en Soames over de a posteriori noodzakelijkheid van ‘water is H2O’ (5). Chalmers zegt 

vervolgens dat de primaire intensie van een concept, die in tegenstelling tot een secundaire 

intensie onafhankelijk van empirische factoren is, belangrijk is voor zijn doelen.  
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Wat heeft Chalmers’ 2D-semantiek ons nu opgeleverd? Ten eerste. Chalmers is van 

mening dat vele ‘schijnbare’ problemen, die opkomen uit Kripke’s beschouwingen, een gevolg 

zijn van het willen samenbrengen van de dubbele aspecten die in een verwijzing aanwezig 

zijn, in één enkele notie van betekenis of noodzakelijkheid. Chalmers bedoelt daarmee te zeg-

gen dat de beweringen (4) en (5) allebei noodzakelijk waar zijn, maar dat deze verschillende 

soorten van noodzakelijkheid alleen zijn te onderscheiden als je eraan toevoegt dat (5) geëva-

lueerd wordt in een tegenfeitelijke wereld (waarbij in de actuele wereld bijvoorbeeld water 

H2O is) en (4) in een actuele wereld. Hij zag daarom als oplossing het gebruik van een 2D-

raamwerk, waarin primaire en secundaire intensies i.c.m. mogelijke actuele en tegenfeitelijke 

werelden de verschillende soorten ‘mogelijkheid’ en ‘noodzakelijkheid’ beter kunnen repre-

senteren. Een mogelijke winst hiervan is dat Chalmers aantoont dat de relatie tussen a priori-

citeit en noodzakelijkheid via primaire intensies toch enigszins in stand wordt gehouden 

(denk aan de ‘gouden driehoek’). Ten tweede. Eigenlijk ook weer niet zoveel. Kripke’s nood-

zakelijk a posteriori blijft nog steeds een probleem voor Chalmers’ 2D-semantiek, want Chal-

mers zal moeten erkennen dat natuurlijke soortnamen starre verwijzers zijn en dat natuurlijke 

soortnaam-identiteiten dus a posteriori noodzakelijk waar zijn. Chalmers ziet een uitweg in 

het Modaal Monisme, immers daarin is alleen ruimte voor één soort werelden, die allemaal 

voorstelbaar, logisch, epistemisch en metafysisch mogelijk zijn. Daarom zijn de beweringen 

‘water is H2O’ en ‘water is XYZ’, geëvalueerd volgens de primaire intensies, beide voorstel-

baar, logisch, epistemisch en metafysisch mogelijk en kunnen dus niet beide noodzakelijk 

waar zijn. Het samenvallen van epistemische (a priori) en metafysische (a posteriori) moge-

lijkheid zal in het volgende hoofdstuk door Soames worden aangevochten. 

 

4 Soames over Chalmers’ opvatting over noodzakelijke a posteriori uitspraken 

4.1 De kern van Chalmers’ project  

Soames verdedigt de door Saul Kripke veroorzaakte revolutie in de filosofie in zijn boek Refe-

rence and Description (2005). De ondertitel The Case against Two-Dimensionalism geeft grofweg 

zijn positie al weer. Hij trekt ten strijde tegen het tweedimensionalisme en behandelt achter-

eenvolgens de standpunten van Stalnaker, Davies en Humberstone, maar ook die van de ‘am-

bitieuze’ tweedimensionalisten als Jackson en Chalmers. Soames wijdt een heel hoofdstuk aan 

Chalmers’ standpunt, en verdedigt het standpunt van Kripke. Dit hoofdstuk: ‘Chalmers’s two-
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dimensionalist defense of zombies’, maakt zijn kritiek op Chalmers en zijn eigen standpunt 

helder (2005, 194-266). We zullen het volgen. De posities van de andere tweedimensionalisten 

laten we buiten beschouwing. 

Chalmers stelt dat als het fysicalisme waar is, alle feiten over de wereld logisch super-

veniërend zijn op de fysische feiten. Hij beweert verder dat er bepaalde feiten echter niet vol-

gen uit fysische feiten, namelijk beschrijvingen van bewuste aandoeningen als: visuele erva-

ringen of ervaringen van pijn en honger, etc. Als Chalmers gelijk heeft, is het fysicalisme niet 

correct. Soames ziet het volgende idee als een zeer belangrijk kenmerk van het tweedimensio-

nalisme (samengevat): 

Epistemische en metafysische mogelijkheid is in de volgende betekenis hetzelfde. Een 

wereld is metafysisch mogelijk desda van deze wereld niet a priori bekend is dat deze 

niet kan bestaan en dus epistemisch mogelijk is. Primaire en secundaire intensies ge-

associeerd met een uitdrukking hebben verschillende evaluaties die betrekking hebben 

op dezelfde ruimte met mogelijke werelden (2005, 196). 

Soames behandelt meer kenmerken, maar die laten we hier rusten. In 3.1 en 3.2 hadden we al 

vastgesteld dat Chalmers voorstelbaarheid, logische, epistemische en metafysische mogelijk-

heid aan elkaar gelijkstelt, zie voorgaande reactie van Soames. Hij spreekt ook van één ruimte 

met mogelijke werelden (Modaal Monisme). Maar Kripke beschouwt de verzameling van me-

tafysisch mogelijke werelden als een deelverzameling van de verzameling logisch, epistemisch 

mogelijke werelden en hangt daarmee het Modaal Dualisme aan (Kment, 2021). In de vol-

gende paragraaf worden het Modaal Dualisme van Soames en Kripke tegenover het Modaal 

Monisme van Chalmers geplaatst. 

 

4.2 Epistemische en metafysische mogelijkheid 

Zoals we in het voorgaande hebben geconstateerd: Chalmers kiest voor het Modaal Monisme. 

En daar volgt direct zijn voorstelbaarheidsclaim uit: alles wat voorstelbaar is, is metafysisch 

mogelijk (P3, p. 15). Soames gaat in deze paragraaf aannemelijk maken dat deze claim contra-

intuïtief is. Als hij daarin slaagt heeft hij aangetoond dat Chalmers’ zombie-argument proble-

matisch is en zijn project gebreken vertoont.  
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Soames gebruikt een gedachtenexperiment dat ik verkort weergeef. Stel je voor dat op 

je bureau een presse-papier9 staat, waarvan je niet weet van welke materiaal deze is gemaakt. 

Dit voorwerp kan gemaakt zijn van plastic of van metaal of van hout. Door a priori te redene-

ren, kun je niet te weten komen van welk van deze materialen dit voorwerp is gemaakt. Het 

is dus epistemisch mogelijk dat de presse-papier is gemaakt van plastic of van metaal of van 

hout. Anders gezegd, er zijn dus mogelijke werelden voorstelbaar waarin dit voorwerp dat op 

dit bureau staat, is gemaakt van plastic, metaal of hout. Als je na onderzoek erachter komt dat 

de presse-papier van hout is gemaakt, is het metafysisch onmogelijk dat het voorwerp is ge-

maakt van plastic of metaal. In de stijl van Kripke zou deze presse-papier noodzakelijk uit 

hout bestaan en dat is een a posteriori waarheid.  

De alternatieve 2D-verklaring zou als volgt moeten luiden, zo zegt Soames. Er is geen 

mogelijke wereld waarin precies deze presse-papier, die op mijn bureau staat, van plastic is 

gemaakt. Dat betekent dat je ook geen wereld kunt voorstellen waarin genoemd voorwerp is 

gemaakt van plastic. Wat je wel kunt voorstellen is een wereld waarin een presse-papier be-

staat, die precies lijkt op het exemplaar dat op mijn bureau staat, maar die wel van plastic is 

gemaakt, maar je kunt dat niet voorstellen van de presse-papier die op mijn bureau staat. En 

dat gaat tegen alle intuitie in (2005, 198-199).  

We kunnen het meningsverschil tussen Chalmers en Soames over voorstelbaarheid en 

metafysische mogelijkheid als volgt samenvatten. Chalmers stelt dat elke voorstelbare wereld, 

ook metafysisch mogelijk is. Soames bestrijdt dat. Niet elke voorstelbare wereld is metafysisch 

mogelijk (denk aan het voorbeeld van de presse-papier). Dat betekent dat Soames stelt dat het 

aantal voorstelbare werelden groter is dan het aantal metafysische mogelijke werelden. 

Chalmers heeft m.b.t. dit laatste een tegenargument dat in hoofdlijnen hierop neerkomt. 

Als we voorstelbare werelden onderscheiden van metafysisch mogelijke werelden, dan moet 

we toegeven dat we niet weten welke deze onmogelijke metafysische werelden zijn. A priori 

kunnen we niet weten welke voorstelbare werelden metafysisch onmogelijk zijn. Die kennis 

zouden we alleen a posteriori kunnen verwerven. Echter, a posteriori kun je alleen weten 

welke mogelijke werelden mogelijk zijn, want die zijn dan geïnstantieerd. Soames stelt dat dit 

argument niet klopt. Hij gebruikt daarvoor weer het voorbeeld van de presse-papier. A priori 

is het voorstelbaar dat deze is gemaakt van plastic, metaal of van hout. Dus die werelden zijn 

 
9 Een presse-papier is een voorwerp dat op een bureau op papieren geplaatst kan worden, om te voorkomen dat ze wegwaaien. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bureau_(meubilair)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Papier
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alle drie ook voorstelbaar. A posteriori kom ik na onderzoek erachter dat de presse-papier is 

gemaakt van hout en niet van plastic of metaal. Als ik de a priori en a posteriori kennis met 

elkaar combineer, moet ik concluderen dat er geen metafysisch mogelijke werelden zijn waarin 

de presse-papier is gemaakt van plastic of van metaal. Dus ik kan wel degelijk te weten komen 

welke werelden er metafysische onmogelijk zijn (2005, 204-205). Soames analyseert dat Chal-

mers’ argument faalt, omdat Chalmers meent dat oorsprong van noodzakelijke a posteriori 

waarheden, taalkundig van aard is en niet metafysisch (1996, 68), zoals Kripke meent. 

Soames concludeert twee punten. Ten eerste, Chalmers komt niet met een goede verkla-

ring voor hoe feitelijke kennis soms nodig is om te bepalen wat mogelijk is. Ten tweede, ne-

geert hij de klassieke verklaring van Kripke voor noodzakelijke a posteriori waarheden. Chal-

mers en Soames zijn beide de mening toegedaan dat er een relatie bestaat tussen voorstelbaar-

heid en mogelijkheid. Chalmers, echter, stelt dat beperkingen op metafysische mogelijkheden 

willekeurig zijn (Soames, 2005, 206).  

Soames zegt dat dat laatste niet correct is. En legt dat als volgt uit. Alles wat we ons 

voorstellen zijn niet enkel werelden, maar systemen van metafysische mogelijkheden. Denk 

weer aan de presse-papier. Ik stel me een wereld voor waarin deze is gemaakt van hout en een 

gerelateerde toestand waarin deze een bepaalde kleur heeft. Als de originele wereld is geïn-

stantieerd (de presse-papier is van hout), dan kan ik wel een wereld voorstellen waarin de 

presse-papier een ander kleur heeft, maar niet een wereld waarin deze presse-papier van plas-

tic is gemaakt. Als je dit voorbeeld abstraheert en oneindig herhaalt, creëer je voorstelbare 

systemen van metafysische mogelijkheden. Soames vat dit kernachtig samen: metafysische mo-

gelijkheid is voorstelbaarheid plus onze kennis van de werkelijkheid (2005, 207-208). 

 

5 Overwegingen  

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 hebben we gezien hoe achtereenvolgens Kripke, Chalmers en 

Soames zich verhouden tot het noodzakelijk a posteriori van natuurlijke soortnaam-identitei-

ten. Wat zijn de essentiële verschillen tussen de standpunten van Chalmers enerzijds en 

Kripke en Soames anderzijds? Laten we daar dieper op in gaan aan de hand van de volgende 

onderwerpen: epistemische en metafysische mogelijkheid, essentialisme, descriptivisme en 

starre verwijzers en de posities van Kripke, Soames en Chalmers in de ‘driehoek van beteke-

nis’. 
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5.1 Nogmaals epistemische en metafysische mogelijkheid 

We kijken wat nauwkeuriger naar epistemische en metafysische mogelijkheid. Chalmers be-

weert: alles wat (voorstelbaar,) epistemisch mogelijk is, is ook metafysisch mogelijk. Er is 

geen beperking op de metafysisch mogelijk werelden, behalve dat ze voorstelbaar en logisch 

moeten zijn; hetgeen weer een gevolg is van Chalmers’ keuze voor het Modaal Monisme. 

Eerder (3.1, p. 18) hebben we al gezien dat hij die keuze beargumenteert, maar overtuigend 

klinkt dat niet. In 4.2 heeft Soames daarentegen met zijn diverse presse-papier voorbeelden 

laten zien dat Chalmers’ Modaal Monisme zelfs contra-intuïtief is.  

Is er nog een andere verklaring voor Chalmers’ keuze? Het startpunt van zijn project 

in The Conscious Mind ligt in het brein en het bewustzijn en daardoor is het aannemelijk dat 

hij mentale begrippen als ‘concepten’, ‘denken’, ‘logisch redeneren’, ‘voorstellen’ en het epis-

temische begrip ‘a prioriciteit’, meer aandacht geeft, dan de werkelijkheid, waar begrippen als 

‘empirisch’ en ‘a posterioriciteit’ op betrokken zijn. Anders gezegd, gezien de aard van Chal-

mers’ project, lijkt het er sterk op dat hij daarom een rationalistische aanpak kiest en vooral 

vanuit de hoek van het denken in de ‘driehoek van betekenis’ opereert. Hij ziet blijkbaar geen 

belangrijke rol voor empirisch onderzoek om vast te stellen wat metafysisch mogelijk is en 

wat niet. Zo redt hij zijn voorstelbaarheidsclaim, zijn zombie-argument en dus zijn project 

tegen het fysicalisme. 

Soames en Kripke, echter, menen dat er metafysisch onmogelijke werelden zijn. 

Soames beweert: alles wat voorstelbaar is, is niet altijd metafysisch mogelijk. Door empirisch 

onderzoek wordt a posteriori vastgesteld wat metafysisch mogelijk is en wat niet. Als ‘water 

is H2O’ waar is, dan is dat een noodzakelijke a posteriori waarheid en is ‘water is XYZ’ meta-

fysisch niet mogelijk. Kripke en Soames zijn daarmee in het kamp van het Modaal Dualisme 

(Kment, 2021) in te delen, alhoewel zij die naam zelf niet gebruiken.  

De tegenstelling van Modaal Monisme van Chalmers en het Modaal Dualisme van 

Kripke en Soames vormt eigenlijk de kern van het hele debat over het noodzakelijk a posteri-

ori van natuurlijke soortnaam-identiteiten. Kripke en Soames menen – i.t.t. Chalmers - dat 

natuurlijke soortnaam-identiteiten noodzakelijk a posteriori waar zijn. Dit laatste is de conse-

quentie van Kripke’s standpunt dat natuurlijke soortnamen starre verwijzers zijn, en daar-

over meer in 5.2. 
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5.2 Essentialisme, descriptivisme en starre verwijzers 

Waarom zijn ‘water’ en ‘H2O’ eigenlijk starre verwijzers? Beide verwijzen in alle mogelijke 

werelden naar water. Water heeft eigenschappen die toevallig of contingent zijn, bijvoorbeeld 

water bedekt meer dan de helft van het aardoppervlak. Maar het had ook anders kunnen zijn. 

Deze eigenschappen noemen we accidentele eigenschappen. Water bestaat uit H2O-moleculen, 

deze laatste eigenschap is noodzakelijk en zonder deze zou water geen water zijn. Deze eigen-

schap noemen we daarom een essentiële eigenschap. In elke mogelijke wereld waarin water 

voorkomt, moet het deze essentiële eigenschap hebben; en als dat niet het geval is, is het geen 

water. Dit wetenschappelijk essentialisme zie je duidelijk terug bij Kripke en Soames. Je zou kun-

nen zeggen dat dit wetenschappelijk essentialisme het noodzakelijk a posteriori van natuur-

lijke soortnaam-identiteiten van een metafysisch fundament voorziet. Als je de uitspraak ‘wa-

ter is H2O’ nogmaals beziet, kun je het noodzakelijke karakter ervan afleiden uit het feit dat de 

natuurlijke soortnamen ‘water’ en ‘H2O’ starre verwijzers zijn. Het a posteriori karakter van 

deze uitspraak hangt samen met het feit dat ‘H2O’ verwijst naar de interne structuur van water, 

die niet a priori kenbaar is, maar door empirisch onderzoek wordt vastgesteld.  

Wat kun je a priori beweren over water? Chalmers hanteert de volgende beschrijving 

van water: de heldere, drinkbare vloeistof in oceanen, meren en rivieren, enz. (1) en kort deze 

af tot ‘waterig spul’. Chalmers zegt verder ook dat ‘water’ conceptueel equivalent is aan ‘dthat 

(waterig spul)’ die gelijk is aan een starre verwijzer (1996, 59). Soames concludeert: ‘Both phi-

losophers [Jackson, Chalmers] hold that names and natural kind terms are to be analyzed as 

indexical, rigidified descriptions.’ (2005, 228). Het lijkt erop dat Soames Chalmers min of meer 

beschuldigt van een ‘verkapt’ descriptivisme. Is dat terecht? De vraag is eigenlijk, kan een 

beschrijving of een cluster van beschrijvingen een starre verwijzer zijn? In 2.1 hebben we heb-

ben gezien dat Kripke’s modale argument aantoont dat de descriptivistische benaderingen 

van de (Cluster)-Naam-Stelling van Frege, Russell en Searle m.b.t. namen en natuurlijke soort-

namen, falen. Als we de beschrijving van water (1) bekijken is het goed mogelijk dat er ergens 

water is (bijvoorbeeld op Mars) dat niet aan deze beschrijving voldoet en dus geeft de verstar-

rende operator ‘dthat(waterig spul)’ dan niet de extensie water terug. En werkt de ‘verstarde’ 

beschrijving niet als een starre verwijzer en is dus ook niet noodzakelijk waar en is het verwijt 

van descriptivisme terecht.  
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Daarentegen kun je zeggen dat ‘H2O’ een natuurlijke soortnaam is en dus een starre 

verwijzer en daarom in alle mogelijke werelden waar water aanwezig is, daarnaar verwijst. 

Maar je zou ‘H2O’ met evenveel recht een (beknopte) beschrijving kunnen noemen, namelijk 

van water. ‘H2O’ beschrijft de samenstelling van watermoleculen waaruit water bestaat, na-

melijk: een H2O-molecuul bestaat uit twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. ‘H2O’ is 

een starre verwijzer én een beschrijving van water (zie ook voorbeeld ‘5 + 7 is 12’ (2.4)). Je kunt 

Kripke’s modale argument (2.1, p. 9) toepassen op ‘H2O’ als beschrijving en we zullen zien dat 

in dit specifieke geval de Naam-Stelling wel bestand is tegen het modale argument.  

Hoe is dat te verklaren? ‘H2O’ beschrijft feitelijk een essentiële eigenschap van water, 

namelijk dat het bestaat uit H2O-moleculen. Zonder deze eigenschap is water geen water, en 

er is geen andere substantie die die essentiële eigenschap heeft. Dus we constateren nu dat een 

beschrijving geen starre verwijzer is, tenzij de beschrijving een essentiële eigenschap van de 

referent bevat. Over het algemeen zullen we van water alleen de accidentele eigenschappen 

zien, bijvoorbeeld: dat het oceanen, rivieren en meren vult. Om de essentiële eigenschap van 

water: de H2O-eigenschap, waar te nemen, moeten we de structuur van water door weten-

schappelijk onderzoek bestuderen.  

 

5.3 De posities van Kripke, Soames en Chalmers in de ‘driehoek van betekenis’ 

Waar kun je Kripke en Soames positioneren in de ‘driehoek van betekenis’? Vanwege hun 

wetenschappelijk essentialisme kun je Kripke en Soames vooral plaatsen in de hoek werkelijk-

heid van de ‘driehoek van betekenis’. Zij leggen meer nadruk op de werkelijkheid, minder op 

taal en denken. Kenmerkend is dat, als het gaat over de vraag waar ‘water’ naar verwijst (naar 

XYZ of H2O), Soames het volgende suggereert: denk alle taalgebruikers weg, dan zie je in dat 

‘water’ naar H2O verwijst (2005, 226). Chalmers laat een dergelijke ‘move’ uiteraard niet toe. 

De structuur van de werkelijkheid, die o.a. wordt bepaald door de essentiële eigenschappen 

van de natuurlijke soorten, is volgens Soames en Kripke alleen a posteriori te kennen en er is 

dus empirisch onderzoek nodig.  

Waar kun je Chalmers positioneren in de ‘driehoek van betekenis’? Zoals we in 5.1 al 

constateerden legt Chalmers vooral de nadruk op denken en taal (logica en epistemologie) en 

veel minder op de werkelijkheid (metafysica). Hij geeft daarmee ook geen plaats aan empirisch 

bewijs om mogelijkheden te elimineren. Chalmers zou je met recht kunnen positioneren als 
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een rationeel tweedimensionalist, die stelling neemt tegen het noodzakelijk a posteriori van 

natuurlijke soortnaam-identiteiten. 

 

6 Conclusie 

De bewering ‘water is H2O’ waarmee deze scriptie begon, is een voorbeeld van een natuurlijke 

soortnaam-identiteit. Het noodzakelijk a posteriori karakter van deze en soortgelijke identitei-

ten stond in deze verhandeling ter discussie. Middels een analyse hebben we de posities van 

Kripke, Chalmers en Soames met betrekking tot dit noodzakelijk a posteriori onderzocht. Ook 

hebben we nagegaan of de ‘gouden driehoek’ - die al door Kant en Kripke was beschadigd - 

door het noodzakelijk a posteriori van natuurlijke soortnaam-identiteiten nog verder averij 

heeft opgelopen; en in hoeverre heeft Chalmers met zijn 2D-semantiek succesvolle herstel-

werkzaamheden kunnen uitvoeren.  

 We trekken de volgende conclusies:  

1. Chalmers’ positie staat diametraal tegenover die van Soames en Kripke en dat blijkt 

meteen al uit hoe verschillend zij denken over Chalmers’ voorstelbaarheidsclaim: alles 

wat voorstelbaar is, is metafysisch mogelijk. Soames en Kripke zeggen: nee, er zijn me-

tafysische onmogelijkheden, die a posteriori worden vastgesteld. 

2. De onderscheiden posities in punt 1 zijn het gevolg van het Modaal Monisme van Chal-

mers: één soort mogelijke werelden, waarin voorstelbaarheid, epistemische en metafy-

sische mogelijkheid samenvallen, tegenover het Modaal Dualisme van Kripke en 

Soames: er zijn twee soorten mogelijke werelden; waarbij de verzameling metafysisch 

mogelijke werelden een deelverzameling is van de verzameling epistemisch mogelijke 

werelden. 

3. De voorstelbaarheidsclaim, die essentieel is voor Chalmers zombie-argument ter weer-

legging van het fysicalisme, verdraagt zich niet met het noodzakelijk a posteriori van 

natuurlijke soortnaam-identiteiten. Chalmers ontkent het noodzakelijk a posteriori. 

Terwijl Kripke en Soames dat beschouwen als een consequentie van de gegeven interne 

structuur van de werkelijkheid die a posteriori, middels empirisch onderzoek, wordt 

vastgesteld. 

4. Door Chalmers’ nadruk op denken en taal en zijn 2D-semantiek zou je hem in het veld 

van de taalfilosofie een rationeel tweedimensionalist kunnen noemen. Soames en 
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Kripke benadrukken vooral het belang van de werkelijkheid en het empirisch onderzoek 

om a posteriori vast te stellen welke voorstelbare werelden ook metafysisch mogelijke 

werelden zijn. Chalmers en tegenover hem Soames en Kripke bezetten tegenoverge-

stelde posities in de ‘driehoek van betekenis’ en zijn daardoor niet gemakkelijk bij el-

kaar te brengen. Eigenlijk zie je in de genoemde posities de klassieke tegenstelling op-

spelen tussen Chalmers’ rationalisme en Kripke’s en Soames’ empirisme.  

5. Ten slotte, de ‘gouden driehoek’. Deze werd al aangetast door Kant met zijn syntheti-

sche a priori oordelen en verder bedreigd door het noodzakelijk a posteriori van naam-

identiteiten van Kripke. Chalmers poogt in zijn 2D-semantiek nog een plaatsje in te 

ruimen voor een a priori noodzakelijkheid voor ‘water is waterig spul’, maar dat is een 

doekje voor het bloeden, want deze ‘verstarde’ beschrijving is geen starre verwijzer en 

is dus niet noodzakelijk waar. De dreiging is verder toegenomen, aangezien Chalmers 

niet de indruk heeft gewekt bij machte te zijn om met zijn 2D-semantiek het noodza-

kelijk a posteriori van natuurlijke soortnaam-identiteiten, waar ‘water is H2O’ een 

voorbeeld van is, te problematiseren.   
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