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Hoofdstuk 1. Op zoek naar een stabiele werkelijkheid. De oudheid (6e E v.C - 6e E n.C) 
1. Het ontstaan van de wijsbegeerte  
1.1 Van mythos naar logos  
 
 

vóór de 6e eeuw v.C  late 6e eeuw v.C 

Archaïse Griekse cultuur  
- mondelinge overlevering  
- antwoorden = mythen!  
- mythen = tijdloos => ‘van nature’ 
- wereldbeeld vastgelegd door dichters (Homerus/ Hesiodus)  

 
 

 
- opdracht tot opstellen standaardversie mythen in schrift  
- veranderde mentaliteit door maatschappelijke veranderingen  
- !interpretatie mythen!  
- felle kritiek op mythen door dichters  
- vaststellen dat versch. volkeren = versch. godsbeelden => nieuw 

verklaringsmodel nodig  
→ op zoek naar uitleg (logos ~ logica) / rationele verklaring  
= begin filosofie  

In mythische verklaringen zijn elementen die in rationele verantwoording 
centraal komen staan ook al aanwezig.  
=> Mytho - logie  
 

Rationaliteit = methodische aanpak van de verklaring van de wereld, die 
aanspraak maakt op universele geldigheid (= geldig voor alle dingen die onder 
dezelfde noemer vallen) en die objectief inzichtelijk (= iedereen kan het correct 
verstaan) en systematisch geordend wil zijn.  
→ begrip krijgt een andere invulling afh. van ‘blik’ waarmee men naar de 
wereld kijkt (vb mathematisch wereldbeeld) 



 

 Desacralisering: verklarende functie mythen brokkelt af  
→ verklaring van de wereld zoeken in universaliteit v/d rede  
=> theoria → theoros = ambassadeur stadstaat die religieuze festivals in 
andere staten bijwoont → toeschouwer, van op afstand gadeslaan  
=> terminologie overgedragen op kennis: werkelijkheid van op afstand 
gadeslaan → kennis omwille van de kennis, zonder praktisch nut ↔ 
Egyptenaren en Babyloniërs  

1.2 De Natuurfilosofen: Op zoek naar de ‘oer-stof’ 
 
 

Grote behoefte aan kennis, kunde en andere verklaringen voor de mysteries van de werkelijkheid.  
→ ‘geleerden’ (sofoi)  

1. !natuurfilosofie! = orde die in de natuur aanwezig is op een rationele manier uitleggen 
→ natuur beheerst door krachten die zelf een onderdeel vormen van de natuur = geen behoefte aan externe factoren/ 
bovennatuurlijke krachten  

Eerste filosofen: verklaringsmodel = materialistisch  
→ zoektocht naar oerbeginsel, ‘oer-stof’  
    → Thales van Milete: water  
    → Anaximenes: lucht  
Systeem van Anaximander: enkel sprake van strikt natuurlijk krachten waardoor de natuur zichzelf ontplooit → krachten vertonen logica 

Parallel tssn de logische verklaring en de ontologische ordening van de realiteit  
= structuren van ons denken identiek aan structuren v/d realiteit  
→ gedachte bijzonder sterk in gesch. filosofie tot diep in moderne tijd  

 
1.3 Het relativisme van de sofisten  
 
 



Keerzijde onttovering van de wereld: samenlevingsverbanden op losse schroeven  
→ archaïsche wereldbeeld ⇒ sacrale fundering (= samenlevingsverbanden maken deel uit van globale kosmische orde) = antwoord op alle 
vragen  
                          ↓ 
contact met volkeren met andere zeden en gewoonten  
=> sacrale fundering wordt als problematisch ervaren => scepsis en relativisme  
aandacht voor spanning tssn natuur en cultuur => maatschappelijke en politieke veranderingen (vb Athene: democratische staatsorde zowel 
in het recht als in de politiek)  

Interessante parallel tussen rationalisering sociale en politieke verbanden en rationalisering natuurverklaring:  
sociaal en politiek: 6e E v.C eind archaïsche koninkrijken → Griekenland = veelheid poleis/ stadstaten  
                                             eind absolute wil vorst → geschreven wet  
beeld natuur = algemeen geldende en volkomen inzichtelijke, immanente wetmatigheid  

5e E sofisten = rondtrekken leraren die tegen betaling tegemoetkomen aan de behoefte aan vorming en kennis, die bruikbaar is om het eigen 
handelen te legitimeren. Vooral in ‘democratisch’ Athene voelt men die behoefte → in debatten: overtuigen > gelijk hebben  
→ activiteit sofisten = vooral onderwijs in retoriek en disputeren  
⇒ rede evolueert tot ‘rede-voering’  

Protagoras = voornaamste sofist + overtuigend relativist  
“De mens is de maat van alle dingen, van de dingen die zijn, dat ze zijn, van de dingen die niet zijn, dat ze niet zijn.”  
⇒ kennis van de ultieme waarheid ≠ mogelijk  

veel kritiek op sofisten van o.a Plato  
→ ze hebben de kunst van het woord ten dienste gesteld van het streven naar macht  
→ hun ongeloof in de absolute waarheid leidt tot kloof tussen kennis (en kunde) en de wijsheid  

 
1.4 Socrates (469 - 399 v.C)  
 

Socrates’ techniek = in gesprek ieder schijnweten ontmaskeren, Socrates stelt zich 
op als degene die niets weet, met ironie doorprikt hij de ballon van eigenwaan en 

 



dwingt hij tot reflectie  

sofisten:  
- rede-voering  
- monoloog  

Socrates:  
- rede-nering  
- dialoog 

Het proces Socrates:  
aanklacht verwijzen naar vreemdsoortige godheid + de jeugd op het slechte pad 
brengen  
⇒ Socrates daagt de jury uit en verspeelt alle krediet (vluchten < gifbeker drinken) 

 

1.5 De Post-klassieke oudheid (Hellinisme en keizertijd, 3e E v.C - 5e E n.C) 
 

Alexander de Grote onderwerpt gehele Griekse wereld aan zijn gezag ⇒ ‘hellenistische’ beschavingen  (= Griekse cultuur)  
⇒ inlijving van deze gebieden door romeinen = Romeinse Rijk (= erfgenaam Griekse beschaving) 

schaalvergroting = nieuwe politieke structuren en een mentaliteitswijziging → van burgers van bepaalde polis naar ‘wereldburgers’ (= 
kosmopolitisme) 
neveneffect = onderworpenheid aan centraal gezag dat zeer ver van hun dagelijkse leefwereld verwijderd is  
→ individualisering = paradoxaal gevolg schaalvegroting (oude gemeenschapsstructuren uitgehold → concrete uitwerking waarden & normen 
burgers op zichzelf aangewezen)  

filosofie van deze periode gekenmerkt door:  
- wijsbegeerte = levenswijsheid/ levenskunst  
- Christendom = filosofische stroming  

 
2. Zijn en worden  

2.1 Zijn tegenover worden: Parmenides en Heraclitus 
 

Parmenides van Elea  Heraclitus van Ephese  



‘het zijnde is, het niet zijnde is niet’  
twee wegen: ofwel ‘dat het is, en dat het onmogelijk is dat het niet is’ 
ofwel ‘dat het niet is en dat het noodzakelijk is dat het niet is’  
Parmenides: eerste weg!  

‘alles vloeit niets is blijvend’  

eerste weg: enkel vertrouwen op coherente, verstandige betoog 
logos (zintuigen = bedriegelijk) = beslissend moment in westerse 
filosofie  
Parmenides volgt eerste weg tot in uiterste consequenties:  

1. het zijnde kan niet ontstaan, het zijnde is eeuwig en 
onvergankelijk  

2. het zijnde is niet deelbaar, waargenomen verschil behoort tot 
orde bedrieglijke zintuigen, het zijnde zelf vormt een 
ongedifferentieerd continuüm  

3. het zijnde is onbeweeglijk en begrensd, het niets kan niet 
binnendringen in het ondeelbare continuüm van het zijnde en 
het zijnde kan zich ook niet verplaatsen naar het niet-zijnde  

4. het zijnde is volmaakt, ≠ resultaat wordingsproces, het is 
begrensd omdat al volledig ontplooit is niet de mogelijkheid 
heeft om nog verder te gaan, heeft de grens bereikt  

5. het zijnde is bolvormig, is volmaakt en begrensd → moet 
overal en in alle richtingen identiek zijn  

ware werkelijkheid is te vinden in de chaotische wirwar van 
fenomenen  
de wereld is onderhevig aan een permanente flux en precies door die 
voortdurende verandering kan de wereld blijven bestaan 
de werkelijkheid is ook het resultaat van voortdurende conflicten 
tussen tegengestelden  

 
2.2 Plato (428 - 347 v.C)  

De betekenis van Socrates  
 

Socrates interesseerde zich enkel voor ethiek, Plato verruimt de thematiek  
Plato vertrekt vanuit de vraag naar morele opvoeding → merkwaardig dat we voor meeste disciplines beroep doen op experts vb 
muziekleraar maar geen specialisten inschakelen voor de morele opvoeding  
probleem: morele overtuigingen gaan niet gepaard met kennis → zelfs een ware mening is zeer gemakkelijk te beïnvloeden of om te buigen 
tot een verkeerde opinie, omdat ze niet gefundeerd is  



⇒ moraliteit funderen op ware kennis  

 
Meningen en ware kennis  

 

centrale kwesties in filosofie Plato:  
- wat is ‘ware kennis’?  
- wat komt in aanmerking om object van ware kennis te zijn?  

Plato heeft als eerste in de gesch gezien dat:  
- kennis of wetenschap bestaat in het vatten van het algemene en abstracte  

 

abstracte: 
-  toont zich in concrete dingen maar is zelf niet waarneembaar 
- we kunnen het niet ‘zien,’ we kunnen het slechts ‘inzien’ 

→ inzichtelijke realiteit veel groter dan concrete verschijningsvormen vb cirkel (in realiteit nooit volmaakte cirkel) 
⇒ ware werkelijkheid = begrippelijk en eigenlijk elders te vinden dan in het puur zintuigelijke = grondidee Platoonse filosofie 

probleem relativisme sofisten = alle vertrouwen in waarneming (de dingen zijn zoals de dingen zich aan mij voordoen)  
→ Plato: de instabiliteit van de waarneming ligt eigenlijk aan de instabiliteit van de waarneembare dingen zelf 
⇒ dingen in de zintuiglijke wereld zijn dus absoluut onvoldoende als basis voor kennisverwerving (in het beste geval leidt een waarneming 
tot een ware mening, maar een ware mening zal nooit kunnen verklaren waarom ze waar is)  
kennis = ideeën/ vormen vb ‘het mooie op zichzelf,’ ‘dapperheid,’ ‘mensheid’  
⇒ kennis richt zich op wat abstract, universeel, stabiel en enkelvoudig is, terwijl de mening gekoppeld is aan het concrete, singuliere, 
veranderlijke en veelvuldige  

 
Een wereld van ideeën  

 

Ideeën = vaste ijkpunten die ons toelaten de wereld rondom ons te begrijpen → ideeën moeten afzonderlijk bestaan los van de concrete 
werkelijkheid  

1. ware werkelijkheid overstijgt subject: ideeën = objectief + universeel en moeten dus los van mijn individueel denken of fantasie 



bestaan  
2. ware werkelijkheid overstijgt gekende object: ideeën worden nooit ten volle in zintuiglijke dingen belichaamd → ‘ideeënwereld’  

wereld van het worden (meningen) ↔  wereld van het zijn (kennis)  

 
Participatie en de idee van het goede  

 

de onmiskenbare stabiliteit van de concrete wereld: een koe houdt niet plots op een koe te zijn + dat een rechtvaardige daad ook altijd in 
zeker opzicht onrechtvaardig is, betekent niet dat de daad niet rechtvaardig meer is  
→ deze stabiliteit niet te wijten aan zintuiglijkheid zelf maar aan afschaduwing ideeën  
     → relatie zintuiglijke wereld en ideeën = participatie (nabootsing) 
       → connecties tussen ideeën onderling: voor het begrip van een bepaald idee is ook het begrip van andere ideeën verondersteld  
           = koinonia (= onderlinge verwevenheid)  
de idee is niet alleen ideëel ( bestaat enkel in gedachten) maar ook ideaal (doel waar je naar streeft)  

Zijnsgoedheid:  
het zijn is in se goed  
→ het kwaad is dus geen zijnde: zijn bestaanswijze is parasitair t.o.v het goede vb virus  

 
Echte kennis a priori  

 

kennis van de ideeën a priori ≠ resultaat abstractie uit zintuiglijke wereld MAAR resultaat autonoom denken vb wiskunde  
a priori karakter kennis gefundeerd door theorie ‘wederherinnering’ (anamnese)  
⇒ kennis ontstaat dus doordat we in staat zijn de ideeën, die ieder van ons in zich draagt, te expliciteren a.d.h.v de dialectiek (= de dialoog 
die we met onszelf of anderen voeren)  
→ doel filosofie = ‘leren sterven’ → loslaten van de lichamelijkheid  

Dialectiek:  
via dialoog legt de begrippenanalyse de structuur van de werkelijkheid bloot  
→ verworpen door Aristoteles en Kant 
→ hernomen door Hegel  



 
2.3 Aristoteles (384 - 322 v.C) 
 

= belangrijkste leerling Plato  
- heeft als eerste expliciet bedoeling allesomvattend systeem van weten te ontwikkelen  
- eerste die consequent empirisch te werk gaat  
- ontwikkelde een biologie en een staatkunde  

 
 

Ervaring, werkelijkheid en kennis  
 

- zijn methode ≠ experimenteel, kwantitatief of mathermatisch  
Aristoteles’ theoria:  

- observatie ≠ wet. kennis 
- kennis moet worden nagestreefd o.w.v de kennis zelf  
- kennis van de oorzaken! (bieden verklaring voor veel afzonderlijke dingen)  
- hoe omvattender een wetenschap, hoe exacter ze zal zijn  

 
Substantie en accidenten  

 

geschikt instrumentarium ≠ kwantiteit  
MAAR achterhalen vorm, doelgerichtheid en functie van wat hij waarneemt  
zijn ontologie vertrekt vanuit beschrijving van algemene kenmerken van dingen die bestaan  
→ opdelen in categorieën (substantie, kwaliteit, kwantiteit, relatie…)  
→ wij maken van deze categorieën gebruik in ons denken en spreken = denkschema’s  
Aristoteles overtuigd dat de categorieën ook een uitdrukking zijn van de structuur van de werkelijkheid zelf  
→ 1 fundamentele categorie: kwaliteit, kwantiteit… kunnen niet op zichzelf staan dus hebben drager nodig  
drager = substantie = de enige die op zichzelf kan bestaan en blijvend identiek is met zichzelf  
Aristoteles noemt ze ‘scheidbaar’: ze kan worden ontdaan van haar eigenschappen zonder dat ze ophoudt te bestaan  



⇒ fundamentele bestanddelen realiteit = substanties waarmee de andere categorieën zich verbinden als accidenten (= min of meer 
toevallige en veranderlijke eigenschappen)  
precies zoals Plato gaat Aristoteles in zijn verklaring van de werkelijkheid uit van wat stabiel, onveranderlijk, enkelvoudig is en op zichzelf kan 
bestaan MAAR hij bekritiseert ideeënleer → maakt wereld nog ingewikkelder i.p.v hem te verklaren  
→ Aristoteles: ondanks alle veranderingen en bewegingen bezit deze wereld een zeker mate van vastheid  
→ Wat zijn substanties? Tastbare zintuiglijke dingen, concreet aanwijsbare objecten ‘dit’ NOOIT een algemeenheid  
→ nog 2 vragen:  
Wat maakt de tastbare zintuiglijke dingen tot wat ze zijn?  
Hoe komt het dat die dingen veranderen?  

 
Materie en vorm  

 

Wat maakt tastbare zintuiglijke dingen tot wat ze zijn?  
→ onderscheid tussen stof en vorm  
    → elk concreet ding ontstaat, doordat er een bepaalde vorm wordt opgelegd aan de materie die in zichzelf volstrekt onbepaald maar wel  
        volstrekt bepaalbaar is (materie ontvangt kwantiteit of massa = bepaald door vorm)  
    → vorm = universeel begrip dat aangeeft wat het inhoudt een ‘mens’, een ‘paard’, etc. te zijn (universele klassen en soorten van zijnden  
         die in concrete dingen tot uiting komen) 
 concreetheid substanties te wijten aan hun materialiteit → het wezen bestaat in de substantie ontdaan van de materie  
→ de vorm/ het wezen komt overeen met de platoonse idee  
    MAAR wezen bestaat niet op zichzelf → vorm is het resultaat van een veralgemening die wijzelf in ons denken maken  
⇒ kennis gaat uitsluitend over de vorm d.w.z over het universele wezen dat ervoor zorgt dat die individuele substantie tot een bepaalde 
klasse van zijnden behoort  
⇒ kennis komt er op neer de wezensvorm te de-materialiseren en de-individualiseren  

 
Vier oorzaken  

 

natuurfilosofen: werkelijkheid verklaart op grond van beperkte materiële oorzaken  
materie = puur inert (= bewegingloos) → beweging ≠ evident 
→ oorzaak?  



- materie  
- vorm 
- bewerkende of efficiënte oorzaak (pottenbakker) 
- doel (= belangrijkste oorzaak)  

Teleologie  
NW dacht lange tijd dat alle veranderingen in de natuur doelgericht zijn  
TOT Darwin: natuur volstrekt proces zonder voorbedacht plan maar onbedoelde effecten bepaalde evoluties  
→ enkel meest efficiënte vormgeving blijft bestaan  
↔  Aristoteles: oorzakelijkheid is aanwezig in dingen die van nature ontstaan en bestaan (zou het niet eens zijn met Darwin)  

doel natuurlijk ding vb konijn is een perfect konijn zijn  
speciale vorm in levende wezens aanwezig die hen in staat stelt beweging te realiseren = ‘de ziel’  
(planten = vegetatief, dieren = vegetatief + sensitief, mensen = vegetatief + sensitief + rationeel)  

 
Act en potentie  

 

Hoe is verandering in de realiteit mogelijk?  
→ act ↔  potentie  
    → elke bestaande constellatie van stof en vorm = een actuele toestand, die kan overgaan in een andere toestand, doordat elke act in zich 
         de potentie draagt die bepaalde modificatie te ondergaan (potentie = doelgericht)  
         → als volmaakte ontplooiing mislukt → te wijten aan accidentele kenmerken  
⇒ beweging = actualisering van wat potentieel aanwezig is  
    → actualisering potentie komt neer op geleidelijk realiseren vorm die als doel gegeven is  
    → potentie neemt af naarmate vorm wordt gerealiseerd  
entelechie: elke actuele toestand draagt al vorm in zich, is dus al in zekere mate de realisering van een doel  

 
Het goddelijke  

 

Inzicht in de hoogste goddelijke werkelijkheid 



God van Aristoteles = puur vorm, pure act  
God = het zichzelf denkende denken  
God = eerste onbewogen beweger  

De god van de filosofen  
≠ god van religieuze ritten  
= limietbegrip dat hoogste kwaliteiten verenigt  

 
Hoofdstuk 2. Geloof en weten. De middeleeuwen (5e - 15 e E)  

1. Inleiding  
 

einde Oudheid: barbaren willen Romeinse Rijk ten gronde richten  
→ Romeinse Rijk reeds verzwakt  
    → expansie stopt = economische crisis  
Germaanse volksverhuizingen  
→ val Romeinse rijk  
    → vestigen economie van grondbezit  
         → middeleeuwen: systeem van feodaliteit  

 
2. De vroege middeleeuwen. Augustinus  

 

Christelijke leer: 
-  voortzetting antieke wijsgerige debatten  
- kritiek op pretentie heidenen die geloofden dat ze enkel steunend op de kracht van de rede ze de gelukzaligheid konden bereiken  

Augustinus:  
- uiteindelijke verlossing ligt niet in de macht van de menselijke rede, maar is slechts mogelijk dankzij vrij geschonken goddelijke 

genade  
- alles wat bestaat = uiting God’s scheppingskracht  
- modellen (exemplaria) van geschapen dingen zijn dus van alle eeuwigheid in de goddelijke geest aanwezig  



- mens steeks boven alle andere schepsels uit  
- wantrouwt nieuwsgierigheid: ziel in verkeerde richting oriënteert → zal sterk doorwegen in middeleeuwen  

↔ goed georiënteerde redelijke kennis = noodzakelijk  
⇒ modellen geschapen dingen achterhalen (die zich in goddelijke geest bevinden) 

→ mens kan niet tot goddelijke geest doordringen  
     → toch kan mens eeuwige waarheden kennen: vb in stoffelijke onstoffelijke 
zien → die kenmerken zijn alleen te zien als het verstand verlicht is door een 
goddelijk licht dat geestelijk, tijdloos, universeel, noodzakelijk en volmaakt is  

→ verband met Johannesevangelie: De Vader is door bemiddeling van de Zoon oorzaak van alle zijn en kennen  
→ Zoon = het woord (dat als Licht in de wereld kwam → goddelijke verlichting = noodzakelijke 
mogelijkheidsvoorwaarde van elke kennis)  

philosophia Christiana = geloof in persoonlijke God die ingrijpt in geschiedenis  
= perspectieven die ook in moderniteit grote thema’s filosofie blijven → antropocentrisme  
voor middeleeuwers leven individu en gemeenschap altijd gericht op eeuwig doeleinde: gelukzalige schouwen God → kleinste detail leven 
ondergeschikt aan goddelijk heilsplan  
filosofie = fides quaerens intellectum  
             = geloofsovertuiging die op zoek is naar rationele verantwoording  
 middeleeuwse wereldbeschouwing = streven naar orde, evenwicht + synthese  
‘natuur openbaart Gods macht + goedheid’ = wereld opnieuw gesacraliseerd  

→ Archaïsche Griekse tijd: onpersoonlijke grillige kosmische krachten  
→ Katholicisme: persoonlijke en scheppende God 

begin middeleeuwen: zo goed als alle bronnen voor rechtstreekse kennis van antieke filosofie afgesloten 
→ Aristoteles: enkel werken over logica bekend  
→ Plato: slechts enkele werken in Latijn vertaald  
    → Christelijke filosofie ontw. in aansluiting bij platoonse filosofische traditie  
    maar in vroege middeleeuwen bedroevend gesteld met onderwijs en kennis  

De auctoritates 
= gezaghebbende auteurs die reeds veen verder staan dan wat de middeleeuwers zelf kunnen  
   → hun inzichten dienen als vertrekpunt echte denken en ter ondersteuning van inzichten  
mensen van renaissance verwijten middeleeuwers nooit zelf ernstig nagedacht te hebben  



= onterecht  
→ auctoritates beschouwd als ‘blootgelegde rationele waarheid die is neergeschreven, terwille van het nuttig gebruik door het nageslacht  
→ het gezagsargument verschaft wel weten maar geen inzicht  

 
 
 

3. De volle middeleeuwen. De herontdekking van Aristoteles  
 

13e E middeleeuwse cultuur hoogste bloei  
stukje bij beetje wordt volledige systeem Aristoteles herontdekt  
→ dankzij Arabieren:  

- hadden grote delen Griekse cultuurgebied veroverd  
→ in contact met Griekse wijsbegeerte → actieve vertaalarbeid in cultuurcentra  
→ uitbreiding islam tot Zuid-Europa = intens contact westese wereld  
→ vertalingen van Arabisch naar Latijn  
→ op zoek naar origineel  
    → veel meer dan bewaren erfgoed hadden Byzantijnen niet gedaan: zeer sceptisch t.o.v ‘heidense’ filosofie  
        → westen zwelgt teksten in: intensieve studie Aristoteles brengt schokgolf teweeg  
             → Aristotelisme onverenigbaar met Christelijke leer = conflict  
                 → Thomas van Aquino: verzoenen aristotelisme + Christelijke leer  
                 MAAR enkele denkers ook filosofische doctrines ontw. zonder zich om verzoenbaarheid te bekommeren  
                 ⇒ onderwijs filosofie Aristoteles aan banden gelegd  

⇒ vraag naar autonomie menselijke rede is nu radicaal gesteld  
   ⇒ weg naar moderniteit ligt open  

 
Grieks denken en Christelijk geloof  

 

middeleeuwse wijsbegeerte bouwt verder op grote systemen Plato en Aristoteles → continuïteit tussen oudheid en middeleeuwen  
met verstande dat antieke systemen uitdrukkelijk dienen om tot christelijke geloofsinhoud te komen  



→ scheppingsgedachte, onsterfelijkheid en heilsgeschiedenis = onbetwistbaar raamwerk  

 

eerste fase middeleeuwen (6e - 12e E) tweede fase middeleeuwen (vanaf 13e E) 

- bijna exclusief Augustiaans en dus platoons 
  = geen onoverkomelijke problemen  
- platoonse traditie: hiërarchisch wereldbeeld ontw.  
→ alles streefde op zijn niveau naar het transcendente goede  
    → christelijk: iedereen streeft naar zijn schepper  
- taak filosofie = door het geloof aangereikte waarheid met rationele 
argumenten te verstaan ⇒ filosofie ziet zich als wet. discipline 
                                          = draagster rat. kennis + methode om tot  
                                          kennis te komen  
                                          = dienstmeid theologie  
⇒ platoonse filosofie van uitzonderlijk belang voor middeleeuws 
wereldbeeld  
MAAR gebreken:  
- Plato nooit beziggehouden met logica (onontbeerlijk voor correct 
gebruik rat. argumenten)  
- zwakke (of onbestaande) natuurwetenschap (Plato < Aristoteles) 
→ taakverdeling:  

- metafysische speculaties = Plato  
- NW kwesties = Aristoteles  

13e E: volledig Aristoteles systeem treedt opnieuw naar voren  
→ herontdekte wet. wordt enthousiast onthaald  
 
Middeleeuwse (aristotelische) natuurfilosofie 
verschilt wezenlijk van moderne wetenschap:  

- andere doelen:  
nieuwe wet: technische realisaties + praktische resultaten  
middeleeuwse wet: strikt theoretisch, kennis over wereld als 
zodanig (natuurfilosofie moet aangeven waardoor de dingen 
in de kosmos bewegen)  

 
 

Aristoteles heeft ook grote lijn getrokken van NW naar metafysica  
- aantal vooronderstellingen Aristoteles’ systeem moeilijk te 

verenigen met Christendom (vb onmogelijk onsterfelijkheid 
ziel te aanvaarden → ziel is vorm lich. en vorm en stof 
bestaan nooit los van elkaar) 

- moeilijk te argumenteren waarom vormen in substanties 
eeuwig identiek zijn vb koe  

- God aanwezig in fysieke wereld, als hoogste zijnde, niet 
transcendent  

⇒ Aristoteles veel vragen open gelaten  
→ middeleeuwers zoeken antwoorden in vermenging aristotelische 
en platoonse leer  

 
4. Thomas van Aquino (1225-1274) 
 



taak = Aristotelische filosofie met platoons-christelijke leer verzoenen  
→ filosofie krijgt zelfstandige taak want geloven ≠ weten  
    → natuurlijke kennis  berust op redelijke verwerking waarnemingsgegevens  
       → op grond van natuurlijke redelijke vermogens zijn we in staat de noodzaak aan te tonen van de elementen waarop geloof verder zal 
            bouwen = ‘voorbodes v/h geloof’ 
⇒ 2 soorten kennis  

1. puur verstand = preambula fidei (= voorbodes) = voor het geloof  
2. enkel na openbaring = verrijzenis  

 
Kennis van de werkelijkheid  

 

Thomas aanvaardt aristotelische opvatting dat er geen kennis mogelijk is, tenzij de waarneming ze uitlokt → niet kan in intellect aanwezig zijn 
dat niet eerst in zintuigen is geweest  
⇒ mens is uit zichzelf tot kennis van de natuur in staat zonder goddelijke ingreep  

● zintuigen brengen particuliere dingen aan vb deze hond, kennis gaat over het universele vb dè hond  
→ hoe komen we tot universalia?  

● menselijke geest heeft ‘natuurlijk licht’ → nog voor zintuiglijke info: ‘denkprincipes’ = basis elke denkact  
= eerst intelligibele dingen = noodzakelijk eender welk universeel begrip te verstaan  

universele begrippen bestaan op 3 manieren:  
1. in Gods geest (exemplaria)  
2. in de dingen (vorm + materie) 
3. in het verstand (universele vorm)  

 
Essentie en existentie 

 

existentie = reële, actuele bestaan dingen  
essentie = universeel begrip  
⇒ Gods schepping voegde existentie toe aan essentie ( essentie gaat aan existentie vooraf) 
wijziging Thomas aan aristotelische model:  
Aristoteles: vorm kan nooit op zichzelf bestaan, los van materie 



Aquino: vorm kan puur op zichzelf bestaan vb engelen, ziel = forma subsistens 
           → geschapen wezen altijd afhankelijk want zelf niet bron eigen existentie 
→ enkel bij God zijn essentie en existentie niet te scheiden = God is het zijn zelf dat op zichzelf bestaat 

om de onsterfelijkheid van de ziel te bewijzen moet Thomas de platoonse visie volgen  
MAAR aristotelische positie niet afzweren  
→ lich. en ziel hecht verbonden maar ziel overstijgt vanwege denken ⇒ ziel kan afh. van lichaam opereren  
ziel = vorm die tegelijk substantie is, ze heeft een eigen essentie en existentie, los van het lich. 
⇒ ziel ≠ biologisch ding  
   → elke ziel afzonderlijk als substantie door God geschapen  

 
5. Het nominalisme van Willem Van Ockham (ca. 1285- ca. 1348) 
 

Vanaf einde 13e E toenemende kloof filosofie - theologie  
→ rede steeds meer autonoom  
nominalisme: voor ons mensen onmogelijk om tot Gods scheppingskracht door te dringen  
→ vanwege beperktheid menselijke kennis t.o.v almacht God niet gegarandeerd dat manier waarop wij dingen kennen overeenkomt met 
manier waarop dingen werkelijk zijn  
→ deze stelling haalt heel wat vanzelfsprekendheden onderuit  
    → Plato, Aristoteles, Augustinus, Aquino zijn het er over eens dat er een algemene werkelijkheid bestaat die menselijke geest kan vatten 
        met abstracte begrippen = niet waar volgens Van Ockham  
algemene dingen:  

- in ons denken: abstracte algemene voorstellingen  
- in de taal: abstracte soortnamen  

= parallellisme van taal, denken en werkelijkheid  
↔ nominalisme  

- enorme kloof tssn almacht wil God en beperktheid menselijke kennis  
→ bescheiden opstellen en enkel verder gaan vanuit info die zintuigen verschaffen  

→ in werkelijkheid enkel concrete dingen waaraan we in onze geest namen toekennen  
- algemeenheid = wijze van denken  

= wijze van uitdrukken in taal  



≠ bestaanswijze 
- werkelijkheid vereenvoudigen en niet meer aannemen dan nodig  

probleem: vertoont Socrates niet meer gelijkenis met Plato dan met een hond?  
→ Van Ockham: nee, het is enkel een relatie die wij in ons denken construeren  

Ontologische spaarzaamheid: men moet zijnden niet vermenigvuldigen als het niet nodig is  
→ scheermes van Ockham (gedesacraliseerde wereld komt onder mes wetenschap. rationaliteit) 

 
 
Hoofdstuk 3: De wending naar het subject. De moderne tijd (16e - 19e E) 
 
1. Inleiding  

1.1 Een nieuwe tijd breekt aan  
De geboorte van een nieuwe tijd  

 

vanaf 16e E transformatie in Westerse cultuur  
- vb Michelangelo’s fresco ‘De Schepping:’ Adam even dominant als God in compositie  
- vb Robinson Cursoe: individu neemt zelf situatie in de hand  
- ‘ontdekking van het subject’ 

→ ook filosofie richt aandacht op mens  
- middeleeuwse denktrant wordt achter hun gelaten  
- nieuwe wetenschappelijke manier is dan nog filosofie → nog geen onderscheid  

 
Renaissance en humanisme  

 

15e - 16e E 
vb Erasmus, Thomas More, Lipsius, Vives  

- opnieuw aansluiting zoeken bij oudheid  
- godsdienstige vernieuwingsbewegingen vb Luther, Calvijn  



→ kritiek op kerkelijke structuur  
17e E  

- rol subject !  
- nieuwe synthese op basis van rede  

 
Verlichting  

 

18e E 
- nog meer klemtoon op mens als subject 

kenmerken:  
- kritisch karakter: vooroordeel/ bijgeloof, dat wat niet rationeel te verantw. valt verwerpen  
- emancipatorische tendens (op th. en praktisch gebied): autonomie individu  
- vooruitgangsgedachte: vooruitgang menselijke kennis  

midden 18e E  
- belangrijke tegenbeweging: romantiek  

 
1.2. Een nieuw type van weten  
Het succes van de wetenschap  

 

Premoderne weten  
- vormt eenheid  
- hiërarchische ordening in diverse vormen weten  

→ hoogste vorm weten ( = theologie) bevat waarheid van alle 
andere vormen van weten  

Moderniteit  
vanaf 16e E  

- verandering methodologie  
→ mathematisch en experimenteel  

einde 18e E: splitsing filosofie en wet. 

 
 
 
 
 



2. Het rationalisme: René Descartes (realist) 
2.1. Op zoek naar een nieuw en zeker uitgangspunt  

 

Descartes bewondert zekerheid en helderheid wiskunde 
→ mathematische methode toepassen op alle kennis van de werkelijkheid = mathesis universalis  
→ dit veronderstelt dat er een onbetwijfelbaar en evident uitgangspunt is, van waaruit alle kennis kan vertrekken  

→ hierin mogen geen vooronderstellingen meespelen want bruikbaar als fundament voor alle weten  
= methodische twijfel  

niet bestand tegen twijfel:  
- zintuigen (illusie vb stok in water, droom) 
- vroegere inzichten (niemand kan winnen) 
- mathematische kennis en denken zelf (malin génie)  

 
2.2 De zekerheid van het cogito  

 

Wat is er niet de betwijfelen?  
! het feit dat ik twijfel !  
“je pense donc je suis”  
= ik ben mij bewust van het feit dat, als ik denk, ik moet bestaan = EERSTE ZEKERHEID  
→ ik = denkend ding/ substantie  

 
2.3 Van het cogito naar de wereld  

 

‘alles wat klaar is en onderscheiden kan worden is zeker’ 
bewijs van bestaan van God:  
idee van volmaaktheid in cogito → omdat we over dit idee beschikken moet het noodzakelijk bestaan  
→ ‘al wat is, heeft een oorzaak die minstens even rijk is als haar gevolg, omdat anders dat gevolg ofwel niet zou zijn, ofwel anders zou zijn’  
→ oorzaak idee ‘oneindige volmaaktheid’? → menselijke geest niet in staat idee te doorgronden → niet door menselijke geest veroorzaakt → 
buiten bewustzijn veroorzaakt → oorzaak oneindige of absolute volmaaktheid =God  



= TWEEDE ZEKERHEID  

God als absolute volmaaktheid = alle kenmerken volmaaktheid = waarachtig = geen malin génie  
⇒ twijfel aan mathematische kennis opgeheven  

bewijs voor de buitenwereld:  
oorzaak buitenwereld:  

- niet cogito  
- niet God (want niet malin génie, niet bedrieger)  

→ buitenwereld = derde substantie  
= DERDE ZEKERHEID  

 
2.4 Slotbeschouwing: is de zekerheid bereikt?  

 

mediaat-realisme  
→ zekere kennis buitenwereld w via omweg van bevestiging bestaan God bemiddeld  

kritiek: 
- ook Descartes beïnvloed prefilosofische elementen beïnvloed 
- het probleem van de brug: brug tssn ‘ik’ en ‘wereld’  
- gesloten bewustzijn: ofwel gesloten bewustzijn en geen wereld, ofwel wereld en geen gesloten bewustzijn 

toch:  
- Descartes = vader moderne wijsbegeerte  
- cogito als eerste principe filosofie = breuk gesch westerse filosofie  

           → geboorte moderne wijsbegeerte  

 
4. Het empirisme: John Locke en David Hume  
 

rationalisme 
op zoek naar fundament draagwijdte + zekerheid menselijke kennis  

empirisme 
op zoek naar fundament draagwijdte + zekerheid menselijke kennis  



→ a priori inhoud denken 
- aangeboren ideeën  
- subject = denkend ding  
- bouwstenen = duidelijke en gescheiden ideeën  
- a priori deductie !  

→ alle kennisinhouden gaan terug op ervaring 
- geen aangeboren ideeën  
- subject = verzamelpunt indrukken  
- bouwstenen = percepties  
- a posteriori inductie !  

 

John Locke  
- geest = bij geboorte leeg  

→ bewustzijn van onszelf en dingen krijgen we door ‘ervaring’  
→ ervaring bij iedereen verschillend (verschillen tssn volkeren) 

2 soorten ervaring:  
1. reflection: innerlijke zelfwaarneming mentale handelingen  
2. sensation: zintuiglijk waarnemen objecten 

- primaire en secundaire kwaliteiten  
- primair: meet- en telbare kwaliteiten vb grootte, aantal (zeker kennis hierover mogelijk) 
- secundair: volgens toenmalige fysica niet meet- en telbaar vb kleur, smaak (geen kennis hierover mogelijk) 

2 soorten ideeën:  
1. elementaire ideeën : rechtstreeks in ervaring gegeven  
2. complexe ideeën: combineren elementaire ideeën leidt tot complexe vb appel is complexe ervaring van iets dat groen, rond en zoet is 

→ op zelfde manier vormt verstand ook abstracte begrippen zoals ‘schoonheid’ en ‘rechtvaardigheid’ = nominalisme  
substantie = een vermeende, maar onbekende steun voor dingen waarvan wij vinden dat ze bestaan  
kennis = niets anders dan de waarneming van de overeenstemming (of niet-overeenstemming) van onze ideas 

→ kennis heeft enkel betrekking op uitspraken met juiste verbinding ideeën  
richtlijnen kennis  

- hoe meer kennis steunt op simple ideas, hoe meer kans op waarheid/ zekerheid  
- duidelijke def.: hoe duidelijker we maken welke simple ideas tot het complexe idea behoren, hoe meer kans op zekerheid/ waarheid  

David Hume  
- geest = onbeschreven blad  

→ beschreven met percepties  
→ alle kennis berust op impressions (meest levendig vb auw warm) die basis vormen voor ideas (o.b.v impressions uit 



verleden vb denken aan verbrande vinger van gisteren = overdramatiseren)  
- substantie = enkel innerlijke drang om geheel van indrukken met substanties te verbinden ≠ aantoonbaar in empirische werkelijkheid  

→ geen lichamelijke substantie (wereld) 
→ ook niet tot substantieel ik besluiten  (geen geestelijke substantie)  
→ relatie oorzaak-gevolg ≠ zekerheid maar waarschijnlijkheid  

- geen causaliteit → berust op custom and habit = omdat we vaak gezien hebben dat het ene fenomeen het andere opvolgt, zijn 
we geneigd te denken dat er een causaal verband is  

-  It’s not reason which is the guide in life, but it’s custom 
gevolg = radicaal scepticisme  
→ mens niet in staat onomstootbaar fundament kennis te leveren  
→ neemt vaste grond onder voeten dogmatische filosofen  
! probleem van de inductie: is het toegelaten vanuit beperkt aantal empirische waarnemingen te besluiten tot algemene wet?  

 
5. Het kritisch idealisme: Immanuel Kant  

5.1 Kants probleem 
 

copernicaanse revolutie in filosofie  
2 vragen  

1. Hoe is wetenschap mogelijk? 
2. Is de metafysica mogelijk?  

 
Oordelen  

 

elke wet. = geheel van oordelen  
- onderscheid analytische & synthetische oordelen  

- analytisch: geen ervaring nodig, oordeel algemeen en noodzakelijk vb cirkel is rond = oordeel a priori  
- synthetisch: gewoon ervaringsoordeel vb bord is groen = oordeel a posteriori  
- synthetische oordelen a priori: nieuwe kennis die a priori w toegevoegd, oordelen vinden vertrekpunt in ervaring maar gaan 

verder dan wat ervaring ons leert vb wiskunde, fysica, metafysica 



hoofdvraag Kant: Hoe zijn synthetische a priori oordelen mogelijk?  
→ transcendentaal onderzoek (≠transcendent!!) = houdt zich bezig met wijze waarop we voorwerpen kennen i.p.v voorwerpen zelf  

= onderzoek naar a priori mogelijkheidsvoorwaarden van kennis  
→ grondige analyse kenproces 

- kenproces volgens Kant = verwerkingsmechanisme dat aan inhouden waarneming vormgeeft  
3 delen:  

1. transcendentale esthetica: a priori mogelijkheidsvoorwaarden zintuiglijke kennis  
2. transcendentale analytica: a priori mogelijkheidsvoorwaarden werking verstand  
3. transcendentale dialectiek: kritisch onderzoek menselijke rede  

 
5.2 De analyse van het kenproces: de zintuiglijkheid  

 

transcendentale esthetica  
materie: gewaarwordingen Empfindungen  
vorm (van waarneming zelf, geen eigenschap van dingen zelf): ruimte & tijd  
resultaat: gewaarwordingen gestructureerd in ruimte en tijd = Anschauungen  

 
→ verklaren wiskunde: tellen berust op opeenvolging in tijd  

 
 
 



5.3 De analyse van het kenproces: het verstand  
 

transcendentale analytica 
materie : Anschauungen  
vorm: categorieën (12 categorieën + 12 types oordelen waarin kennis w uitgedrukt)  

 
resultaat: kenobjecten + oordelen  

Causaliteit komt voort uit het verstand, het is hierdoor dat we kunnen begrijpen wat we zien  
→ niet zeker of dit in werkelijkheid voorkomt 
→ vb natuurwetten liggen niet in natuur, menselijke verstand legt zo op aan natuur  

→ grondgedachte = dubbele oorsprong kennis: zintuiglijkheid + verstand 
- verklaart fysica 

 
 



5.4 De analyse van het kenproces: de rede  
 

transcendentale dialectiek (rede) 
- transcendentale ideeën: ik, wereld, God  

→ geen zintuiglijke ervaringen corresponderen hiermee 
→ hogere ideeën kunnen we denken, maar niet kennen  
= Kants theoretisch agnosticisme  
→ gevaar voor transcendentale schijn (denken dat ideeën aan realiteit beantwoorden) 

Wat met metafysica?  
- onmogelijk als theoretische wet.  
- aanspreken praktische rede: ethiek  

Kants visie 
⇒ we bekijken wereld door een bril, of de wereld ook effectief is zoals we hem door die bril zien, kunnen we niet weten omdat we de bril nooit 
afzetten  

 
6. G.W.F Hegel: Het absolute subject  
 

Kritiek Kant:  
- ‘Ding an Sich is onkenbaar’  

- geen absolute onkebaarheid want denken verleent bestaan aan Ding an Sich (dus omdat je het denkt moet het bestaan)  
→ Hegel: geest structureert niet alleen werkelijkheid maar doet die ook ontstaan  

- verstand maakt onderscheidingen vb inhoud - vorm  
- verstand = verstard  

→ Hegel: samenhang denken (rede)  
vb verstandsdenken: A of - A  
     rede: A EN - A  
     vb slavernij + vrijheid in oude griekenland  

een ding heeft zijn tegendeel nodig om zich te definiëren 
vb zijn ↔  niets → worden  



dialectiek =  these ↔  antithese → synthese  
⇒ gesch = opeenvolging dialectische processen (ook binnen het zelf)  

→ vooruitgang in gesch  
vb vrijheid ↔  salvernij → feodalisme  
vb absolutisme ↔  revolutie → absolute vrijheid 
vb absolute vrijheid ↔  repressie + terreur → constitutionele staat met vrije burgers  

formele ↔  dialectische logica  
= vorm zonder inhoud ↔  zowel vorm als inhoud  
Hegels doel filosofie 
= feitelijke kennis van wat werkelijk is (absoluut)  
probleem Kant:  

- hoe onderscheid tssn onszelf en werkelijkheid overstijgen?  
- medium waarmee kennis over werkelijkheid w gerealiseerd, verandert werkelijkheid  

⇒ onderzoek naar kennis van binnenuit = fenomenologie geest  
- Starten bij eenvoudige vorm van bewustzijn 
- Vaststellen dat dit geen echte kennis mogelijk maakt 
- Bewustzijn van de eigen onvolkomenheden = een nieuwe vorm van bewustzijn 
- Opstijgen naar hogere vormen van bewustzijn door zich buiten zichzelf te begeven (b.v. Ding an sich) 
- De werkelijkheid is niet langer een onkenbaar ‘buiten’ 
- Het bewustzijn wordt één met de werkelijkheid 
- einddoel: ware kennis, het absolute  

Hegels idealisme: de werkelijkheid is geest  
- gesch = gesch van ontw. geest 

→ doel = ontw. in richting absolute  
- absolute kennis = geest kent zichzelf → geen ‘buiten’ meer  

→ hoogtepunt = Hegels filosofie  
- bestaan = mogelijkheid om denkinhoud te zijn  

Besluit:  
absolute denken = overstijgen alle particuliere gezichtspunten  

 



Hoofdstuk 4: Decentrering van het subject. De hedendaagse tijd  
A. Naar een decentrering van het subject  

1. Inleiding  
 

mens = een op zich staand individu, dat ook subject is  
mens voor het eerst zelf ook object  
→ ontstaan menswet.  

 
1.2 De menswetenschappen en hun gevolgen  

 

ontstaan menswetenschappen:  
vraag hoe pluraliteit van vrije en gelijke individuen een harmonieuze samenleving kunnen vormen  

 
Differentiatie van het weten  

 

uitsplitsing filosofie en menswetenschappen  

 
Positivisme  

 

menswet. ontw. zich net zo als natuurwet.  
→ positiefwetenschappelijk weten = normatief programma  
Auguste Comte  
= naamgever sociologie  
= een van de grondleggers positivisme  

- positivisme als uiting nieuwe mentaliteit van ‘industriële samenleving 
- verband tssn nieuwe mij en emancipatiegedachte  
- loi des trois états  



Loi des trois états:  
1. theologisch of fictieve stadium (kinderjaren) 
2. metafysische of abstracte stadium (adolescentie) 
3. wetenschappelijke of positieve stadium (volwassenheid)  

- blind vertrouwen in ontw.  
- radicaliseert tot sciëntisme  

 
De rol van het subject ondergraven  

 

mens =  
- subject dat oorsprong en fundament is van het weten  
- empirisch gegeven in menswet.  

⇒ mens = transcendentaal empirisch dubbelwezen  

 
De meesters van het wantrouwen  

 

Marx, Nietzsche, Freud = meesters van wantrouwen  
omdat ze ieder op hun eigen manier twijfelen aan moderne voorstelling van mens als rationeel denkend, autonoom handelend subject 
→ subject w door iets gedragen en is niet het centrum  

Karl Marx  
mens = maatschappelijk gesitueerde mens 
→ 2 klassen  
in denken en handelen wordt subject gestuurd door sociaalecon. realiteit waarin het altijd al gesitueerd is en waarvan het nooit helemaal kan 
loskomen, dit is iets dat aan het subject ontsnapt  

Friedrich Nietzsche  
begrippen = manifestaties van onze ‘wil tot macht’  
wil tot weten en wil tot goede = eigenlijk wil tot macht  



⇒ subject van buitenaf gestuurd door iets dat aan subject ontsnapt en waarvan het nooit kan loskomen: ‘de wil tot macht’ 

Sigmund Freud  
onbewuste instanties mens:  

- es = driften  
- über-ich = heersende normen en waarden  
- ich (doorgaans bewust) = interactie met buitenwereld  

⇒ subject van buitenaf gestuurd door iets dat aan het subject ontsnapt en waarvan het nooit helemaal kan loskomen: het onbewuste  

 
1.3 De linguistische turn  

 

decentrering moderne subject  
Richard Rorty: linguistic turn  

- moderne filosofie spiegel werkelijkheid  
- TOT eind 19e E - begin 20e E kreeg taal meer en meer die rol  

MAAR gaandeweg notie steeds meer gehanteerd om te wijzen op inzicht dat onze toegang tot de werkelijkheid onvermijdelijk bemiddeld w 
door taal  
⇒ dimensie binnen het subject dat het subject stuurt: taal  

 
1.4 Filosofieën van de eindheid en de differentie  

 

- radicale eindigheid mens en wereld 
→ verwerpt twee-werelden model (zintuigen vs God)  

→  modern geseculariseerde versie traditioneel wereldbeeld  
basis alle hedendaagse filosofieën = subject heeft oorsprong buiten zichzelf  

 
2. Individu en existentie  
 

filosofie over de mens:  



- oudheid & middeleeuwen: mens binnen metafysisch perspectief:  
wat is het wezen van de mens en waar plaatsen we de mens in het universum?  

- moderniteit: vraag naar subject/ individuele ‘ik  
- vanaf begin 20e E: existentiële vraag naar identiteit van het ‘ik’  

wie ben ik?  
→ beantwoorden vraag moeilijk want mens vooral gefragmenteerde mens  

 
2.2.1 Edmund Husserl en de fenomenologie  

 

Edmund Husserl  
→ fenomenologie = th die fenomenen bestudeert 

→ niet dingen zoals ze in werkelijkheid zijn maar zoals we de dingen ervaren  
→ 1 wereld met twee talen: wet. wereld + leefwereld  

- kaart kloof met lebenswelt aan  
= meer oorspronkelijke ontmoeting met de wereld, bemiddeld door lichamelijkheid, taal en anderen  

- subject = intentionaliteit = ‘betrokken-zijn-op-wereld’ 

 
De ‘crisis van de Europese wetenschappen’  

 

- idealisering: objectief-ware > particulier gezichtspunt  
→ altijd abstract-ideële △, nooit concrete driehoekige objecten  

- objectiviteit = goed want vb afmetingen deur nodig  
MAAR te objectivistisch = niet goed  
→ we vergeten dat wet. slechts methode is om wereld te objectiveren  
we gaan er van uit dat wet. ons wereld toont zoals ze werkelijk is terwijl wet. constructie is  

→ constructie heeft leefwereld vervangen → constructie w SUB-structie ! kritiek!  
→ kloof met lebenswelt = kloof tussen wet en leefwereld  

 



De leefwereld  
 

leefwereld > wetenschap  
WANT  

- leefwerld = bestaansrede wet. 
- wet. ontleent overtuigingskracht aan leefwereld  

⇒ om werkelijkheid te achterhalen moeten we leefwereld bestuderen  
→ probleem = niet gebruiken positivistische methode 

 
Filosofie als “strenge Wissenschaft” 

 

→ filosofie moet zich opwerpen als strenge wetenschap 
- transcendentaal onderzoek (niet dingen zoals ze werkelijk zijn, maar zoals wij ze kennen)  

→ mogelijkheidsvoorwaarden leefwereld blootleggen  
Hoe gaan we te werk?  

- evidenties tussen haakjes plaatsen (einklammeren) = épochè  
- eerste épochè: wetenschap tussen haakjes  

→ wereld van onze ‘natuurlijke instelling’ → wereld van de common sense  
- tweede épochè: elke mogelijke instelling tussen haakjes (ontdaan van alle vooronderstellingen) 

= fenomenologische reductie  
→ intentionaliteit (openheid van het bewustzijn)  

 
Een ‘eerste’ zekerheid 

 

eerste zekerheid → ‘apodictische’ zekerheid (volstrekt noodzakelijke waarheid) 
eerste zekerheid = de intentionele gerichtheid van het bewustzijn op de wereld  

→ bewustzijn is altijd gericht op IETS  
(bewustzijn bestaat niet eerst op zichzelf en treedt dan in contact met wereld zoals bij Descartes) 
→ gerichtheid op buitenwereld is wezen bewustzijn  



intentionaliteit houdt in dat:  
- bewustzijn ‘open’ is → gericht op andere dan het bewustzijn 
- bewustzijn ervaart zichzelf als niet-het-ander-van-het-bewustzijn (vb niet ik heb de voorstelling van een boom, wel ik zie een boom) 

→ het enige waarvan we zeker zijn is het verschijnen van fenomenen en hun verschijnen aan een subject  

Probleem van de brug tssn ‘ik’ en ‘wereld’  
= pseudoprobleem 
→ probleem kan enkel ontstaan in mentaliteit doordrongen van objectivisme  

Husserl overstijgt discussie tussen idealisme en realisme  
→ de eerste zekerheid is de relatie tussen fenomeen en bewustzijn  

→ geen bevestigign onafh. bestaan fenomeen en bewustzijn  
ego = transcendentaal ego want mogelijkheidsvoorwaarde verschijnenen fenomenen, niet meer  

 
De leefwereld als (re)constructie  

 

ook leefwereld is (re)constructie  
→ ervaring leefwereld verschijnt subjectgebonden → subjectivisme??  
→ ervaring altijd afh. van manier waarop ik naar dingen kijk  

→ bewustzijn is niet enkel gerichtheid op iets, het is ook altijd een bepaalde gerichtheid op iets 
= ‘instelling’ = bril waardoor wij de dingen zien  
MAAR fenomenologische reductie = deze instelling tussen haakjes zetten  

wereld = werkelijkheid voor zover die zich aan het menselijke bewustzijn voordoet  
= transcendentale subject  
= datgene wat er moet zijn om op gelijk welke manier van ‘menselijk bewustzijn’ te 
kunnen spreken  

 
Een voorbeeld: de waarneming  

 

De waarneming 



- lichamelijkheid  
- gericht op aspecten (abschattung) → wat ik niet waarneem teken ik in mijn hoofd erbij  

→ één ding = synthese abschattungen  
horizon van de waarneming  
→ 3 horizonten  

1. innerlijke horizon: geheel van mogelijke gezichtspunten die ik zou kunnen aannemen t.o.v object 
2. uitwendige horizon: alle mogelijke objecten buiten gegeven object (omgeving) 
3. tijdhorizon: heden - verleden - toekomst en in staat zijn wat voorbij is op te slaan =  retention  

→ laten we 1 van de 3 kenmerken weg dan houdt de waarneming op waarneming te zijn  
⇒ leefwereld = intersubjectieve synthese  
                     = als groep hebben we allemaal dezelfde leefwereld-bril op  

 
2.2.4 Maurice Merleau-Ponty en de lichamelijkheid  

 

Merleau-Ponty  
→ onze lichamelijkheid = perspectief van waaruit wij op de wereld betrokken zijn  

→ lichamelijkheid die al onze verhoudingen tot de wereld constitueert = ‘aan-de-wereld-zijn’ 
→ dat we dingen als groot/klein/zacht/hard ervaren verwijst naar het menselijk lichaam 
⇒ lichaam = instantie die voor mij wereld ontsluit, wereld is wat hij is, omdat hij door mijn lichamelijkheid ontsloten wordt  
→ dualisme lichaam - geest verwerpen  

lichaam = mijn eerste symbolisering, het stelt mij aanwezig, ik ben mijn lichaam, mijn lach is mijn vreugde  
→ lichaam als corps-sujet (ik ben mijn lichaam) en als corps-objet (fysiologisch organisme) 

 
3. Taal en subject  

3.2.1 Ludwig Wittgenstein  
3.2.1.1 Wittgenstein I: de taal als afbeelding van ‘wat het geval is  

 

Ludwig Wittgenstein  
→ grenzen van de taal aangeven  



→ filosofische problemen ontstaan wanneer we grenzen niet respecteren  
→ grenzen taal afbakenen a.d.h.v logisch atomisme Russell  

= overeenstemming tssn werkelijkheid en structuur logische uitspraken waarin werkelijkheid uitdrukking krijgt  
→ voorwaarde waarheid = overeenkomst tussen taal en werkelijkheid (ik hou van jou < deze nalu staat op tafel) 

= logisch atomisme  

krant                       ligt op tafel  
naam                      stand van zaken/ elementaire propositie 
→ namen slaan brug met werkelijkheid  
⇒ picture theory of meaning (afbeeldingstheorie)  

- taal = foto werkelijkheid  
- MAAR we doen veel meer in taal dan enkel beschrijven, toch zou het enkel beschrijvend moeten zijn  

3 soorten taaluitleg: 
1. zinvol: empirische uitspraken (ook fout uitspraken vb 100 mensen id zaal terwijl er 20 zijn)  
2. zinledig: tautologie + contradictie (vb cirkel is rond)  
3. onzin: filosofie, ethiek, religie, kunst (vb is he wenselijk dat…, is picasso mooi)  

→ waarover men niet kan spreken, moet men zwijgen  
→ wil niet zeggen dat je over ‘onzin’ niet mag nadenken’ 

⇒ de wereld is alles wat het geval is  

 
3.2.1.2 Wittgenstein II: de taal als taalspel  

 

latere Wittgenstein  
→ weerlegt eerste theorie  

→ niet één ideale taal maar verschillende ‘taalspelen’ (vloeken, bidden etc = taalspel, ook 1e tractatus = taalspel) 
→ werkelijkheid = afh. van taalspel dat we spelen  
→ noties als ‘kennis’ en ‘waarheid’ betekenis ook afh. van manier waarop ze gebruikt worden/ context  

- meaning is use: betekenis taal = gebruik  
→ taal = instrument om in versch. contexten dingen te doen  

⇒ taal = activiteit die regelgebonden en heterogeen is  



⇒ taalspel = ingebed in levensvorm  

 

Tractatus (1e theorie) 
- meaning is reference  

Philosophische untersuchungen (2e theorie) 
- meaning is use  

 
3.2.2 Ferdinand de Saussure  

3.2.2.1 De taal als tekensysteem  
 

Ferdinand de Saussure  
- grondslag moderne linguïstiek  
- 2 centrale inzichten:  

1. arbitrair karakter teken  
2. taal als op zich staand systeem elementen of ‘waarden’ die differentieel bepaald zijn  

→ taal = systeem van tekens  
→ teken = signifiant + signifié  

   = betekenaar + betekende  
→ arbitrair karakter vanwege willekeurige relatie signifié en signifiant  

→ taal = differentieel systeem (vb kanaal - rivier)  
→ linguïstische tekens zijn wat ze zijn krachtens het verschil met de andere elementen binnen het systeem  

→ evoluties in taal enkel op niveau ‘parole’ (taal in praktijk) 
→ onderliggend systeem: ongekend, onbewust maar hoogst effectief  

 
3.2.2.2 In het spoor van Saussure: het structuralisme  

 

term structuralisme → Roman Jakobson 
→ structuralisme creeërde verw. dat soc. wet. in spoor linguïstiek, op zelfde wijze als NW konden w uitgebouwd 
3 types structuralisme:  

1. sciëntistisch  



2. semiologisch 
3. gehistoriseerd of epistemisch 

centrale figuur structuralisme = Claude Lévi-Strauss (sciëntistisch) 
= eerste die linguïstisch model introduceert in antropologie  

 
3.4 Taal en subject II: Jacques Derrida  

 

deconstructie hiërarchische opposities in andere filosofen hun teksten  
→ denken in de marge (in marge zit ongeschrevene, wat auteur verdringt)  

= manier van lezen  
→ bedoeling ≠ omverwerpen teksten MAAR iets fundamenteel aantonen  

! oppositie schrift - gesproken woord !  
- in tekst auteur spreekt altijd denken v/e ander mee  

→ linguistische turn: ik spreek taal, maar die taal is niet de mijne (niet zelf geconstrueerd)  
→ taal = taal v/d ander (om er zelf te kunnen zijn, vervreemden van het andere = de taal) 

 
Plato’s toverdrank  

 

verschil tssn geschreven en gesproken woord als hiërarchische oppositie  
→ sinds Plato en Aristoteles: schrift = teken van teken  

- mythe Thamus en Theuth: schrift wakkert vergetelheid aan  
- actief herinneren verdrongen door passief/ vaag te binnen schieten 
- bijstand leraarsfig. nodig, is er niet wanneer we kunnen nalezen  
- denken mondeling schrift  
- 1 2 3  → schrift = verst weg van gedachte = onnodige 3e stap  

 
PLATO

 
Socrates: ‘gesproken woord w in ziel geschreven’  

→ ! instabiliteit !  



→ Plato denkt over gesproken woord in model van schrift  

 
 

Deconstructie van hiërarchische opposities  
 

hiërarchische opposities o.b.v afbeeldingslogica 
= karakteristiek westerse metafysica 
MAAR lagere (afbeelding/ schrift) vormt perfecte metafoor hogere (tekst Plato)  
⇒ lagere w model hogere 
→ of het schrift medicijn of vergif is hangt niet af van ‘schrift-zijn,’ maar van wie in welke omstandigheden wat waarop schrijft  
⇒ deconstructie tast basistegenstelling aan  

 
Kritiek op westerse metafysica  

 

Fonocentrisme  
- centrum = klank  

→ o.b.v fonetisch schrift  
MAAR ook talen waarbij geen verband is tussen klank en 
schrift vb mandarijn ⇒ schrift dichter bij idee dan klank  

Logocentrisme 
ideaal = onmiddellijke aanwezigheid bij denken zonder taal als 
bemiddelend systeem → gesproken woord = het dichtst hierbij  
2 fundamentele kenmerken:  

1. ware werkelijkheid (rede) ↔  verschijningsvorm (sensibele) 
2. ware werkelijkheid heeft genoeg aan zichzelf om te zijn wat 

ze is, verschijningsvorm ≠ nodig  

 

= Derrida’s kritiek op Westerse metafysica 
2 stappen in westerse metafysische traditie:  

1. de onmiddellijke aanwezigheid  
2. de afwezigheid van die aanwezigheid, de bemiddeling 

⇒ westerse metafysica = metafysica van de aanwezigheid  
→ die aanwezigheid altijd gelinkt aan het ‘nu’ (erg vervlochten in onze taal)  



⇒ “het werkelijke is het heden, verleden en toekomst zijn vormen van afwezigheid of niet-zijn” 
→ niet mogelijk om over ‘nu’ te spreken, op moment dat ik ‘nu’ zeg is het al voorbij 

→ verleden = datgene wat nooit aanwezig is geweest, zoals ‘nu’ momenten is het verleden een voortdurend vergeten  
→ de toekomst = iets dat altijd nog moet komen, eeuwig uitstel  

 
De schriftuur en la différance  

 

elk teken draagt sporen andere tekens in zich → elk teken = teken van teken (geldt ook voor gesproken taal) 
⇒ schrijven vormt eigenlijke model taal  
vb het woord ‘führer’ resoneert holocaust mee 
la différance  
→ bestaat niet in franse taal  
= combinatie verschil en uitstel 

taal als differentieel                 voorlopige betekenistoekenning (reeds vooruitlopen op betekenis vb bij detectiveroman) 
systeem  

- verschil met bestaande woord différence = enkel leesbaar  
- op elk teken kleeft spoor ander teken → sporen zijn sporen afwezigheid andere tekens  

 
Il n’y a pas de hors-texte: de textualiteit van de wereld  

 

⇒ we hebben nooit onmiddellijke toegang tot dingen achter woorden  
→ woorden houden afwezigheid dingen in stand  

- vb alle verbanden die we met het woord soja maken klinken mee als we het woord gebruiken  
-  vb ‘liefde’ is beladen met allerlei betekenissen en gesprekspartner/ jijzelf weet niet precies wat wordt bedoeld  

⇒ we hebben geen rechtstreekse toegang tot werkelijkheid achter woorden ↔  ‘aanwezigheidsfilosofie’ die pretendeert aanspraak te maken 
op waarheid  



⇒ ‘il n’y a pas de hors-texte’ = er is niks buiten de tekst  
⇒ alles wat mens denkt en doet = textueel  

“het einde van het boek en het begin van het schrift”  
→ wereldbeeld is niet langer statisch en op zichzelf staand geheel van kennis  
     MAAR tekst als open geheel van betekenissen, waarin zich voortdurend nieuwe perspectieven aandienen  

 
5.3 Isaiah Berlin  

 

Isaiah Berlin  
- ultieme waarden die iemand onderschrijft kunnen nooit afdoende gefundeerd worden  

→ die waarden kunnen fungeren als fundament andere formuleringen van standpunten  
→ concepten als vrijheid, gelijkheid… kunnen we niet in abstracto formuleren  

 

Negatieve vrijheid  
= “handen af”  
= door anderen niet verhinderd worden om te doen wat men wil doen 

- afwezigheid externe obstakels  
- niet-inmenging van buitenaf  
- ! elkeen moet het recht krijgen te leven volgens eigen 

voorkeuren, normen en waarden (pluralisme + tolerantie) !  
- nachtwakersstaat  

= traditionele liberale vrijheidsbegrip 

Positieve vrijheid  
= inhoud 
= bepalen op welke manier we het beste maken van onszelf en 
gemeenschap → ideaal zo goed mogelijk realiseren  

- vrijheid tot zelfrealisatie (van ideaal) 
- er is een ‘hogere zelf’ en een ‘lagere zelf’ (hogere zelf moet 

lagere ertoe krijgen naar ideaal te leven) 
- staatsmacht bepaalt mee doeleinde gemeenschappen en 

schrijft zich hierin in  
= communitarisme  

 

Berlin = voorstander negatieve vrijheid  
WANT  positieve vrijheid al voor te veel ontsporingen gezorgd  

- geloven dat er 1 juiste levenswijze is → neiging dat geloof op te leggen  
→ rationeel mensen dwingen ‘vrij’ te zijn ⇒ intolerantie, dood, geweld…  



⇒ sovjetcommunisme, fascisme en nazisme vermijden = voor alles negatieve vrijheid individu waarborgen  
MAAR alleen waarborgen negatieve vrijheid zegt nog niks over democratisch gehalte  

 
5.4 Charles Taylor  

 

Charles Taylor  
- inescapable framework: kader dat ons bestaan structureert en houvast biedt → kader altijd ruimer dan strikt individueel, het is 

gemeenschapsstichtend  
→ mensen zijn bereid fysieke vrijheid op te geven om dierbare spirituele vrijheid te behouden  
vb martelaar sterft liever dan geloof verloochenen 

kritiek op negatieve vrijheid:  
1. niet alle externe obstakels even problematisch  
vb verkeerslicht 
⇒ vrijheid is afwezigheid externe obstakels die van belang zijn 
→ we moeten dus collectief afspreken dat godsdienstvrijheid ‘goed’ is  
2. vrijheid ook ingeperkt door interne obstakels  
→ door bepaalde motivaties die ik voel ben ik minder vrij  
vb kilimanjaro niet beklimmen vanwege luxegehechtheid  
3. je kan niet volkomen neutraal zijn over grenzen staatsgezag heen  
vb onderwijs, taal, organisatie stad, discussie zoals abortus  

→ nachtwakerstaat: handen af = geen moord = ook een standpunt innemen  

 


