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INLEIDING : OVER VERWONDERING, CONTINGENTIE EN  

DENKEN-ALS-ORDENEN 

1.VERTROUWDHEID EN VERWONDERING  

Door uiteenlopende gebeurtenissen wordt de vertrouwde, vanzelfsprekende en 

rustgevende omgang met de wereld doorbroken (soms) = destabilisering. 

Vb.: door oorlog, sterfgevallen, ziekte, etc. 

• Dit geeft aanleiding tot verwondering = een houding van reflectie, van 

nadenken over die ervaring.  

• Verwondering: het begin en het beginsel van de wijsbegeerte (Plato) → wilt 

omgang in twijfel trekken om zo opzoek te gaan naar nieuwe antwoorden. 

De beste manier om dit te visualiseren is ‘brains-in-a-vat’ afbeelding: het brein denkt 

dat hij buiten is en in de zon loopt, maar dat is niet zo. Als we iets van de wereld 

willen maken, moeten we bewijzen zoeken dat we niet dit brein zijn (Decartes) 

 

2.VERWONDERING EN CONTINGENTIE  

Verwondering ontstaat door wat feitelijk gegeven is, te contrasteren met wat 

mogelijk is (of wat had kunnen zijn). 

→ Verwondering is dus: getroffen worden door het ‘er-zijn’ of het ‘zo-zijn’ van de 

dingen, waaruit het besef dat dingen evengoed niet of ook anders hadden kunnen 

zijn.  

Vb.: de vanzelfsprekendheid van het gezin waarvan ik deel uitmaak, kan eensklaps 

verdwijnen door het besef dat dit gezin nooit had bestaan, indien mijn ouders elkaar 

nooit hadden ontmoet en niet voor elkaar gekozen hadden.  

• Het feitelijke dient zich aan als contingent = wat niet noodzakelijk, maar 

toevallig is (alles had ook anders kunnen zijn). 

• Verwondering kan alles wat feitelijk gegeven is, als anders-mogelijk en dus als 

contingent laten verschijnen.  
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3.CONTINGENTIE EN ORDE  

In een volstrekte contingentie valt niet te leven → we hebben nood aan orde.  

• Voor de mens is het anders onmogelijk om zich in de wereld te oriënteren.  

• Een vooraf gegeven ordering verliest door de verwondering haar evidentie 

o Denken ordent/beheerst het contingente 

o Brengt een nieuwe ordening tot stand  

• Nieuwe ordening wordt na verloop van tijd, op haar beurt vanzelfsprekend  

o Verwondering trekt deze vanzelfsprekendheid dan weer in twijfel 

 Vicieuze cirkel 

4.DENKEN ALS ORDENEN  

De belangrijkste taak van het denken: het ordenen van wat in de ervaring van 

verwondering als contingent gegeven is: 

• Collectief niveau: cultuur  

• Individueel bestaan: identiteit  

• Het denken zoekt dan niet langer de contingentie te beheersen, maar vooral 

de verworven beheersing van de contingentie te verdedigen.  

In de loop van de geschiedenis hebben zich verschillende denkvormen ontwikkeld, 

om de contingentie beheersbaar te houden:  

• Vroeger: mythen, riten en magie.  

• Grote denktradities in Westen: astrologie, alchemie, kunst, religie en filosofie.  

o Doel: ondragelijke ervaringen van contingentie in de realiteit ordenen 

en het vormen van een beheersbare totaliteit. 

o Ordenen is in principe nooit voltooid.  
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5.FILOSOFISCHE VERWONDERING  

Wilt de hardnekkigste vanzelfsprekendheden met hun anders-mogelijk-zijn 

contrasteren → MAAR impact van verwondering kan nog intenser en complexer zijn. 

• Hoe zit het met de feitelijkheid zelf? Is wat ik neem waar te nemen, wel echt 

waar?  

o Geradicaliseerde verwondering: de mogelijkheid van het werkelijke in 

vraag stellen → alles, zelfs al wat ‘is’, wordt een voorwerp van 

verwondering.  

Wat is filosofie?  

• Enerzijds: filosofie is een kritische reflectie op gevestigde kennis en orde. 

• Anderzijds: filosofie is ook zelf een vorm van weten → produceert zelf 

grondslagen.  

Hamvraag (examen): wat is de verhouding tussen denken en zijn? Is de structuur in 

de wereld iets van het denken of van het zijn?  

6.DENKEN EN ZIJN 

Wat is de verhouding tussen het denken en het zijn? Is de structuur in de wereld iets 

van het denken, of van het zijn?  

• Verhouding = kernprobleem van de filosofie.  

• Twee filosofische sub-disciplines: 

1) Epistemologie (kennisleer): vraag naar de (ware) kennis → Plato  

2) Metafysica: vraag naar de (ware) werkelijkheid → Aristoteles  

7.HISTORISCHE EVOLUTIES  

Problematiek tussen het denken en het zijn is in diverse perioden in de geschiedenis 

op verschillende manieren aangesneden → sprake van een evolutie.  

Oudheid en middeleeuwen 

• Gelijkenissen beide tijdperken: we zoeken ware werkelijkheid in stabiele, 

universele en kenbare principes → denken en de ware, goddelijke 

werkelijkheid zijn met elkaar verwant.  

• De waarheid ligt buiten de mens (op zichzelf staand en boven de mens)  

• Realisme = er bestaat een werkelijkheid die in zichzelf geordend is en het 

denken is in staat om die samenhang te achterhalen.  

• Maar: de structuur van de werkelijkheid is een proces van veranderingen en 

ontwikkelingen 

o Denken moet zich van de veranderende zintuiglijkheid afwenden en 

aandacht richten op wat werkelijkheid naar eenheid en samenhang 

verleent. 
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Moderniteit  

• De wending naar het subject 

• De waarheid ligt binnen de mens (binnen het menselijk denken zelf)  

• Denken vervult de rol die ware, goddelijke werkelijkheid had in de vorige 

periodes  

• Zichzelf zien als de oorsprong en het fundament van de moderne cultuur en 

samenleving → subject = actieve instantie aan basis van eigen werkelijkheid 

• Idealisme = het subject (menselijke denken & kenvermogen) als fundament 

van de kennis  

 De objectieve werkelijkheid is het resultaat van dat denk- en kenvermogen 

Hedendaagse tijd  

• Decentralisering van het subject  

• Menselijk bestaan is tijdelijk, eindig en gelokaliseerd → onderhevig aan 

factoren die het zelf niet beheerst 

• Mengeling van realisme, idealisme, relativisme en scepticisme  
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Extra van in de les:  

Ptolemaeus’ geocentrisme: de orde in het zijn, proberen we te achterhalen via het 

zijn. We weten nu dat Ptolemaeus fout was.  

→ Bestaan talen? Je kan een taal niet vastpakken, je kan het woordenboek van een 

taal nemen, grammatica, spelling, stijlgids, etc. Je kan zeggen dat die 5 boeken het 

Nederlands zijn maar dat is niet zo. Die boeken kunnen de taal niet ZIJN. Bestaat een 

taal werkelijk? Of is taal een collectieve illusie waarin wij geloven? Vb.: Limburgs 

dialect: zeer nauw verwant aan het volgende dorpje in Duitsland. Kan je duidelijk 

zeggen hier is waar Nederlands stopt en Duits begint?  

→ De morele wetten: zijn deze van de orde van het denken of van de orde van het 

zijn. De orde van het zijn: dan zit er in het zijn zelf morele wetten ingebakken, de orde 

van het denken: geen morele wetten als er geen mensen zijn.  

Vb.: vandaag denken we dat slavernij immoreel is. Aristoteles had slaven, was hij 

toen al fout of is het nu pas fout omdat we dat nu zo vinden.  

Als er geen moraliteit meer als alle mensen op aarde weg zijn → orde van het 

denken dus.  

Plato denkt dat de morele wetten van de orde van het zijn, zijn. 

Moreel realisme = er zit morele wetten in de orde van het zijn. En we kunnen dit 

achterhalen. 

Moderniteit: idealisme, het fundament wordt binnen de mens zelf gezocht. Betekent 

niet dat in de moderniteit de mensen relativistisch werden.  

Kant: was geen relativist.  

Realisme → idealisme   

Bijna alle moderne waren idealisten maar zeker niet relativistisch.  

Examen: is filosoof X een realist of een idealist en waarom?  

Realisme: 

• Orde in de menselijkheid zit  

• Wij kunnen die structuur / orde achterhalen / blootleggen.  

 Bijna alle filosofen uit de oudheid (enkele instinkers) 

Idealisme: 

• De mens kan de orde zelf scheppen 

• De orde komt niet uit de realiteit maar uit de mens….  

Decentralisering: te maken met het feit dat we het subject onderhevig zien aan 

factoren die het subject zelf niet beheerst. Vb.: taal decentreert jou en daar ben je 

zelf niet verantwoordelijk voor.  
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HOOFDSTUK 1: OP ZOEK NAAR EEN STABIELE WERKELIJKHEID.  

DE OUDHEID (6E EEUW V.C.- 6E EEUW N.C.)  

1.HET ONTSTAAN VAN DE WIJSBEGEERTE  

1.1 VAN MYTHOS NAAR LOGOS  

Griekse cultuur is voor de 6e eeuw oraal: het cultuurgoed kent enkel een mondelinge 

overlevering. Het normen- en waardesysteem ligt vast en wordt sacraal gefundeerd. 

• Gebruik van mythes: een symbolische verwijzing naar een eenmalige, 

grondleggende gebeurtenis  

• Dichter Homerus en Hesiodus: koppelen ontstaan van de wereld aan 

genealogie van de goden.  

 Veranderende mentaliteit: mythen moeten voortaan geïnterpreteerd worden 

• Nieuw verklaringsmodel nodig → niet gebonden aan lokale tradities en 

mythen 

• Op zoek naar een uitleg (logos), een rationele verklaring.  

Rationaliteit = methodologische aanpak van de verklaring van de wereld. Die 

aanspraak maakt op universele geldigheid en die objectief inzichtelijk en 

systematisch geordend wilt zijn.  

• De bedoeling van de mythe is dezelfde als die van de logos, namelijk de 

beheersing van een mysterieuze wereld.  

• Desacralisering: de goden verliezen hun plaats in de wereld. 

→ De wereld verliest haar betovering en is klaar voor de objectiverende blik 

van de rede.  

• Nieuwe houding: theoria (= streven kennis na omwille van de kennis) 

1.2 DE NATUURFILOSOFEN: OP ZOEK NAAR DE ‘OER -STOF’ 

De natuurfilosofen stappen weg van de mythes.  

Verklaringsprincipes zijn immanent ( → transcendent)  

• Geen behoefte aan externe factoren of bovennatuurlijke krachten  

• De natuur wordt beheerst door immanente krachten: krachten die zelf een 

onderdeel vormen van de natuur  

Natuurfilosofen: zoeken principes van ordening en verandering in de natuur (kosmos) 

→ Ze gaan opzoek naar het oerbeginsel (oerstof) waaruit de gehele werkelijkheid 

bestaat. 

Vb.: we hebben allemaal zoiets al gehad als een gevoel van verliefdheid. Dit 

behoort tot het orde van het denken, bestaat dit ook in de orde van het zijn?  

ik voel me verliefd naar er is zoiets als verliefdheid.  
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Parallel tussen orde van het denken en orde van het zijn. 

→ Parallel tussen de manier waarop wij de wereld begrijpen en de manier waarop 

de wereld reëel geordend is.  

→ Logische orde is identiek aan de ontologische ordening.  

1.3 HET RELATIVISME VAN DE SOFISTEN  

Crisis in de traditionele waarden door de ‘onttovering van de wereld’. 

→ Ervaring leidt tot scepsis en filosofisch relativisme.  

• Veranderende maatschappelijke organisatie: veelheid van poleis (enkelvoud: 

polis) of stadsstaten waar geschreven wet algemeen toegankelijk en voor 

iedereen gelijk is.  

• Verschijning van sofisten = rondtrekkende leraren die tegen betaling 

tegemoetkomen aan de behoefte aan vorming en kennis, die bruikbaar is om 

het eigen handelen te legitimeren.  

→ Retoriek: het woord gebruiken als machtsmiddel (visie opleggen) 

Vb.: Protagoras (belangrijkste sofist): de mens is de maat van alle dingen, het 

hangt af van de mens → Hiermee bedoelt hij dat er geen ultieme waarheid 

mogelijk is, de dingen zijn zoals ze mij toeschijnen. Denk aan kunstwerken: 

sommigen vinden het mooi, anderen lelijk. Dit is normaal volgens hem want 

mensen zijn subjectief. Hij was ook een relativist. 

• Ontstaan van een kloof tussen kennis en waarheid → Lokt reactie uit van 

Socrates en Plato (zij HATEN sofisten) 

Er komt een crisis in de traditionele waarden: ethisch vacuüm 

→ Als er zoveel verschillende normen zijn, is er misschien geen ethische norm?  

→ Ethiek is gefundeerd op conventie (afspraken tussen mensen) 

→ Stel: jij houdt van een bepaalde kleur en je weet dat er bepaalde kleurenvisies 

zijn, probeer je dan voor te stellen dat jij mensen gaat proberen te overtuigen van 

JOUW kleurenvisie (iedereen moet vanaf nu enkel nog blauw dragen).  

Sofisten zijn de eerste uitzondering van de realisten in de oudheid.  

Sofisten = rondtrekkende leraars die goed waren met woorden en heel goed 

mensen konden overtuigen. Ze gingen vaak lesgeven aan rijke kinderen in hoe 

retoriek een machtsmiddel kan zijn. Sofist is een scheldwoord tot op de dag van 

vandaag want het betekent dat je slimme trucjes zoekt om mensen de pas af te 

snijden en niet op zoek te gaan naar de waarheid maar in plaats daarvan 

manipulatief te zijn. Het gaat niet om de waarheid maar om kunnen winnen.  
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1.4 SOCRATES (469-399 V.C.) 

Plato was de leerling van Socrates. Plato schreef een boek over alle ideeën van 

Socrates en de andere leerlingen maar het is moeilijk om een onderscheid te maken 

welke ideeën van Socrates zijn en welke van Plato.  

‘De deugd is gelijk aan kennis’: de are maatstaf voor het handelen ligt in een 

rationeel gefundeerd inzicht in de waarheid.  

• De norm van het handelen wordt verinnerlijkt: de innerlijke overtuiging (het 

rationele weten) is rechtstreeks merkbaar in de uiterlijke handelingen. 

Vb.: als we weten wat rechtvaardigheid is, dan kan het ook niet anders dan 

dat we rechtvaardig zullen handelen. 

• Een actieve keuze voor het kwade bestaat niet: men handelt niet naar het 

goede omwille van een tekort aan kennis/inzicht 

• Dialoog = midden waarin de waarheid tot stand komt 

→ Monoloog van de sofisten.  

Vb.: het proces van Socrates (p33) 

→ Hij werd veroordeeld tot de gifbeker.  

1.5 DE POST-KLASSIEKE OUDHEID (HELLENISME EN KEIZERTIJD, 3 EE V.C. – 5E  E N.C.)  

Nieuwe politieke culturen die zeer belangrijke mentaliteitswijzigingen 

teweegbrengen 

• Inwoners beschouwen zich als ‘wereldburgers’ (kosmopolitisme: de hele 

kosmos is hun polis). 

• Neveneffect: het staatsburgerschap waar de inwoners van het Griekse en 

Romeinse rijk trots op zijn, komt neer op onderworpenheid aan een centraal 

gezag dat ver van de leefwereld verwijderd is. 

• Filosofie als ‘levenskunst’ + opkomst filosofische stroming vanuit Christendom.  

2.ZIJN EN WORDEN  

Probleem: verhouding tussen het ‘zijn’ van de ware werkelijkheid die eeuwig, 

onveranderlijk en universeel is enerzijds, en het ‘worden’ van de zintuiglijke realiteit 

die momentaan, veranderlijk en particulier is anderzijds.  

2.1 ZIJN TEGENOVER WORDEN: PARMENIDES EN HERACLITUS  

Parmenides: er is weinig over hem bekend maar hij zij: ‘het zijnde is en het niet-zijnde 

is niet’ 

→ Er zijn 2 keuzes: 

1) ‘Dat het is, en dat het onmogelijk is dat het niet is.’ 

2) ‘Dat het niet is, en dat het noodzakelijk is dat het niet is.’ 
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Kenmerken van het zijnde: 

• Kan niet ontstaan (want kan niet aan zichzelf voorafgaan) → Eeuwig en 

onvergankelijk.  

Vb.: ik loop tegen een plant, ik heb jeuk de volgende dag. Die jeuk komt niet 

uit het niets, die komt door de plant.  

→ Alles heeft een oorzaak en die oorzaak komt ook uit het zijnde. 

• Geen gradaties dus niet deelbaar (iets is, of iets is niet) 

• Het is onbeweeglijk en begrensd (want moet absoluut afgescheiden zijn van 

wat niet is) 

• Het is volmaakt (niet het resultaat van een wordingsproces) 

• Het is bolvormig (want moet overal en in alle richtingen identiek zijn) 

Godsbewijzers geven vaak als bewijs van God dat er een eerste oorzaak moet zijn: 

bij de hedendaagse wetenschap ‘oerknal’ en God heeft die dan zogezegd 

veroorzaakt. Parmenides vindt dit absurd, als je beginsel van je bewijs van God is, 

dat alles een oorzaak heeft, dan moet jouw oorzaak (God) ook een oorzaak 

hebben want anders moet je ervan uitgaan dat niet ALLES een oorzaak heeft.  

Heraclitus: ‘alles vloeit, niets is blijvend’ 

• Voortdurende veranderingen in de wereld. 

• Orde en werkelijkheid is het resultaat van conflict/spanning tussen 

tegengestelden.  

 

 Zo wordt bij het begin van de filosofie de eeuwige tegenstelling in alle 

scherpte geponeerd: het universele immobilisme, de eenheid van het 

abstracte zijn → de universele mobiliteit, de veelheid van de concrete 

werkelijkheid.  

2.2 PLATO (428-347 V.C.) 

Eerste systematische filosoof: ontwikkelde een omvattende filosofische leer over 

diverse aspecten van de werkelijkheid.  

De betekenis van Socrates  

Idee: inzicht in de ware betekenis van morele begrippen leidt ook daadwerkelijk tot 

moreel handelen.  

• Plato treedt in zijn voetsporen én combineert de ideeën van Parmenides en 

Heraclitus.  

• Zijn ethisch uitgangspunt: 

o Probleem: morele overtuigingen zijn gebaseerd op meningen. 

o Oplossing: we moeten onze moraliteit funderen op ware kennis. 
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Meningen en ware kennis (epistemologische methode) 

Wat is ‘ware kennis’?  

• Kennis moet algemeen en stabiel zijn  

• Maar, probleem: waarnemingsobjecten zijn concreet, onstabiel en onzuiver 

Vb.: cirkelvormige objecten in werkelijkheid zijn nooit perfect volmaakte cirkels 

(het idee in je hoofd is perfect maar de werkelijkheid niet)  

• Dus:  

o Ofwel is ware kennis onbereikbaar (= relativisme: waarneming is aan 

verandering onderhevig en dus voor iedereen verschillend) 

o Ofwel heeft ware kennis een ander object (Plato) 

• Eenheidstermen die in verschillende concrete situaties voorkomen = ideeën of 

vormen  

Vb.: ‘paardheid’ of ‘schoonheid’,… 

o Staan als objecten van de kennis tegenover de objecten van de 

mening  

o De kennis richt zich op wat abstract, universeel, stabiel en enkelvoudig 

is 

 

 

 

Een wereld van ideeën  

De ideeën (objecten van de kennis) bestaan afzonderlijk, los van de concrete 

werkelijkheid. 

• De ware werkelijkheid overstijgt het subject, omdat ze onafhankelijk is van wie 

haar inziet → ideeën zijn daarom objectief en universeel.  

• De ware werkelijkheid overstijgt het gekende object, omdat de ideeën kennis 

bieden die onafhankelijk van de waargenomen dingen geldig is: ideeën 

horen daarom in een afzonderlijke ideeënwereld thuis.  

• Ideeën zijn onzichtbaar, gekend met verstand en tijdloos.  

  

Kennis → ideeën  

Mening → zintuigelijke objecten  
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Plato’s allegorie van de grot  

• vastgeketende mensen die 

kijken naar een muur: ze zien 

enkel projectief van de echte 

dingen (misleid) 

• Wetenschappers kunnen zich 

bevrijden en zien wat er echt 

gebeurd.  

• Wereld van het verstand is 

belangrijker dan de wereld 

van de zintuigen 

A heeft een hoger zijnsniveau dan B 

A verklaart zijnsniveau van B  

Vb.: een paard zien heeft een lager zijnsniveau dan het idee van een paard in het 

verstand.  

 

 

 

Het bovenste is beter volgens Plato. Helemaal rechts staat 2x de epistemologische 

methode.  

Ideeën: 

• Objecten van ware kennis  

• Gekend met verstand  

• Bestaan ‘gescheiden’ 

o Transcenderen kennende subjecten  

o Transcenderen gekende objecten 

 Ideeënwereld  

• Representeren het ‘zijn’ in tegenstelling tot het ‘worden’.  

 

 

 

  

Transcendent  

Kennis → ideeën → Verstand 

Mening → zintuigelijke objecten  → Zintuigen 

Kennis → ideeën → Verstand → zijn  

Mening → zintuigelijke objecten  → Zintuigen → worden 
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De ideeënwereld  

= geen fysieke wereld.  

Ideeën en empirische objecten:  

• Gescheiden (de ideeën zijn gescheiden)  

• Maar wel in relatie tot elkaar:  

o Epistemologisch  

o Ontologisch  

→ Als je hier iets wilt begrijpen, dan helpt het om het idee te snappen.  

= participatie  

• Dus:  

o Ideeën zijn ordeningsprincipes  

o Waarneembare wereld is niet louter flux (niet pure chaos) 

Participatie en het idee van het Goede  

Kennis en mening hebben elk hun eigen werkterrein (ideeën representeren het ‘zijn’ 

in tegenstelling tot het ‘worden’) en hun object (ideeën vs. zintuigelijke objecten) 

MAAR toch een relatie tussen beiden = participatie. 

• ‘nabootsing’: de zintuigelijke dingen zijn ‘afbeeldingen of ‘afschaduwingen’ 

van de ideeën  

• Ideeën werken als ordeningsprincipes  

Ook ideeën onderling bestaan niet onafhankelijk van elkaar → structuur van de 

ideeënwereld. 

• Gemeenschap = onderlinge verwevenheid van ideeën. 

• Idee van ‘het Goede’: boven alle anderen ideeën + boven het zijn verheven. 

• Het idee is niet alleen ideëel, maar ook ideaal 

Vb.: de kleren die ik nu aanheb zijn een afspiegeling van het idee van ideale 

kleding.  

Vergelijking:  

• De zon  

o Maakt zichtbaar  

o Doet worden (ontstaan) 

o Zelf niet ontstaan of zichtbaar  

• Het Goede (superidee) 

o Maakt kenbaar  

o Doet zijn  

o Zelf hoger dan zijn / niet kenbaar 

  



Samenvatting – Fundamentele Wijsbegeerte 2019-2020 

  

Echte kennis is a priori  

Hoe kennen we ideeën?  

• Kennis van ideeën is a priori: komt tot stand onafhankelijk van de 

waarneming. 

• We hebben met ons kernvermogen altijd toegang tot de ideeën, zonder dat 

er waarneming vereist is.  

• A priori karakter is gefundeerd in de theorie van de ‘wederherinnering’ 

(amnese): voor de geboorte was onze ziel aanwezig in de ideeënwereld en 

had dus perfecte kennis → kennis is verloren gegaan bij de incarnatie. 

• ‘Dialectiek’ als hoogste wetenschap: dialoog die we met onszelf en anderen 

voeren. 

• Socrates gezien als ‘vroedvrouw’: activatie van de ziel, helpt reeds 

aanwezige mee geboren worden.  

o Maieutiek: verloskunde. Zoals een verloskundige een kind ter wereld 

brengt, gaat Socrates de waarde bij jou ter wereld brengen. Iedereen 

heeft waarheid in zich, zelfs een slaaf heeft een ziel waarin ooit de 

perfecte ideeën zaten en nog zitten maar dan vertroebeld. Zelfs een 

slaaf zou, mits begeleiding, maieutisch de waarheid uit zich naar voren 

kunnen laten komen. De vroedvrouw steekt ook niet het kind in de 

moeder, het zit er al in, ze haalt het er enkel uit. Zo is dat ook met de 

waarheid.  

• Bij de dood: scheiding van lichaam en ziel → de ziel is onsterfelijk.  

Doel van de filosofie = leren sterven.  

Visie Plato op relatie ‘zijn’ en ‘worden’ 

Het ware zijn (de ideeën) is eeuwig en onveranderlijk.  

Zintuigelijke waarneembare werkelijkheid is onderhevig aan verandering.  

Implicaties van Plato  

Realisme = er is een bepaalde orde in de wereld door de ideeënwereld die we 

kunnen achterhalen door onze zielen.  

Idealisme = het idee dat de orde in de wereld er door de mensen zelf wordt 

ingestapt.  

Plato = overduidelijk realisme  

Alles in deze wereld is een flauwe afspiegeling van een in zich perfect idee.  

Waarden zijn als feiten: er is een objectief juiste kennis over moraal mogelijk; geen 

morele onzekerheid.  

TEGEN empirie, VOOR rationalisme.  
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Staatsvisie:  

• Tegen democratie (mensen denken fout, niet iedereen mag iets te zeggen 

hebben) 

o Vb.: stel dat aannemen dat democratie een goed iets is en de 

leerkracht krijgt een hartstilstand. Dan moeten we eerst stemmen wat 

we precies willen doen alvorens we iets doen. Gaan we reanimeren of 

water sprenkelen op zijn hoofd of gewoon wachten op de ambulance 

→ eerst stemmen klinkt ABSURD. Maar dit is wel hoe we het basically 

doen in de democratie.  

• Sommige mensen hebben een beter redeneer vermogen dan anderen, dus 

gaan sommigen beter zijn in de ideeën terughalen dan anderen. 

o Koning = filosoof (3 klassen: filosoof (koning), wachters en ambachtslui) 

o Ambachtslui: mensen die vanalles verkopen op de markt etc. 

→ wereld van de ruilhandel.  

o Wachters: politiemacht die de filosofen helpen.  

o Filosofen (regerende klasse): degene die de wijsheid kunnen bezitten 

door anamnese etc. Deze persoon beslist wat er moet gebeuren voor 

iedereen. Ze moeten realiseren wat het idee van rechtvaardigheid is. 

Filosoof moet de koning zijn omdat hij het beste weet wat het idee van 

rechtvaardigheid is. En deze persoon of deze groep van personen kan 

het beste uitmaken wat het beste is voor iedereen. Elke persoon heeft 

iets wat hij/zij beter kan dan de rest en op die manier plaatsen we elk 

kind in een bepaalde beroepsklasse. En het is niet zo omdat ik een 

filosoof-koning ben dat mijn kind dat ook gaat zijn, misschien is hij een 

timmerman en dan zullen we hem/haar die richting in duwen. En 

omgekeerd natuurlijk ook. Die filosofen moeten we wel op een 

bepaalde manier opvoeden zodat ze niet door macht verteerd 

kunnen worden. De koning mag niet alles doen in eigen voordeel. Ze 

moeten voortdurend leren om hun eigenbelang niet voor het collectief 

belang te zetten.  

→ De wachters en filosofen worden dus opgevoed in een soort 

communistisch bestaan waar niemand weet wie welke ouders en 

welke kinderen zijn. Er is geen privébezit. Die groep moeten we leren 

dat geld niet van belang is en dat ze niet mogen beslissen in eigen 

belang.  

• Positieve vrijheid (mensen met beste kennis laten beslissen over waarden) 

• Verwijt van paternalisme  
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Kritiek op Plato (opiniestuk uit De Morgen)  

Plato zijn ideale staat is niet meer of minder dan een totalitair systeem.  

→ Filosofen aan de macht? Slecht idee want mensen zijn imperfect, gekarteld… 

Plato geeft hem eigenlijk gelijk: hij zegt dat hij gelijk heeft voor DEZE wereld maar niet 

voor de ideeënwereld. Net daarom moeten we zo een systeem hebben, zodat er 

iemand aan de macht is die niet zo imperfect is.  

→ De ‘dictator’ moet permanent bezig zijn met wat goed is voor de mensen. Het 

systeem is niet in staat gesteld in voordeel van de ‘dictator’ want deze moet hard 

arbeiden.  

2.3 ARISTOTELES (384-322 V.C.) 

Aristoteles is een leerling van Plato die zich van zijn ideeën afkeert. 

Grote verschil Aristoteles en Plato: Aristoteles schrapt de ideeënwereld. 1 wereld is 

genoeg: de wereld van de zintuigelijke werkelijkheid. Maar toch zullen we daar 

Parmediaanse elementen in terug zien.  

Aristoteles gaat wél observeren, hij doet het uren/weken/dagen – lang. Hij is een 

wetenschapper op het vlak dat hij gaat observeren.. vanaf de 13e eeuw wordt 

iedereen Aristoteles. Dus heel dominant in 2e helft van de middeleeuwen en dat we 

ook vandaag nog volgens sommige van zijn beginselen redeneren.  

Hij maakte ook veel fouten: voortplantingssysteem. De man plant het zaad en het 

volledige kind zit al in dat zaadje. Dat kind moet een goede ondergrond vinden om 

geboren te worden. Dat idee is heel mannelijk en is tot de 17e eeuw wel gedoceerd.. 

Het was kei lang dominant omdat we niet beter wisten.  

De Aristotelische wetenschap 

Hij wil snappen hoe alles werkt en gaat dus dieren en mensen observeren. Ook al 

zitten er misschien fouten in zijn waarnemingen, hij kan niet anders want er is maar 1 

wereld. Hij ziet een specht en deze heeft een speciale snavel die hem in staat stelt 

om een gaatje in de boom te maken. Dat geroffel heeft een seksuele functie (dat is 

bevestigd). De snavel heeft dus 3 functies: 

1) Eten  

2) Paren  

3) Territorium bezetten  

Aristoteles wil dit bestuderen en vanuit alle hoeken en dat gaat hij doen. Verschil 

met hedendaagse wetenschapper: hij zal nooit experimenten doen. Hij gaat nooit 

de omstandigheden manipuleren. Het was ook niet kwantitatief. Hoeveelheid is voor 

hem niet van belang. Je kan 1000 zwanen bekijken en dan nog de zwarten missen. 
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Misschien zijn die 1000 net de 1000 gehandicapten. Dus hij zegt dat als hij 3 studies 

doet en jij 1000 dat jij daarom nog niet per se gelijk hebt.  

Natuur is geregeld en alles heeft een doel. Doel van de specht is 3 functies van 

hierboven. Dus we moeten de specht begrijpen volgens de bedoeling die die 

specht heeft.  

Dus samengevat:  

• Empirische methode:  

o Niet experimenteel  

o Niet kwantitatief  

• Teleologisch verklaringsmodel: bij ieder ding het doel achterhalen en vanuit 

dat doel het ding bestuderen.  

Vb.: waarom heeft een specht dit soort snavel?  

→ Doel van een specht is eten uit een boom halen dus daar zoeken we de 

verklaring.  

• Theoria waarbij observatie een belangrijke rol speelt, maar geen 

wetenschappelijke kennis oplevert → Wijsheid: kennis van de oorzaken die 

een verklaring bieden voor de vele afzonderlijke dingen.  

Substantie en accidenten  

Vanuit gegevens van de waarneming werken naar meer omvattende oorzaken 

→ Geschikt instrumentarium voor nodig. 

→ Achterhalen wat ervoor zorgt dat de dingen zijn die ze zijn via vragen.  

→ Antwoorden op al die vragen kunnen we classificeren aan de hand van 

categorieën (10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zijn 10 aspecten waaronder we een ding kunnen beschouwen. 

= categorieën van het denken en van het zijn.  

= qua-functoren (manieren waarop iets is). 

  

• Wat?         SUBSTANTIE 

• Hoe?         KWALITEIT 

• Hoeveel/Hoe groot?      KWANTITEIT 

• Waar?        PLAATS  

• Ten opzichte van?       RELATIE 

• Wanneer?        TIJD  

• Welke actie ondernemend?     ACTIVTEIT   

• Welke actie ondergaand?     ONDERGAAN 

• In welke houding?       HOUDING 

• Waarin gehuld?       AANHEBBEN 
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Cruciaal onderscheid tussen substantie en de andere categorieën: 

• Substantie = datgene wat, in de dingen die aan verandering onderhevig zijn, 

identiek blijft; de permanente drager van alle accidentele veranderingen 

→ Het is het ding zelf.  

 Fundamentele bestandsdelen van de realiteit: substanties waarmee de 

categorieën zich verbinden als accidenten.  

Vb.: we kunnen een appel groen verven, het is en blijft de substantie ‘appel’. 

• Substantie is iets concreet, nooit een algemeenheid (‘deze appel’) → dit 

specifiek ding.  

• 2 vragen:  

o Wat maakt substantie tot wat ze is? = statisch perspectief.  

o Hoe kan substantie veranderen? = dynamisch perspectief.  

Materie en vorm (statische perspectief) 

Een substantie bestaat uit vorm en materie = hylemorfisme.  

• Vorm als het ‘wezen’ van de dingen: het wezen bestaat in de substantie, 

ontdaan van de materie.  

• Vorm is universeel, niet uniek voor een bepaald object & heeft dezelfde 

functie als een ‘idee’ bij Plato. 

Vb.: elk paard is gevormd naar ‘paardheid’, ze hebben het allemaal in zich  

→ materie daarentegen verschilt van paard tot paard (bij ene al wat beter 

dan bij andere).  

• Consequenties voor de kennis:  

o Kennis gaat niet over substanties: die zijn individueel en vanuit het 

individuele kan geen wetenschap bestaan. 

o Kennis gaat niet over de materie: is in zichzelf onbepaald.  

o Kennis gaat uitsluitend over de vorm: over het universele wezen dat 

ervoor zorgt dat die individuele substantie tot een bepaalde klasse van 

zijden behoort.  

o Iets is op een manier gevormd om te doen wat het moet doen, dus 

kennis moeten we zoeken bij de vorm: vorm is doelgericht & doel is 

perfectie van substantie.  

• Kernproces = abstractieproces  

o De-materialiseren: ontdoen van de materie 

o De-individualiseren: ontdoen van de individuele en accidentele 

kenmerken 

• Kennis wordt uitgedrukt in definities (logos) 
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Act en potentie (dynamisch perspectief)  

Act = de actuele toestand van iets  

Potentie = de mogelijkheid om te veranderen  

De actualisering van potentie komt neer op het geleidelijk realiseren van de vorm, 

die als doel gegeven was, in de materie = entelechie (het doel in zich dragen). 

Vb.: een moordwapen willen maken, doel = moorden dus je maakt het dodelijk.  

→ Je gaat doelgericht ijzer smeden in een bepaalde vorm.  

→ Vanaf dat het de vorm heeft, heeft het geen potentie meer, want perfectie is 

bereikt. 

→ Act ↑ en potentie ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

Ook natuurlijke organismen zijn van nature op een doel gericht en telkens met de 

zielsvorm gegeven: een volmaakte mens zijn en de hoogste vermogens  

(vb.: redelijkheid) op een volmaakte manier ontplooien → ziel als vorm van het 

lichaam.  

4 oorzaken  

1) De materiële oorzaak 

o Het bestanddeel waaruit iets ontstaat  

o Vb.: het brons van een standbeeld  

2) De formele oorzaak 

o De vorm (wat het te zijn heeft) 

o Vb.: de vorm van een standbeeld  

3) De efficiënte of bewerkende oorzaak 

o De bron van de verandering of rust  

o Vb.: de beeldhouwer, de scheepsbouwer, de vader, de adviseur…  

4) De doeloorzaak (teleologie) 

o Het doel dat omwille waarvan/waarvoor iets gedaan wordt 

o Vb.: de gezondheid is het doel van wandelen, vermageren, medicatie, 

operatie-instrumenten… 

o Doel als streefdoel, als volmaking  

Dynamisch	perspectief	

substantie 

accidenten 

VORM 

 

STOF 

ACT 

POTENTIE 
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Het ‘hoogste zijnde’: het goddelijke  

Hoogste, goddelijke werkelijkheid  

→ Zuivere vorm en zuivere act 

• Onbewogen beweger: volmaakt en zelf niet veroorzaakt; hij doet bewegen 

• God is pure act (hij is volmaakt; pure act en pure vorm → geen materie) 

 

 

 

 

 

 

 

Taaltheorie  

Conventionele taaltekens vs. niet-conventionele inhoud  

• Conventioneel: tekens en klanken 

Vb.: stel dat we afspreken dat vanaf nu 5 vingers opsteken het symbool is voor 

‘kerk’ dan is dat het teken dat we afspreken. Het is ook de schrijfwijze die we 

afspreken voor een woordje: ‘k e r k’, net als de manier waarop we het 

uitspreken.  

→ Verschillen van taal tot taal   

• Niet conventioneel: de pathemata (de innerlijke representatie van het 

uiterlijke, wat er omgaat in de ziel, dit is voor iedereen hetzelfde!) + de dingen 

zelf  

 Dus: contact met de werkelijkheid ligt in het innerlijke van de mens, in het 

denken, meer dan in de taal.  

o Relatie teken, klank en pathematie = conventioneel  

o Relatie pathemata en dingen = iconisch, op gelijkenis gebaseerd 

Politieke filosofie  

Aristoteles past de 4 oorzaken toe op de staat (polis) 

1) Individuele personen, huishoudens, dorpen + natuurlijke hulpbronnen (goud) 

2) Constitutie (ordeningswijze, levensvorm) (grondwet) 

3) Leider (of de constitutie-gever): vergelijkt leider met ambachtsman. 

4) Eudaimonia = het goede leven (niet puur wat gelukkig maakt, drugs tellen 

niet mee) 

Het	"hoogste	zijnde"	

substantie 

accidenten 

VORM 

STOF 

ACT 

POTENTIE 
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De polis is natuurlijk: 

• Komt voort uit natuurlijke associaties: paren (man met vrouw voor 

voortplanting; man met slaaf voor zelfbehoud) → huishoudens → dorp  

→ POLIS (zelfvoorzienend) 

• De natuur gaf mensen taal, waardoor mensen politieke dieren zijn: met taal 

kunnen ze praten over goed en kwaad. 

• Mensen hangen voor de vervulling van hun noden af van de polis, als een 

deel tot een geheel (zoals een hand tot een lichaam).  

 

POLIS 

Hij vergelijkt verschillende constituties. 

Constituties die het voordeel van allen tot doel hebben zijn goed; de andere zijn 

problematisch.  

Ideaal = de burgers besturen mee, want dat leidt tot eudaimonia (zowel mee 

discussiëren als bestuursmandaten opnemen). 

Verdelende rechtvaardigheid (= distributieve rechtvaardigheid) 

• Niet op basis van rijkdom, want het doel van de polis is niet rijkdom. 

• Niet: gelijke politieke rechten voor iedereen want het doel van een polis is niet 

om gelijkheid te brengen.  

• Wel: de voordelen verdelen op basis van de verdienste van elk individu (dus 

bv.: fluiten gaan naar de beste fluitspelers, politieke ambten gaan naar de 

beste, deugdzaamste politicus) 

Goed is:  

• Koningschap: 1 leider (met het belang van anderen in gedachte) 

• Aristocratie: enkele leiders  

• Politeia: vele leiders  

Slecht is:  

• Tyrannie: 1 leider (in het belang van 1 persoon) 

• Oligarchie: enkele leiders (in het belang van de rijken) 

• Democratie: vele leiders (in het belang van de armen)  

Vergelijking met Plato 

• Er is enkel een (immanent) principe: géén aparte werkelijkheid; de vorm 

bestaat niet op zichzelf.  

• Na door volgens Aristoteles: ziel blijft niet verder bestaan.  

• Wel: de vorm is als het idee bij Plato (bepaald wat iets is) 

→ Dus zoeken naar het onveranderlijke in deze veranderlijke, zintuiglijke 

wereld.   
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HOOFDSTUK 2: GELOOF EN WETEN  

DE MIDDELEEUWEN (5EE – 15E E) 

1.INLEIDING  

Stelling/visie: “filosofisch is er niets gebeurd in de middeleeuwen dus die periode 

zouden we eigenlijk kunnen overslaan.”  

→ Dit kwam doordat iedereen bezig was met God.  

Centrale uitdaging: hoe God en wetenschap tot symbiose brengen? (Thomas van 

Aquino had een visie die deze 2 probeerden samen te brengen = neothomisme)   

Natiestaat (alle grote denkers uit de recente geschiedenis)  

Globale rechtvaardigheid (vandaag) 

Alle theorieën zitten in natiestaat → blijven doen? of overstappen naar globale 

rechtvaardigheid?  

Vb.: belastingen, moet dat geld naar andere Belgen gaan of naar 

hulpbehoevenden over de hele wereld?  

Kerk = factor van stabiliteit → bijbel + paus hebben gelijk MAAR je wilt bewijzen zien.  

De 1e grote filosofen keken allemaal naar Plato omdat veel boeken van Aristoteles 

verloren waren geraakt.  

In de 19eE werd het HIW (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte) opgericht in Leuven door 

de Paus want in de 19eE werd sociale wetenschappen afgesplitst van de andere 

wetenschappen en de Paus was bang dat de onderzoeken niet christelijk zouden 

gebeuren. Dus het 1e experiment van psychologie gebeurde in het HIW. 

Dus, ze waren bezig met 2 dingen:  

• Filosofie verchristelijken (Plato en Aristoteles in een nieuw jasje steken)  

• Christendom filosofisch doordenken 

2.DE VROEGE MIDDELEEUWEN. AUGUSTINUS  

Augustinus (354-430) 

• 1 van de kerkvaders. Hij was aanvankelijk geen christen maar is later bekeerd. 

• Traditie: christendom en platonisme  

→ Plato’s theorie gebruikt om het christendom te doordenken.  

• Denken volstrekt zich binnen religieus kader. 

• Aanvankelijk manicheïsme (de bron van het goede en van het kwade. Als ik 

een goede daad doe dan werd ik verleid door het goede (God) en als ik iets 

slecht doe, werd ik verleid door de duivel) , daarna neoplatonisme (er is geen 

duivel meer, remember Socrates (het goede niet snappen)).  

• Zijn levenswerk was Plato en Christendom verzoenen.  
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Welke toevoeging? Ideeënwereld bestaat uit de percepties van God. 

• Al de ideeën (vb.: wat is goed/slecht) worden gezien als gedachtes van God. 

• Exemplaria (=ideeën) 

o Modellen van de geschapen dingen die van alle eeuwigheid in de 

goddelijke geest aanwezig zijn.  

o Schepping = realisatie van dei modellen  

→ ideeën God worden veruiterlijkt naar de realiteit 

o Kennis van modellen door verlichting van het verstand (metafoor) 

• Philosophia christiana: de interpretatie van de wereld in het licht van een 

onomkeerbaar proces (geschiedenis), gericht op een einddoel en begonnen 

bij de scheppingsdaad van God  

• Fides quarens intellectum: geloofsovertuiging opzoek naar rationele 

verantwoording.  

Herhaling:  

Manicheïsme: beginsel van het goede en van het slechte  

→ Iemand die zich laat leiden door God is goed, door de Duivel is slecht  

 

Platonisme: enkel bron van het goed (privatieve opvatting) 

→ Het slechte is een tekort aan het goede. 

Vb.: gaatje in de tand (er is gewoon een gebrek aan tand)  

 

Latere Augustinus: zonde veroorzaakt door excessieve eigenliefde door de zondaar, 

en tekort aan liefde voor God. 

Probleem: als Platonist kan je niet het kwade doen voor de kick.  

→ Zodra je het goede kent, zal je het goede doen.  

Vb.: stelen niet door Duivels figuur, maar door eigenbelang voorop te stellen op God 

→ Positie in een groep (druk van vrienden) hoger zetten dan liefde voor God 

→ Het foute doen = foute denkwijze op dat moment.  

Augustinus was een realist: 

1) Er is orde (God) 

2) We kunnen die orde achterhalen (God verlicht ons verstand)  

GEVOLG hele filosofie wordt verchristend  

→ Alles heeft een begin + eind + rol van het individu + alles is een plan van God 
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Kan het dat er wetenschappelijke verklaringen zijn i.p.v. goddelijke?  

→ 2 belangrijke thema’s in de middeleeuwse filosofie:  

1) Geloof en rede: Thomas van Aquino  

→ Als God mijn verstand verlicht, wat is dan de relatie tussen wat ik al wist en 

God?  

2) Universalia: Willem van Ockham  

→ Universele communicatie door taal. Vb.: bestaat het zoogdier in de natuur 

of is dat gewoon onze manier van indelen.  

3. DE VOLLE MIDDELEEUWEN: DE HERONTDEKKING VAN ARISTOTELES  

Vroege middeleeuwen: Plato was de man.  

Aristoteles: alles kwijt → er was nog weinig beschikbaar dus dat had een speciaal 

soort gezag. Je kon niet zeggen dat Augustinus een slechte filosoof was, dat mocht 

niet. Vb.: in het Oude Testament staat dat Jezus naar de hel is gestuurd en dat hij ‘zal 

branden in de hel’.  

→ Joodse geleerden: niet dezelfde Jezus! 

→ Anderen: jawel, wel dezelfde Jezus!  

 Je kan nooit zeggen: ‘dit is mijn idee’, je moet steun zoeken. 

In de 13eE: herontdekking van Aristoteles 

• Latijnse en Arabische vertalingen van Griekse originelen  

• Grote verschil: empirische waarnemingen. Een oplossing voor de 2 werelden 

van Plato kwam ineens aangevaren.  

• Intensieve studie van zijn visie (misschien is wat Aristoteles zegt 

problematisch?) 

• Conflict met christelijke leer?  

o Probleem 1: onsterfelijkheid van de ziel is onmogelijk (volgens Aristoteles 

sterft de ziel af met het lichaam en is er dus geen leven na de dood) 

o Probleem 2: probleem van de blijvende identiteit van vormen (waarom 

is een paard nu nog hetzelfde als 1000 jaar geleden) 

o Probleem 3: scheppende transcendente God is onmogelijk 

In tegenstelling tot Plato! Maar gebrek Plato: natuurwetenschap.  

 1277: er komt een ban op het bestuderen van Aristoteles!! 

Er was een slingerbeweging:  

• Aanvankelijk: filosofie onder de hoeke van geloof  

o Eerste fase: Augustinus: Platoons  

o Tweede fase: Thomas van Aquino: Aristotelisch 

• Vanaf 13e E: denken zoekt opnieuw autonomie  
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4. THOMAS VAN AQUINO (1225-1274) 

Thomas van Aquino 

• Traditie: Platoons Christendom en Aristotelisme  

• Denken volstrekt zich binnen religieus kader  

• Combineert Aristoteles met Augustinus (Plato + christendom) 

• Hij was heel dik (letterlijk)  

• “God heeft je hersenen gegeven dus je mag dat ten volle exploreren en dus 

ook denken dat God niet bestaat en dit proberen te bewijzen en als je dit 

goed doet, zal je ontdekken dat God wél bestaat.” 

De voorbodes van het geloof → de eigenlijke geloofspunten  

• 2 soorten kennis: dingen die je kan weten puur door na te denken (vb.: 2+5=7) 

OF kennis die hebt door de bijbel te lezen (vb.: verrijzing van Jezus)  

o Eigenlijke geloofspunten: dingen die je gewoon moet geloven  

Natuurwetenschappelijk denken: ons geluk hangt af van kennis van God als 

doeloorzaak van alle handelingen. 

→ Geloof moet je rationeel proberen te doorgronden, we weten dat God bestaat 

door de Bijbel te lezen.  

→  God heeft in de natuur een wet gelegd (over wat goed en wat slecht is)  

Integreert Aristotelisme in het Christelijke Platonisme. 

→ 3 problemen:  

1) Ziel heeft eigen essentie + existentie  

→ Ziel staat los van het lichaam  

→ Essentie = wat het ding werkelijk is  

→ Existentie = het bestaan van dat ding  

2) De universalia bestaan op 3 wijzen: in Gods geest, in de dingen zelf, in ons 

verstand  

→ Aquino als realist: er zit orde in Gods geest, in de dingen zelf en in ons 

verstand 

 

3) Essentie (vorm) + existentie 

→ De vorm van iets gaat vooraf aan de existentie  

→ Schepping door God in de essentie van het bestaan  

→ Bedacht als essentie en existentie aan toegevoegd 

 

Nog eens nalezen in het boek (p68-72) 

A   P   Aug.       →  T van A. 

Vorm              Idee   Exemplaria    Universalia 



Samenvatting – Fundamentele Wijsbegeerte 2019-2020 

  

5. HET NOMINALISME VAN WILLEM VAN OCKHAM (CA. 1285-1245) 

Willem van Ockham  

• God is ondoorgrondelijk 

• Nominalisme tegen parallelisme tussen werkelijkheid, denken en taal  

God is ver weg van iedereen, geen uitspraken over doen, van hem uit 

• Nominalisme: het is voor ons, als mensen onmogelijk om tot Gods 

scheppingskracht door te dringen.  

• We moeten bescheiden zijn wanneer we praten over God → via zintuigen 

(empirisme) 

• Dingen analyseren zonder God er steeds bij te halen  

Denken en woorden zijn nomina (woorden) → tegen parallelisme werkelijkheid, 

denken en taal 

→ Schrapt de ideeënwereld van Plato + universele vormen in dingen van Aristoteles  

→ Het zijn gewoon overkoepelende WOORDEN (zonder eigen bestaan)  

→ Algemeenheid is bijgevolg een wijze van denken en van uitdrukken in taal, maar 

geen bestaanswijze 

Taal    → denken      → werkelijkheid  

vb.:     boom → concept → bomen in het park 

Gebeurt het echt?      Centraal   

Vb.: rechtvaardigheid → bestaat het? 

!Vanuit christelijke denken: hij legitimeert het om God weg te laten als we bv aan 

wetenschap doen.  

“Het scheermes van Ockham” 

• Ontologische spaarzaamheid  

• Gebruiken bij het bewijzen van iets  

• Niet vermenigvuldigen als dit niet nodig is  

• Iets bewijzen aan de hand van 30 argumenten → kan dit ook met 8 

argumenten en het standpunt blijft staan? Dan is dit ook oke 

 

DE MIDDELEEUWEN ZIJN HIERMEE DEFINITIEF VOORBIJ!! 
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HOOFDSTUK 3: DE WENDING NAAR HET SUBJECT.  

DE MODERNE TIJD (16E-19E EEUW) 

1.INLEIDING  

De eerste reus hier = Descartes, maar eerst nemen we een paar stapjes voor we tot 

hem komen.  

Filosofie en de moderne wetenschap: Descartes besefte dat hij iets volledig nieuwe 

ging doen → Moderne tijd breekt aan.  

Twee grote stappen → 18eE: Verlichting 

1) Door de renaissance en humanisme (15eE/16eE) 

→ Wou gewoon de middeleeuwen schrappen en teruggaan naar de 

oudheid.  

2) Door Descartes (17eE) 

→ Wou volledig opnieuw beginnen.  

EEN NIEUWE TIJD BREEKT AAN  

De geboorte van een nieuwe tijd  

16eE: Westerse cultuur in transformatie  

• In de kunst (vb.: De schepping)  

• In de literatuur  

• Ook in het denken kondigt zich een nieuwe tijd aan  

→ Afstand van middeleeuwse denktrant  

→ Opkomst van de moderne wetenschappen  

 De moderne tijd breekt aan  

Eerste beweging: renaissance en humanisme (15e/16eE) 

Geloof van het individu (het subject) wordt de beslissende factor 

• Het subject komt volop in de belangstelling te staan 

• Aansluiting bij de oudheid: loskomen van middeleeuwse scholastieke 

denkwijze 

• Godsdienstige vernieuwing  

• Erasmus: wou het volstaalhumanisme repliceren/toepassen op de volkstalen  

→ 16eE: taalconflict (Duitse visie vs. Franse visie) 

• Becanus: volgt de bijbel waarin gezegd wordt dat God voor die taaldiversiteit 

heeft gezorgd, maar beweert dat Antwerps de oertaal is geweest.  
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Extra over taalconflict: alles werd in het Latijn of Nederlands gedoceerd. Erasmus 

stelde voor om ook in het Grieks en Hebreeuws te doceren. Erasmus zelf was niet 

betrokken bij het volkstaalhumanisme maar hij werd er wel bij ‘gebruikt’.  

Renaissanceburgers waren trots zoals de Grieken. Niet bescheiden zoals de 

middeleeuwers.  

De taaltheorie van Aristoteles klopt nog. 

→ Taal is slechts een vertolking van het universele 

→ Taal staat los van het denken  

Dit in tegenstelling tot later: 

• Verlichting: er is een eenheid tussen taal en denken omdat taal, denken 

beïnvloedt gaan anderstaligen misschien wel tegen de revolutie zijn 

(gevaarlijk dus). 

• Romantiek: Herder (Duitser): “Mensen denken in talen”, maar andere 

conclusie: we moeten kleine talen beschermen, niet uitroeien. We moeten de 

grote staten/rijken vernietigen en elke taalgroep een staat geven → grenzen 

trekken.  

Tweede beweging: nieuwe synthese (17eE) 

• Opmars van het subject 

• Systemen o.b.v. rede 

Derde beweging: Verlichting (18eE) 

Alles overboord gooien, volledig opnieuw beginnen.  

Kenmerken van de Verlichting:  

• Kritische karakter: kritische houding aannemen.  

→ ‘Wat niet redelijk te verantwoorden valt, moeten we als een vooroordeel of 

bijgeloof verwerpen’ 

• Emancipatorische tendens (zowel op theoretisch als praktisch gebied): mens 

moet vanaf nu zelf nadenken.  

→ Niet meer gebonden aan verplichtingen en conventies. 

• Vooruitgangsgedachte: men streeft naar vooruitgang van de menselijke 

kennis.  

Verlichting: het aandurven om zélf te denken!  

EEN NIEUW TYPE VAN WETEN  

Er zijn 2 determinerende factoren:  

1) Het succes van de (natuur)wetenschappen  

2) De dragende rol van het subject 
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Het succes van de (natuur)wetenschappen (veel experimenten nu)  

Voor de moderniteit: kennis vormt eenheid  

→ Moderniteit: emancipatie van de moderne wetenschap  

• Astronomie (geocentrisme → heliocentrisme . De wereld is onttoverd) 

• Natuurwetenschap 

o Fase waarin filosofie en wetenschap niet meer 1 pot nat zijn, maar dat 

er een onderscheid gemaakt wordt tussen beide. 

o Moderne wetenschappen komen voort uit de filosofie  

o Filosofie moet zich herpositioneren naast andere domeinen van de 

wetenschap.  

Descartes: we moeten een zekere, onbetwijfelbare filosofie maken.  

De dragende rol van het subject  

Subject neemt de rol van wat God oorspronkelijk was in de middeleeuwen, over.  

→ Rol: oorsprong en fundament van het weten  

• Alle verhoudingen tot de werkelijkheid (economische, religieuze, politieke…) 

worden in de moderniteit begrepen als ontstaan uit ene gefundeerd in de 

menselijke subjectiviteit.  

• Lens als ‘subjectum’ van de werkelijkheid  

• We komen pas tot kennis wanneer we het individu passeren + begrijpen 

(Kant) 

• Subject wordt actief, objectief passief (ze zijn maakbaar, manipuleerbaar) 

→ Plato: individu is passief en laat zich bij het informeren leiden door de 

ideeënwereld.  

Descartes, Locke & Hume, Kant (idealist) en Hegel (idealist)  

→ Allemaal subject filosofieën. 
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2.HET RATIONALISME: RENÉ DESCARTES 

OP ZOEK NAAR EEN NIEUW EN ZEKER UITGANGSPUNT  

We gaan opnieuw beginnen. Hij hield van wiskunde, dus er moest meer wiskunde in 

de filosofie komen → Mathesis universalis (universele wiskunde).  

Hij wilde dezelfde zekerheid in de filosofie als in de wiskunde. 

Descartes hanteert een volstrekt nieuwe methode: de methodologische twijfel. 

→ Alles wat ook maar enigszins voor twijfel vatbaar is, moet opzij gezet worden.  

→ Elke opinie waarover überhaupt tweestrijd mogelijk is, is verdacht (tabula rasa1) 

• Vroegere inzichten van filosofen en wetenschappers komen niet meer in 

aanmerking als bron van zekerheid  

• Ook onze zintuigen zijn niet bestand tegen de methodologische twijfel  

o Illusie, dromen…  

• Ook mathematische kennis is geen bron van zekerheid  

o Wiskundige zekerheid is afhankelijk van de werking van onze geest 

o Le malin génie: een kwade geest in wiens macht ligt ons denken 

volledig te misleiden 

EERSTE ZEKERHEID: DE ZEKERHEID VAN HET COGITO  

Is alles betwijfelbaar?  

Terwijl ik alles een voor een in twijfel trek, is er iets dat ik niet kan betwijfelen: het feit 

dat ik twijfel.  

• Twijfel veronderstelt een drager: subjectum  

o ‘Ik’ als denkend ding, een denkende substantie  

o Denkt zijn eigen voorstelling en is zich van die denkactiviteit bewust  

 Je pense, donc je suis  

• Onmiddellijke evidentie: moet niet bewezen worden, ze is uit zichzelf duidelijk. 

Solipisme = ik besta.  

Is dit een valse stap? Nu al denken dat de zintuiglijke voorstellingen in het cogito van 

de buitenwereld komen door het causaliteitsbeginsel?  

→ Neen want een malin génie zou deze ook kunnen veroorzaken. 

→ We moeten dus eerst bewijzen dat er een goede god is.  

 

  

 
1 Tabula rasa = onbeschreven blad, schone lei (Latijn) 
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VAN HET COGITO NAAR DE WERELD  

Waaraan ligt het dat het inzicht van de cogito onbetwijfelbaar is? wat zijn de 

kenmerken van dat soort zekerheid?  

→ Het bestaan van het cogito is slechts evident omdat het een ‘klare en 

welonderscheiden idee’ is. 

→ Alles wat klaar en welonderscheiden gedacht kan worden, is zeker. 

Een klaar en welonderscheiden idee  Een obscuur en verwarrend idee  

Aangeboren idee  Zintuiglijke voorstellingen  

→ Kennis leveren van de buitenwereld 

en ons toelaten het bestaan van een 

wereld te besluiten 

Verwijst naar het bestaan buiten mij Niet rechtstreeks door bewustzijn 

veroorzaakt  

→ Veroorzaakt door buitenwereld (op 

grond van principe van causaliteit) 

Garandeert van buitenaf juistheid van 

kennis  

 

Probleem: dualisme tussen ‘res cogitans’ vs. ‘res extensa’ 

→ Probleem van de brug  

• Om kloof tussen ‘ik’ en ‘buitenwereld’ te overbruggen, doet Descartes 

beroep op God.  

• ‘Ik denk aan een stoel, dus er zal wel een stoel bestaan in de werkelijkheid’ 

→ Neen, kan van van alles komen (vb.: Malin génie) → vaste stap 

→ Tweede zekerheid nodig: GOD. 

Ook het bestaan van God behoort tot de klare en welonderscheiden ideeën van 

het cogito. 

A posteriori godsbewijs: 

• In ons denken bestaat het idee ‘volmaaktheid’ 

→ Dat betekent dan dat ‘volmaaktheid’ dan ook echt moet bestaan in de 

realiteit.  

• ‘Al wat is, heeft een oorzaak die minstens even rijk is als haar gevolg, omdat 

anders dat gevolg ofwel er niet zou zijn, ofwel anders zou zijn’ 

→ Wat is de oorzaak van het idee van de oneindige volmaaktheid? 

→ Menselijke geest is niet in staat om dit idee volledig te doorgronden of te 

analyseren (mens is zelf een onvolmaakt wezen) 

 Jet kan dus niet veroorzaakt of ontworpen zijn door de mens zelf. 

• Het idee van de volmaaktheid is veroorzaakt door de volmaaktheid zelf  

= God 

→ God bezit alle eigenschappen om volmaaktheid te bezitten, zou 

onmogelijk een Malin génie kunnen zijn.  
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“Hoe komt het dat het idee van oneindigheid in mij zit?”  

→ De oorzaak is altijd MINSTENS even rijk als het gevolg. Vb.: biljart, 1 bal raakt de 2e 

en de 2e kan nooit sneller gaan dan de eerste. 

→ Oorzaak van het idee van oneindigheid > of = idee van oneindigheid.  

DUS: God moet dit idee hebben veroorzaakt!!  

A priori godsbewijs:  

• Een absolute volmaaktheid die niet noodzakelijk bestaat in de realiteit, kan 

immers geen echte absolute volmaaktheid zijn.  

• Volmaaktheid (of oneindigheid) moet dus zelf bestaan = God. 

• Gaat van de logische orde (denkorde) naar de ontologische orde (zijnsorde). 

• Iets wat niet bestaat kan niet volmaakt zijn (uit het idee van volmaaktheid 

want je kan geen volmaaktheid hebben die niet bestaat want wat niet 

bestaat is niet volmaakt).  

Voor Descartes staat het nu vast dat hij God heeft bewezen. Hij voegt nog 1 ding 

toe hieraan. Het idee van volmaakte oneindigheid. God = volmaaktheid = goed en 

is dus niet een Malin génie. 

Derde zekerheid: de buitenwereld  

Hoe zit het met de duistere en verwarde (zintuigelijke) ideeën?  

• Door cogito (verstand) veroorzaakt kan niet  

• Ook niet door God 

o Hij is geen misleider  

o Gelijkenis oorzaak-gevolg is er niet als het van God komt  

Vb.: groene deur → iets groen en deurheid zouden dit moeten hebben 

veroorzaakt, maar kan niet door God in ons verstand zijn gebracht.  

• GEVOLG: er moet dus een derde substantie aanwezig zijn die deze ideeën in 

ons verstand brengt → De buitenwereld!  

  

Causaliteit Causaliteit 

IK
 

G
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Brug: 

1) Van ‘ik’ naar God: idee 

van volmaaktheid in ons 

verstand moet 

veroorzaakt zijn, MOET 

God zijn.  

2) Van God naar de 

wereld: het cogito heeft 

ideeën die veroorzaakt 

zijn, kan niet God zijn, dus 

moet een 3e substantie 

zijn → buitenwereld  
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!!! God is de garantie voor de werkelijkheidswaarde van mijn kennis van de 

buitenwereld.  

→ Geldt enkel voor de klare en welonderscheiden ideeën 

→ God garandeert de werkelijkheid van de fysica! Voor de overige zintuigelijke 

voorstellingen is er niet gegarandeerd!  

 Wat de wereld is? De wereld van de wetenschappen. 

SLOTBESCHOUWING: IS DE ZEKERHEID BEREIKT?  

Descartes als rationalist: de rede is de enige of voornaamste bron van kennis.  

• Het cogito als vertrekpunt van de theorie van Descartes  

o God bestaat door idee onenigheid in verstand  

o Buitenwereld bestaat door idee uitgebreidheid in verstand + 

voorstellingen van dingen in ons verstand. 

Descartes als mediaat realist  

• Realist: er zit orde in de werkelijkheid en we kunnen hem achterhalen door het 

verstand. 

• Mediaat: we kunnen de orde pas achterhalen als we weten dat ik & God 

bestaan (orde wordt gemedieerd door ik en God) 

Kritiek op de theorie van Descartes  

• Cogito = substantie?  

o Cogito wordt gezien als denkende substantie, maar is die er wel? 

Descartes té ambitieus? (mooi uitgelegd in HB) 

• De cogito is essentieel denkend (intellectualisme)  

o Hoe weten we dat het denken zelf als essentie tot het ik behoort?  

o Eerst waren we gewoon lichamen, is denken dan wel echt de 

essentie?  

• Dualisme: ik denk dus ik ben vs. het lichaam  

o Er wordt enkel gefocust op onze geest, geen verklaring gegeven voor 

het feit dat ons lichaam volgt in wat we denken.  

• Gesloten bewustzijn: ‘niks gaat uit het verstand, andere zijn er door de 

voorstelling die je van hen hebt in je bewustzijn bijvoorbeeld’ 

o Is volgens fenomenologen net omgekeerd: het idee van anderen in 

ons verstand hebben we door anderen te percipiëren.  

Vb.: we merken pas op dat we een ochtendhumeur hebben door te 

zien dat de mensen rondom ons dat niet hebben.  

Erfenis: 

• Wending naar het subject 

• Fundament voor wetenschappen 
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3. HET EMPIRISME: JOHN LOCKE EN DAVID HUME  

John Locke (1632-1704) 

Achtergrond  

Liberaal: 

• Voor religieuze tolerantie  

• Tegen politiek absolutisme  

• Verdediging van natuurrechten  

• Voor de rechtsstaat (de rule of law)  

• Voor beperkte regering  

• Voor aansprakelijkheid van uitvoerende macht  

 Alles samen: religieus gefundeerde normatieve politieke filosofie van het 

liberalisme. 

Natuurrechten als fundering  

• Individuen hebben rechten, die kunnen ingeroepen worden tegen elkaar en 

tegen de staat. 

• Deze rechten hebben ze op grond van hun menselijke natuur (niet als lid van 

een specifieke legale orde) 

• Natuurrechten zijn gegrond in de natuurwet  

• Natuurwet komt van God en kan je vinden in de Bijbel 

Two treatises of government (historische context) 

• Voor de staat er was: natuurtoestand  

o Verdedigt contractualisme: de staat als een uitvinding om toestanden 

te verbteren die er zonder staat niet zouden zijn, de staat als instrument 

gebruiken  

→ Liberaal contractualisme: het individu heeft prioriteit.  

• Thomas Hobbes: zag natuurtoestand als iets gruwelijk, er moet politiek 

absolutisme zijn voor orde en om te zorgen voor veiligheid.  

→ John Locke: de ongemakken van de natuurtoestand worden niet 

opgelost door alles behalve één aan de ‘rule of law’ te onderwerpen.  
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Van natuurtoestand tot staat  

• In natuurtoestand: probleem met inconveniences 

o Als er een discussie is, wilt iedereen eigenbelang verdedigen → 

iedereen speelt eigen rechter → problematische conflicten  

• Ongemakken  

o Niet enkel wet is vaag, maar ook wil iedereen alles oplossen in belang 

eigen voordeel.  

o Onzekerheid over de straf (wat is de juiste straf?) 

Naar de STAAT: om ongemakken te vermijden → maar instemming: akkoord zijn met 

de keuzes van de keizer (en instemming ook altijd kunnen intrekken)  

Recht op privé-eigendom  

Essentie: wie een object transformeert door er ARBEID aan toe te voegen, verwerft 

eigendomsrecht over het object.  

→ 2 voorwaarden aan verbonden:  

1) Er moet genoeg overblijven voor anderen  

2) Het mag niet bederven, vb.: appelbomen, als je er teveel hebt en ze rotten 

dan is dit niet oké! Dit wordt opgelost met geld!  

Recht op revolutie 

• De politieke autoriteit moet de natuurwet volgen, en het algemene goed 

nastreven.  

• Indien dat niet gebeurt, kan de machthebber legitiem worden afgezet.  

 

Robert Nozick (1938-2002) 

→ Verdedigd liberalisme à la Locke.  

→ Correctie op John Locke 

→ “Als ik meer dan 50% van mijn inkomen moet afgeven aan de staat, dan is dit 

dwangarbeid / diefstal. En de armen die niet kunnen / willen werken, STELEN mijn 

geld. Dit is problematisch” 
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John Locke als empirist  

De geest = onbeschreven blad (tabula rasa) 

• Wordt beschreven in de ervaring met simple ideas. 

→ 2 soorten ervaringen  

o Uitwending (sensations): zintuigelijke waarnemingen.  

▪ Primaire kwaliteiten: grootte, plaats en vorm  

▪ Secundaire kwaliteiten: geur, kleur en smaak 

o Inwendig (reflections): innerlijke zelfwaarneming van mentale 

handelingen.  

• Gecombineerd tot complex ideas 

o Simple ideas: rechtstreeks in de ervaring gegeven.  

o Combineren van deze elementaire ideeën brengt complexe ideeën 

voort in het verstand.  

Vb.: schoonheid, rechtvaardigheid… → sluit aan bij nominalisme 

o Kennis = waarneming van (niet-)overeenstemming van ideas.  

→ Waarheid van uitspraken door de juiste verbindingen te maken 

tussen ideas.  

• Richtlijnen voor kennis: 

o Ervaring: hoe meer kennis steunt op simple ideas, hoe meer kans op 

waarheid/zekerheid (maar nooit absolute zekerheid)  

o Duidelijke definities: hoe beter we duidelijk maken welke simple ideas 

tot een complex idea behoren (via definities), hoe meer kans op 

waarheid / zekerheid.  

Vb.: een appel = complex, het groene/zure/harde… = simpel.  

De staat = een heel complex idee.  

Stel: discussie → bestaat God? Tussen 3 personen en ze definiëren God elk op een 

andere manier, dan is het logisch dat ze niet tot een consensus komen omdat ze elk 

over iets anders bezig zijn.  

Taalfilosofie  

Locke staat mee aan het begin van een traditie die stelt dat taal van belang is voor 

het denken → i.t.t. de oudere visie dat woorden slechts kleren zijn van de gedachte. 

Nominalisme = universalia enkel in woorden.  

Vb.: rechtvaardigheid bestaat niet in het echte leven. We kunnen dit niet 

waarnemen. Locke zei: ‘het is niet omdat we een woord hebben voor iets, dat het 

daarom ook bestaat’.  

Wat doe ik met substantie? = complex want appel heeft vorm, geur, kleur, smaak 

(=simpel) maar waar zijn die kwaliteiten van? → Hij gelooft er wel in, maar vindt er 

geen empirische argumenten voor… = problematisch.   
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David Hume (1711-1776) 

= verwant met Locke, maar extremer. 

De geest = onbeschreven blad (tabula rasa) 

• Wordt beschreven als perceptions 

o Impressions (indrukken): zijn het meest levendig  

o Ideas (ideeën/denkbeelden/voorstellingen): op basis van impressions 

• Hoe meer werken met ideas, hoe slechter onze kennis 

o Ideas zijn afgeleid van impressions → geraken steeds meer troebel.  

Associatie van ideas 

• Criterium: herleidbaarheid v. idea tot impression 

• Drie problematische ideas: 

o Lichamelijke substantie (wereld) 

o Geestelijke substantie (mind) 

o Causaliteit  

Scepticisme = over de verhouding tussen denken en zijn kan niets met zekerheid 

worden gezegd.  

→ We moeten ideas herleiden naar impressions: als we dit goed kunnen, zal ons 

opvallen dat dit niet lukt bij alles (3 problematische ideas) 

Vb.: ik zie stukjes van de wereld die a.d.h.v. mijn ideeën voor mij de ‘wereld’ vormen 

→ geen impressie van de wereld 

Het causaliteitsproblemen  

Causaliteit = oorzakelijkheid 

Tot welke indruk is causaliteit te herleiden?  

Causaliteit: A is de oorzaak van B, B is het gevolg.  

→ Enkele relaties: 

• Nabijheid in tijd en plaats: iedere keer als bal andere raakt, rolt het verder 

• Voorrang in tijd: altijd persoon 1e bal aanstoten en vervolgens beweegt 2e bal 

• Samenhangt  

 Probleem: geen indruk van noodzakelijke samenhang 

Vb.: het zou bv kunnen dat God op een knopje duwt, en de tweede bal doet 

bewegen.  

→ We zijn dus nooit zeker of de 1e bal de oorzaak wel is voor de beweging 

van de 2e bal. 
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Hoe causaliteit dan begrijpen?  

→ Er is enkel gewoontevorming door bestendige samenhang 

→ It’s not reason wich is the guide in life, but custom 

• Gewoonte geeft aanleiding tot overtuiging (belief) 

• Noodzakelijke samenhang? 

→ Geen zintuigelijke indruk, wel reflexieve indruk (neiging tot gevolgtrekking) 

Het empirisme vs. het rationalisme  

 

4.HET KRITISCHE IDEALISME: IMMANUEL KANT  

Immanuel Kant (1724-1804) 

• Kritik der Praktische Vernunft (zien we later) 

• Kritiek der Reinen Vernunft 

Synthese rationalisme en empirisme 

• Rationalisme: gesloten ik met ingeboren ideeën  

• Empirisme: geest is tabula rasa en wordt gevuld  

• Kant: geest is een verwerkingsmachine die vorm geeft aan de inhoud van 

ervaring → iedereen verwerkt dingen hetzelfde, alle mensen hebben dezelfde 

stempel. 

KANTS PROBLEEM  

In de metafysica is er over geen enkel onderwerp zekerheid bereikt  

→ Tijd is aangebroken om copernicaanse revolutie ook in de filosofie door te voeren.  

Experiment dat verstand met zichzelf aangaat → kritisch onderzoek naar 

kernvermogens: 

1) Hoe is wetenschap mogelijk?  

2) Is de metafysica mogelijk?  

Rationalisme (Descartes) Empirisme (Locke, Hume) 

Subject vs. Wereld 

Epistemologisch uitgangspunt 

Fundament voor natuurwetenschap 

o Subject = denkend ding (res 

cogitans) 

o Idées innées 

o Bouwstenen: idées claires et 

distinctes  

o A priori deductie 

o Subject = verzamelpunt van 

indrukken 

o No innate ideas! 

o Bouwstenen: perceptions 

o A posteriori inductie  
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Oordelen  

Wetenschap = geheel van oordelen  

• Vorm: S = P  

• Analytisch vs. synthetisch 

o Analytisch: P is reeds vervat in S  

Vb.: een cirkel (S) is rond (P) 

Vb.: een vrijgezel (S) is ongehuwd (P) 

o Synthetisch: P wordt toegevoegd aan S 

Vb.: de vrijgezel (S) is lui (P) 

Vb.: de cirkel (S) is groen (P) 

• A priori vs. a posteriori  

o A priori: uitspraak waarvoor geen ervaring nodig is. 

Vb.: 2+2 = 4  

o A posteriori: wel ervaring nodig, in de realiteit kijken 

Vb.: in de aula zitten 307 mensen 

Welke oordelen zijn er mogelijk?  

• Analytisch a priori (de cirkel is rond)  

• Synthetisch a posteriori  (het bord is groen)  

• Synthetisch a priori 

o Wiskunde (5+7=12) 

o Fysica (water kookt op 100°C) 

o Metafysica (alles heeft een oorzaak)  

Hoofdvraag: hoe zijn synthetische a priori oordelen mogelijk?  

→ Transcendentaal onderzoek.  

Transcendentaal = het onderzoek van de kennis dat zich niet zozeer met voorwerpen 

als wel met de wijze van kennis van deze voorwerpen in het algemeen bezighoudt, 

voor zover deze a priori kenbaar zijn. 

DE TRANSCENDENTALE ESTHETIEK (DE ZINTUIGLIJKHEID)  

Waarneming  

Materie: gewaarwording 

→ Alles wat ik in de ruimte rondom mij tegenkom, prikkelt mijn zintuigen. 

→ Zonder zintuiglijkheid zou er geen 

realiteit zijn.  

Vorm: tijd en ruimte 

 Resultaat: aanschouwingen 

(gewaarwordingen gestructureerd in 

ruimte en tijd)  

1 - De transcendentale esthetiek 

	
TIJD 

RUIMTE 

Anschauungen 

 

Empfindungen 
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Ruimte en tijd zijn dus geen objecten van de waarneming, maar onze manier om 

objecten waar te nemen.  

1) Noodzakelijke voorwaarde: zonder ruimte zouden er geen voorwerpen zijn. 

2) Ruimte is een noodzakelijke aanschouwing a priori (we kunnen ons niet 

voorstellen dat r geen ruimte zou zijn, wel alle voorwerpen uit ruimte 

wegdenken)  

 Verklaart mogelijkheid van wiskunde: 

• Meetkunde  

• Rekenkunde 

Hoe brengen we eenheid in de aanschouwingen?  

• Locke: objectieve drager 

• Kant: subjectieve vorming van substanties 

DE TRANSCENDENTALE ANALYTIEK (HET VERSTAND)  

Verstand  

 Materie: aanschouwingen  

Vorm: categorieën 

→ 12 categorieën of types oordelen waarin kennis wordt uitgedrukt  

→ Past individu toe op waarnemingen  

→ Oordelen: door het verstand gebrachte verbindingen van begrippen 

(predikaat (P) wordt verbonden met een subject (S))  

 Resultaat: kernobjecten + oordelen  

 Oordelen  Categorieën  

Kwantiteit  Algemeen (alle S zijn P) 

Bijzonder (sommige S zijn P) 

Singulier (1 S is P)  

Alheid  

Veelheid  

Eenheid  

Kwaliteit  Bevestigend (S is P)  

Ontkennend (S is-niet P) 

Oneindigheid (S is niet-P) 

Realiteit (werkelijkheid)  

Negatie (niet-werkelijkheid) 

Begrenzing  

Relatie  Categorisch (S = P) 

Hypothetisch (als S, dan P) 

Disjunctief (S of P) 

Substantie en accident  

Oorzaak en gevolg  

Gemeenschap / wisselwerking  

Modaliteit  Problematisch (mogelijk dat S 

is P) 

Assertorisch (inderdaad dat S 

is P) 

Apodictisch (noodzakelijk dat 

S is P)  

(on)mogelijkheid  

 

(niet-)bestaan 

 

Noodzaak / toeval  



Samenvatting – Fundamentele Wijsbegeerte 2019-2020 

  

Van tabel enkel kennen wat gemarkeerd is!! De rest is erbij gezet om het beter te 

snappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaart de mogelijkheid van fysica. 

• Natuurwetten zitten niet in de natuur vervat om ontdekt te worden, maar 

worden door de mens opgelegd aan de natuur.  

• Als de mens niet bestond: ding an sich als iets totaal ongekend  

 We kunnen enkel iets zeggen over de ervaring van dingen, niet over de 

dingen zelf.  

Kant: “Daarom hebben de zuivere verstandsbegrippen ook geen enkele betekenis, 

als ze zich van de voorwerpen van de ervaring verwijderen en betrokken zouden 

worden op de dingen zelf (noumena). Ze dienen als het ware alleen om de 

verschijningen te spellen teneinde die als ervaring te kunnen lezen.” 

Kennis veronderstelt: 

• Zintuiglijkheid (a posteriori): passief  

• Verstand (a priori): actief  

o Onze gedachten zijn leeg zonder zintuiglijke data  

o Zonder de verstandbegrippen kunnen we geen structuur aanbrengen 

• Transcendentaal subject = zelfbewustzijn  

  

2 - De transcendentale Analytiek 
12 categorieën 
(Begriffe) 

 

Kwaliteit 

 

 
Kwantiteit 

 

 

Relatie 

 
 

Modaliteit 

Kenobject(en) Anschauungen 
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DE TRANSCENDENTALE DIALECTIEK (DE REDE)  

Rede  

Transcendentale ideeën: Ik / God / Wereld 

(klassieke thema’s van de metafysica) 

Probleem: geen zintuiglijke ervaringen 

corresponderen met de hogere ideeën die wij 

hebben  

→ Op het niveau van de ideeën is er wel 

sprake van ‘denken’, maar de passende 

zintuiglijke inhoud ontbreekt om de kennis mogelijk te maken.  

→ De ideeën ‘ik’, ‘God’ en ‘wereld’ kunnen we dus wel denken, maar niet kennen  

 Geen bevestigde of ontkennende uitspraken over mogelijk (theoretisch) 

agnosticisme.  

Risico is dat we toch denken dat aan de ideeën een realiteit beantwoord 

= gevaar van “transcendentale schijn of illusie” 

→ Volgens Kant het geval in de westerse metafysica: ze leidt aan transcendentale 

illusies.  

Menselijke kennis is een constructie: ze komt tot stand door de wetmatige verwerking 

van zintuiglijke gegevens via de a priori vormen van de zintuiglijkheid en het 

verstand:  

• De prijs die we daarvoor betalen: we kennen alleen de dingen zoals ze zich 

aan ons voordoen (de fenomenen) en niet zoals ze op zichzelf zijn (an sich) 

• We bekijken de wereld dus door een bril (ruimte; tijd; categorieën), die het 

ons mogelijkheid maakt de wereld te zien. 

• Of de wereld ook werkelijk is zoals wij hem zien, kunnen we nooit weten want 

we kunnen de bril niet afzetten.  

Wat met de metafysica?  

• Als theoretische wetenschap onmogelijk (beantwoord niet echt aan de 

criteria van de echte kennis) → echte kennis berust op zintuiglijkheid, en de 

metafysica wil deze grens overschrijden.  

• Laatste stap (de rede) is een stap t ver → na het kernobject stopt het, we 

kunnen geen uitspraken doen over deze ‘superthema’s’ 

• Kant als agnost: wilt wel dat God bestaat, maar is niet zeker over zijn bestaan 

(kan het niet bewijzen)  

3 - De transcendentale dialectiek 

3 transcendentale ideeën 

WERELD 

IK 

GOD 

Kenobject(en) 
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Het kritische idealisme: Kant (besluit)  

Kants filosofisch project 

• Transcendentaal onderzoek 

• Kritisch  

• Idealistisch  

➔ Verzoening empirisme en rationalisme  

5. G.W.F HEGEL: HET ABSOLUTE SUBJECT 

Hegel (1770-1831) 

KRITIEK VAN KANT  

1.Het principe van kenbaarheid  

Probleem van de onkenbaarheid van het ‘Ding an sich’ bij Kant. Onderscheid: 

• Fenomenale werkelijkheid  

• Noumenale werkelijkheid = de échte realiteit  

Hegel: dit is geen absolute onkenbaarheid  

• Reden: het denken verleent het bestaan aan het ‘Ding an sich’. Als Kant zegt 

dat het DaS onkenbaar is, denkt hij het DaS toch. Kant brengt het DaS binnen 

in het denken.  

• Hegels alternatief: de geest structureert niet alleen de werkelijkheid, maar 

genereert die ook.  

Empfindungen 

Ding 

an 

sich 

TIJD 

RUIMTE 

Anschauung(en) 

 

 

 

Kwaliteit 

 

Kwantiteit 

 

 

Relatie 

 

M odaliteit 

Kenobject(en) 

3 transcendentale 

ideeën 

Transcendentale 

Esthetiek 

Transcendentale 

Analytiek 

Transcendentale 

Dialectiek 

GOD  

IK 

[Verstand] [Waarneming] [Rede] 

WERELD 

Immanuel Kant 

12 categorieën  
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2.Verstandsdenken als verstarring vs. het concrete  

Het verstand maakt onderscheidingen: 

• Inhoud – vorm 

• Subject – object 

• Ziel – lichaam  

• Eindig – oneindig  

• Etc. 

Het verstand  = verstard. 

Hegel: samenhang denken! (gekend door de rede)  

→ Historisch i.p.v. statisch  

DIALECTIEK 

Samenhang = constant in beweging.  

Gangbare logica kan dit niet denken.  

Verstandsdenken: A of tegengestelde van A  

→ Dialectiek: A en -A kunnen tegelijk mogelijk zijn.  

Vb.: vrijheid en slavernij in het Oude Griekenland  

Een ding heeft zijn tegendeel nodig om zich te definiëren: vb.: een ding/idee/woord 

is niet het tegendeel. 

Dialectiek: these, antithese, synthese 

          

De geschiedenis is een opeenvolging van dialectische processen 

• These, antithese, synthese ( = nieuwe these), antithese, synthese, antithese, 

synthese… 

• Optimisme: er zit vooruitgang in de geschiedenis  

Ook binnen het zelf! 

Nog meer voorbeelden in de ppt.  
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DIALECTISCHE METHODE 

Formele vs. dialectische logica:  

• Formele logica: 

o Vorm zonder inhoud  

o Zegt niets over de werkelijkheid  

• Dialectische logica = de studie van het denken  

o Dialectiek: er is een innerlijke samenhang tussen het denken en de 

werkelijkheid  

▪ Denken = objectieve werkelijkheid  

▪ Denken denkt structuur van de werkelijkheid zelf 

o De dialectische methode = zowel vorm als inhoud  

o De dialectische methode werkt, omdat de wereld dialectisch werkt  

Doel van de filosofie volgens Hegel = feitelijke kennis van wat er werkelijk is (het 

absolute) 

FENOMENOLOGIE VAN DE GEEST 

Fenomenologie van de geest = onderzoek naar kennis van binnenuit  

• 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 (vb.: Ding an sich)  

 De werkelijkheid is niet langer een onkenbaar ‘buiten’ 

 Het bewustzijn wordt 1 met de werkelijkheid  

 Einddoel: ware kennis, het absolute  

GEEST 

Ontdekking dat de relatie tussen objecten en bewustzijn niet enkel op individueel 

bewustzijn kan slaan: ‘geest’ 

→ Afzonderlijke bewustzijnen van mensen maken deel uit van iets universeels en 

redelijks, nl.: de geest. 

De werkelijkheid is geest → Hegels idealisme.  
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ONTWIKKELING VAN DE GEEST  

1.Subjectieve geest  

Onbewust – Bewustzijn – Zelfbewustzijn  

2.Objectieve geest  

3.Absolute geest: synthese van subjectieve en objectieve geest 

Kunst – Religie – Filosofie  

Eindpunt van de geschiedenis en van de filosofie: Hegel 

De geschiedenis = de geschiedenis van de ontwikkeling van de geest 

• De geschiedenis heeft betekenis.. 

• … en een doel: ontwikkeling in de richting van het absolute  

In laatste instantie kent de geest zichzelf: 

• Er is geen ‘buiten’ meer  

• Absolute kennis  

• Hoogtepunt = Hegels eigen filosofie  

HEGELS IDEALISME  

‘Bestaan’ = de mogelijkheid om denkinhoud te zijn  

→ Wat niet kan worden gedacht, is niet 

BESLUIT  

Filosofie: “De uil van Minerva vliegt pas uit als de nacht valt” 

Het project: het denken van het absolute  

• Overstijgen van alle particuliere gezichtspunten  

• De totaliteit denken en samenhang herstellen  

• “Das Wahre ist das Ganze” 

Voorbeeld: Meester-Slaafverhouding  

• Het zelfbewustzijn tracht zich te handhaven tegenover die andere vormen 

van zelfbewustzijn. 

• Wat heeft het zelfbewustzijn nodig van de ander? Erkenning, waardering  

• Zoektocht naar erkenning leidt tot strijd op leven en dood 

• Probleem: bij dood van de ander geen erkenning meer 

 Meester-slaaf 

• Probleem: echte erkenning = erkenning door een gelijke 

• Erkenning door de slaaf is geen echte erkenning 

• Slaaf kan zich verwerkelijken in arbeid: in externe objecten 

• Zo kan de slaaf zelfbewustzijn bereiken  
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HOOFDSTUK 4: DECENTRING VAN HET SUBJECT.  

DE HEDENDAAGSE TIJD  

A) Naar een decentrering van het subject  

1.INLEIDING  

De belangrijkste thema’s en kenmerken: 

1) De opkomst van de menswetenschappen  

2) Het particuliere  

3) De talige wending  

4) Eindigheid  

Algemeen: decentrering van het subject. 

DE MENSWETENSCHAPPEN EN HUN GEVOLGEN  

Toepassing van positieve methode op de mens leidt tot menswetenschappen.  

→ Menswetenschappen waren sociologie, economie, etc.  

Het subject wordt nu object en de filosofie splitst zich nu af van de andere 

menswetenschappen.  

August Comte (1796-1857) 

→ Vader van de sociologie 

→ Positivisme (= uiting van een nieuwe mentaliteit): wetenschap = enige bron van 

kennis.  

• Posita beschrijven = waarneembare feiten 

• Causaliteitsrelaties zoeken tussen posita  

• Algemene wetmatigheden opstellen 

• Toetsen aan feiten 

Ook sociale wetenschappen moeten ‘positief’ zijn. Zowel theoretisch als praktisch: 

→ Verband tussen: 

• Nieuwe maatschappij (‘industriële samenleving’) 

• Emancipatiegedachte (‘administratief beheer van de dingen’) 

Comtes loi des trois états (= wet van de 3 stadia) 

Ontwikkeling MENS    Ontwikkeling MENSHEID  

→ Kinderjaren    → ‘theologisch’ of ‘fictief’ stadium  

→ Adolescentie    → ‘metafysisch’ of ‘abstract’ stadium 

→ Volwassenheid    → ‘wetenschappelijk’ of ‘positief’ stadium  
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Kritiek:  

• Zijn er grenzen aan de vooruitgang? Leidt wetenschappelijk-technische 

rationaliteit noodzakelijk tot ‘best mogelijke wereld’?  

• Zie vandaag: governance vs. government  

o Consensus i.p.v. conflict  

o Efficiëntie i.p.v. democratische legitimiteit  

o ‘postpolitiek’: vertaling van politieke problemen naar economisch-

technische kwesties.  

• Kritiek Husserl: verabsolutisering van de wetenschappelijke instelling.  

De toepassing van de positieve methode op de mens leidt tot 

‘menswetenschappen’.  

Mens = transcendent.-empirisch dubbelwezen: 

• Subject van het wetenschappelijk onderzoek  

• Object van de menswetenschappen  

2 ‘rollen’ in conflict (mens voert onderzoek maar wordt ook onderzocht)  

 Decentrering van het subject  

De positie van het subject wordt verder ondergraven door de 3 ‘maîtres du soupçon’ 

(de 3 meesters van het wantrouwen):  

1) Karl Marx (1818-1883): socio-economische realiteit determineert.  

‘Mens is beslist door sociale klasse’ 

2) Friedrich Nietzsche (1844-1900): wil tot macht. 

‘Mensen worden gedragen door de wil tot macht’ 

3) Sigmund Freud (1856-1939): er gaat een orde aan het bewustzijn van het 

subject vooraf.  

 Mens is geen ‘autonoom subject’ 

 Er is geen ‘view from nowhere’ 

2.EDMUND HUSSERL (1859-1938) 

Edmund Husserl = jood  

→ Fenomenologie = wereld beschrijven zoals wij die ervaren. Vb.: wat betekent 

liefde, vriendschap… → Voor sommigen is liefde een chemische reactie, voor 

anderen een speciaal gevoel dat je krijgt vanbinnen, etc.  

Pater van Breda = Leuvense doctoraatstudent 1932 

→ Nalatenschap bewaard + veilig gesteld, 40 000 pagina’s geschreven met info van 

Husserl → De pater is deze gaan halen in Duitsland, vermomde ze als diplomatische 

post en heeft de pagina’s verdeeld over verschillende mensen hun huizen, dit is dus 

gelukt en op die manier is alles bewaard gebleven.  
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Nu: Leuven is het centrum van fenomenologie wereldwijd. 

→ Elk jaar komen er nog nieuwe publicaties van Husserls werk. 

Heidegger: ‘Het niets, nietst’ Ayer: ‘Heideggers theorie over het niets 

is nonsens’ 

In de Angst ervaart de mens het Niets. Zijn theorie is nonsens. Het is empirisch 

niet testbaar, logisch niet 

analyseerbaar; het is talige verwarring 

In de ervaring van het Niets ontglijdt het 

Zijn ons het Niets, nietst.  

Vgl: Lewis Carroll: “Nobody ran faster 

than me”  

‘That’s impossible, for if so, he would 

have got here before you’ 

Counter op Ayer: we zijn niet geïnteresseerd in het werkelijke bestaan van de dingen 

maar in de ervaringen. (namen niet kennen, contrast wel)  

3.MAURICE MERLEAU-PONTY (1908-1961) 

Maurice Merleau-Ponty: de lichamelijke decentrering van het subject.  

= fenomenologie, hoe die zich lichamelijk uitdrukt.  

Specifiek: het feit dat ons lichaam ons decentreert  

→ Zoals Descartes: ‘ik denk dus ik ben’ 

• Lichamelijke gesitueerdheid: mijn lichaam is het centrum van mijn zijnswijze 

o Vb.: ‘groot’ en ‘klein’; ‘iets vatten’… 

• Kritiek op cartesiaanse cogito  

• Lichaam als corps-sujet (ik ben mijn lichaam) en corps-object (fysisch ding) 

o Corps-object: ik val op de grond → knie doet pijn → dokter  

Ik heb een lichaam, ik identificeer me niet met mijn knie. Mijn lichaam is 

op dit moment een object voor mij. 

o Corps-subject: ik ben ook mijn lichaam.  

• Mijn lichaam geeft een eerste symbolisering, presenteert mij, d.w.z. het stelt mij 

aanwezig (ik ben mijn lichaam, mijn lach is mijn vreugde).  

4. TERUG NAAR HUSSERL EN DE FENOMENOLOGIE  

Moderne filosofie: mens vs. wereld: probleem van de brug.  

Husserl: 

(hij overstijgt idealisme en realisme → Hij overstijgt de discussie)  

• Traditionele vaststelling: hoe is universele kennis mogelijk?  

o Descartes: eerste zekerheid  

o Kant: transcendentaal standpunt  

OOK: relatie zijn en denken verankerd in subject  

• Nieuwe perspectieven:  

o Diepere dimensie: Lebenswelt (= leefwereld)  

o Intentionaliteit  
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Probleem: crisis van Europese wetenschappen  

• Idealisering  

• Objectivering  

• Kort gezegd: het probleem is dat wetenschappen belangrijk zijn MAAR ze 

worden zo belangrijk dat het subjectieve ‘fout’ lijkt, alsof muziek pas mooi zou 

zijn bij de juiste ‘trilling’ → neen, dit is niet zo, het gaat om de ervaring.  

 Kloof met Lebenswelt  

 Probleem: CONSTRUCTIE wordt SUB-structie (de constructie wordt 

gesubstitueerd)  

Wetenschap ontleent aan Lebenswelt  

→ Bestaansreden 

→ Overtuigingskracht  

Vb.: als je gaat verbouwen → je wilt een nieuwe deur → dan moet je de afmetingen 

hebben en de droge feiten ervan weten om die te kunnen plaatsen. Je kan geen 

deur kiezen op gevoel.  

Behoefte aan studie van de Lebenswelt  

→ Filosofie als strenge Wissenschaft (strenge wetenschap) 

Hoe is Lebenswelt mogelijk? 

→ Transcendentaal onderzoek  

→ Aantal evidenties kunnen ‘haakjes’ plaatsen: Epoché 

1) De wetenschap: elke mens vertrekt van de natuurlijke instelling  

2) Alle andere evidenties → Alle instellingen vermijden  

→ Zuivere ervaring van het ding = fenomenologische reductie 

 Resultaat: intentionaliteit  

Epoché = oponthoud, opschorting 

→ het opschorten van elk oordeel over de werkelijkheid  

→ Voor Husserl: het ‘tussen haakjes zetten’ van onze vooronderstellingen met 

betrekking tot de werkelijkheid.  

INTENTIONALITEIT  

Probleem van de brug = pseudoprobleem. 

Eerste zekerheid = relatie fenomeen en bewustzijn 

•  Ego:  

o Open bewustzijn 

o Transcendentaal ego  

• Wereld  

o Gereduceerd tot fenomeen  

o Geen ‘dingen op zich’  

De betrokkenheid op de fenomenen is primair; abstractie komt pas daarna.  
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Fenomenologie = zuivere beschrijving van fenomenen.  

Intentionaliteit i.t.t. Descartes  

• Filosofie ontwerpt eigen ‘wetenschap’: strenge Wissenschaft i.p.v. model van 

de wetenschap te volgen. 

• Bewustzijn is open = gericht op het andere dan het bewustzijn 

o Sterker nog: het bewustzijn ervaart slechts zichzelf als het “NIET-HET-

ANDER-VAN-HET-BEWUSTZIJN” 

Vb.: niet ‘we hebben voorstellingen van een boom’ maar ‘we zien een 

boom’ 

• Maar wel geen bewijs meer voor bestaan van S en wereld, enkel van 

verschijningen.  

De waarneming:  

• Ervaring  

o Lichaam (Leibhaft) 

o Gericht op aspecten (Abschattungen) 

• Ding = synthese van Abschattungen  

→ Veronderstelt horizon 

o Innerlijke horizon  

Vb.: ik zie de voorkant van de waterfles en de achterkant niet. MAAR ik 

vul dit beeld in mijn hoofd toch in (voorstelling) 

o Uiterlijke horizon 

Vb.: de bureau waar de fles opstaat, de tijd, de plek, etc. 

= alle andere aspecten  

o Tijdhorizon  

• Leefwereld = intersubjectieve synthese  

 

5.JACQUES DERRIDA (1930-2004) 

Jacques Derrida (1930-2004): de talige decentrering van het subject – de 

deconstructie  

De meesters van het wantrouwen: 

• Hebben dieperliggende dimensies in het subject blootgelegd 

• Maar het doel was: via bewustwording ervan tot grotere emancipatie en 

autonomie van het subject komen. 

Naoorlogs denken: die dimensies zijn constitutief voor het subject, en ontsnappen 

aan de greep van het subject zelf. Uit zich vooral in de linguistic turn.  
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Le monolinguïsme de l’autre (1996) → boek van Deridda.  

Deconstructie 

• Denken ‘in de marge’ 

• Deconstructie als manier van lezen  

• Deconstructie van hiërarchische opposities 

= leespraktijk die de principiële onbeslisbaarheid van fundamentele, 

conceptuele distincties en opposities wil aantonen.  

CASE STUDY: LA PHARMACIE DE PLATON (1972)  

Plato’s ‘Phaedrus’: ‘Mythe van Teuth’ (Theuth is God) 

Schrift als Pharmakon: 

• Toverdrank / geneesmiddel  

• Vergif 

Enerzijds: het schrift wordt afgewezen  

• Het actief zich herinneren zal worden vervangen door het passief herinneren 

(door het schrift, schrift = passief)  

• We hebben bijstand van ‘vader’ nodig 

Vb.: als we les hebben, kunnen we de prof onderbreken, vragen stellen, die 

kan hier dan weer op ingaan, etc.  

• Meer algemeen: het schrift is een afbeelding van een afbeelding  

→ Iets zeggen is al een afbeelding van een afbeelding want het is een 

weergave van een idee in je hoofd en het schrift is daar dan nog eens een 

weergave van.  

Anderzijds: gesproken woord, wordt als schrift gedacht: 

• Socrates: ‘het gesproken woord is het betoog dat van kennis vergezeld 

geschreven wordt in de ziel van de leerling’ 

o Dus: gesproken woord wordt geduid door middel van iets wat het niet 

is! 

o Resultaat: instabiliteit van de betekenis van Plato’s tekst: wat de 

oppositie uitsluit (schrift) keert terug in wat het insluit (gesproken woord) 

 Deconstructie van oppositie (het gebruik iets wat het afwijst, om het aan te 

tonen → legt interne tegenspraken bloot) 

 Ook: Phaedrus is zelf een geschreven tekst!  

Derrida: ik spreek één taal, maar die taal is niet de mijne. Maar geen gebrek aan 

wat eraan voorafgaat: daar is niets. De vervreemding vervreemdt niets. Deze 

aliënatie is constitutief: oorspronkelijke vervreemding, aliénation sans aliénation. 

Onteigening van subject die in taal komt door de taal van de ander te spreken 

=> taal is taal van de ander. AUTOHETERONOMIE.  
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Vaak is de beste plek om iets te begrijpen, het ongeschrevene. Dat wat er niet staat 

is meestal essentieel. 

→ Is een leesstrategie die destabiliseert.  

→ De bedoeling is niet destructie, maar iets fundamenteels aantonen over het 

betekenisproces. 

HET STRUCTURALISME  

 

De tekening bovenaan is het concept, is het betekende, signifié. 

Het woord is signifiant, de betekenaar. 

Een teken = eenheid van signifiant en signifié  

Linguïstiek van F. De Saussure (1857-1913) 

• Taal als systeem van tekens  

• Teken is eenheid van Signifiant en Signifié 

• Teken is arbitrair: de relatie Sa en Sé is arbitrair (conventie)  

→ vb.: boom kan ook arbor zijn of tree of.. 

• Langue vs. parole  

Langue = taalsysteem in termen  

Parole = taalsysteem in context 

• Taal als differentieel systeem: identiteit van tekens wordt bepaald door 

onderscheid met andere tekens binnen het systeem (opm.: afwezigheid van 

de referent)  

Vb.: Sé van ‘rivier’ bepaald door onderscheid met Sé van ‘kanaal’  

Derrida als poststructuralist: elk teken is teken van een teken.  

  



Samenvatting – Fundamentele Wijsbegeerte 2019-2020 

  

LA DIFFÉRANCE  

= verzonnen woord.  

Différence = verschil, différer = uitstellen → Differance = combinatie = uitstellen en 

verschillen → betekenis is altijd aan uitstel onderhevig.  

• Verschil: taal als differentieel systeem  

• Uitstel: betekenistoekenning steeds voorlopig  

 Wijst op grondstructuur van taal: 

o Elk teken = teken van teken  

o Betekenis ligt nooit vast: différance is oorzaak van betekenisinstabiliteit 

én de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde van elke 

betekenisproductie  

L’ARCHI-ÉCRITURE   

Drie bewegingen:  

1) Kenmerken traditioneel toegeschreven aan schrift  

a. Schrift als teken van teken  

b. Afwezigheid van betekende en auteur  

c. Verlies aan betekenis  

2) Ook van toepassing op gesproken woord  

3) Elke taal is dus een oer-schrijven = archi-écriture 

 Nooit onmiddellijke toegang tot dingen achter de woorden  

Volgens Derrida geraken we nooit uit de ketting van de woorden.  

 Kritiek op metafysica als aanwezigheidsfilosofie  

KRITIEK OP WESTERSE METAFYSICA  

Metafysica traditie als: 

• Fonocentrisme = klanken centraal stellen.  

Vb.: fonetisch schrift: schrift als teken van teken MAAR niet elk schrift is 

fonetisch.  

• Logocentrisme = de gedachten centraal stellen.  

→ Tegenstelling tussen idee en verschijningswijze  

→ Mediatie is contaminatie: onmiddellijke aanwezigheid is het doel 

→ Metafysica van de aanwezigheid 

MAAR betekenis is noodzakelijk gemedieerd! (= elke betekenis is noodzakelijk 

‘bevuild’) 

 Il n’y a pas de hors-texte = er is geen buiten-textueel punt, 

 Het einde van het boek en het begin van het schrift. 

→ Glas = naam van het boek, betekent het luiden van de klokken  

= Korte Duitse tekst van Hegel, korte Franse tekst van een andere filosoof en 

daarrond staat dan super veel commentaar. Meer commentaar als iets 

anders eigenlijk.  
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6. DE ONTDEKKING VAN DE TAAL  

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)  

→ Bekend door 2 werken.  

TRACTATUS (1) 1921 

Opzet: grenzen van de taal aangeven. 

Inhoud:  

1) De wereld is alles wat het geval is. 

2) Wat het geval is (een feit) is het bestaan van standen van zaken. 

Vb.: mijn fles staat op mijn bureau = stand van zaken.  

3) Het logische beeld van de feiten is de gedachte. 

4) De gedachte is een betekenisvolle zin. 

5) De zin is een waarheidsfunctie van elementaire zinnen. 

6) De algemene vorm van een zin is een waarheidsfunctie. 

7) Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen. 

→ Er is een grens aan taal en daar mag men niet over gaan. 

HET LOGISCH ATOMISME  

Bertrand Russell (1872-1970) 

• Correspondentietheorie van de waarheid  

→ De waarheid moet corresponderen met iets in de realiteit.  

• Ideale taal  

o Gewone omgangstaal → logische taal  

o ‘atomaire feiten’ (= stand van zaken over specifieke zaken) // 

‘atomaire proposities’ 

= logisch atomisme  

Afbeeldingstheorie  

Taal  Wereld  

Namen  Voorwerpen  

Elementaire proposities  Standen van zaken  

Proposities  Feiten  

Vb.: partituur muziek  

Overeenkomst in logische structuur 
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Meaning is reference ( De betekenis = referentie) 

→ Zinvol: empirische uitspraken  

→ Zinledig: tautologie en contradictie (drukken niet iets uit in de realiteit, vb.: een 

vrijgezel is ongehuwd, is geen onzin maar is wel zinledig)  

→ Onzin: filosofie, ethiek, religie, kunst (overschrijden de limieten/grenzen van de 

taal, en daarmee wordt dan niet direct bedoelt dat je niets met ethiek mag doen 

MAAR dan doe je iets wat taal niet kan garanderen) (zijn niet per se vals maar onzin) 

 Risico: ethiek verliest rationele gehalte.  

“De limieten van mijn taal zijn de limieten van mijn wereld” 

PHILOSOPHISCHE UNTERSUCHUNGEN (2) 1953 

Na zijn tractaat dacht hij ‘zo, nu heb ik alle problemen/vragen opgelost’ dus hij liet 

de filosofie achter. Tot Russell hem terughaalde en zijn werk publiceerde. Toen ging 

Wittgenstein lesgeven op Cambridge en hij was aan iets nieuws aan het werken en 

deed hier super geheimzinnig over. Toen hij stief hebben ze zijn nieuw boek dus 

gevonden en dit is totaal verschillend van het eerste. 

Niet 1 taal, maar ‘taalspelen’ 

• = activiteiten  

• Regelgebonden  

• Heterogeen: familiegelijkenissen → Dus als A lijkt op B en B lijkt op C dan lijkt A 

ook op C 

o Uitleg van de ppt:  

‘Kijk bijvoorbeeld eens naar de activiteiten die we “spelen” noemen. Ik 

bedoel bordspelen, kaartspelen, balspelen, en Olympische Spelen, 

enzovoort. Wat hebben deze allemaal gemeenschappelijk? - Zeg niet: 

“Ze moeten iets gemeen hebben, anders zouden ze geen ‘spelen’ 

heten” - maar kijk, of ze allemaal iets gemeen hebben. - Want als je ze 

bekijkt zul je weliswaar niet iets zien dat ze allemaal gemeen hebben, 

maar je zult gelijkenissen, verwantschappen, zien en wel een hele 

reeks. Zoals gezegd: denk niet, maar kijk! (...) En de slotsom van deze 

beschouwing luidt nu: we zien een gecompliceerd web van 

gelijkenissen, die elkaar overlappen en kruisen. Gelijkenissen in het 

groot en in het klein.’ 

Onze taal kan men beschouwen als een oude stad: een wirwar van steegjes en 

pleintjes, oude en nieuwe huizen en huizen waar in verschillende tijden stukken zijn 

aangebouwd; en dit alles omgeven door een groot aantal nieuwe buitenwijken met 

rechte en regelmatige straten en met gelijkvormige huizen.  

→ De taal is een labyrint van wegen. Je komt van de ene kant en je weet de weg; je 

komt van de andere kant op dezelfde plaats en je weet ineens de weg niet meer.  
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Meaning is use (betekenis is het gebruik) → betekenis = referentie van (1) 

Taalspel is ingebed in ‘levensvorm’: het woord ‘taalspel’ moet hier beklemtonen dat 

het spreken van een taal deel uitmaakt van een activiteit, of een levensvorm.  

→ Als een leeuw kon spreken, zouden we hem niet verstaan: wij hebben niet 

dezelfde levensvorm als een leeuw dus zelfs als hij kon spreken, dan zouden wij hem 

niet begrijpen, niet verstaan.  

Tractatus  Philosophische untersuchtingen 

Archimedisch punt  Geen archimedisch punt  

Meaning is reference  Meaning is use  

Logische taal centraal De relevante taal hangt af van het 

taalspel en de levensvorm (taal is als 

oude stad) 

Functie van taal is beschrijving van de 

werkelijkheid  

Taal als doen  

 

B) Een hedendaagse visie op wetenschap en samenleving  

1.VRIJHEID EN SAMENLEVING  

INLEIDING IN DE LES 

Je krijgt een brief van de overheid die je verbiedt een relatie te hebben met je 

huidige partner en je verplicht te huwen met een persoon naar hun keuze.  

Robert Nozick → Filosoof  

• Hij zei: belastingen betalen is eigenlijk dwangarbeid.  

• Argument: als de overheid jou belastingen oplegt dan neemt ze eigenlijk geld 

van je af maar dat geld moet jij zelf verdienen.  

o Stel: je werkt 28 dagen in februari en je wordt 50% belast, dan ben je 

dus eigenlijk 14 dagen voor de overheid aan het werken. Dit is 

verplicht, je wordt gedwongen om te betalen (anders sancties, het is 

de wet). 

• Hij zegt dus dat we belastingen moeten afschaffen want de overheid die ons 

geld steelt is fout, problematisch. Enkel een minimale belastingen moeten we 

behouden, dat is nodig.  

• “Overheid, hou je handen af van dit soort kwesties!” 

De overheid haalt geld bij de mensen die werken, maar bij de hippies die de hele 

dag in de zon liggen wordt geen geld gehaald. Sterker nog, daar gaat het geld 

vaak naartoe. Als die hippies ziektehulp nodig hebben, dan krijgen ze dat. 

→ De overheid is dus niet neutraal. De overheid moeit zich.  

→ Mensen die niet werken profiteren op deze manier.  
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Dus: de overheid moet zich niet moeien met de levenskeuzes van mensen en de 

belastingen zo veel mogelijk afschaffen. De armen moeten zelf maar hun problemen 

oplossen.  

Enkel minimale controle van de overheid: nachtwakersstaat. 

Nachtwakersstaat =  Een nachtwakersstaat is een staat waar de overheid zich zo 

weinig mogelijk bemoeit met de burgers. De enige taak van de overheid is in 

beginsel het garanderen van de veiligheid van de inwoners door het zorgen voor 

politie en krijgsmacht. Daarnaast bestaat er een aantal wetten om de rechtsorde te 

handhaven. 

Als je dus vindt dat de overheid zich niet mag moeien met het privéleven (voorbeeld 

brief) dan ben je genoodzaakt aan te sluiten bij Nozick. Want je zegt eigenlijk dat de 

overheid zich volledig moet loskoppelen van het individu. 

Er zijn 2 soorten visies op wat vrij zijn is:  

1) Negatieve visie: 

o Je bent vrij als de overheid zich niet met je bemoeit. Negatief zijn 

betekent hier: de afwezigheid van externe obstakels. Dat is negatief vrij 

zijn dus.  

o Stel: ik wil naar de radiatoren lopen in de hoek van het lokaal, dan ben 

ik vrij om dat te doen. Wanneer iemand in mijn weg staat en zo mijn 

doorgang blokkeert, ben ik niet langer volledig vrij. Op dat moment is 

het minder negatief vrij.  

o Al die externe obstakels die mij blokkeren zijn problematisch.  

Vb.: de stoel, riemen die mij vastbinden, belastingen die ik moet 

betalen om de radiator mee te nemen (anders politie). Dit alles zijn 

belemmeringen van mijn vrijheid.  

o Ik ben 100% negatief vrij als er geen belemmering op mijn pad is.  

o Deze visie gaat altijd gepaard met een overheid die zoveel mogelijk 

de handen afhoudt van het persoonlijke leven van de individuen.  

o Er zijn gradaties: als 1 persoon mij belemmert of 1000 personen 

belemmeren mij, dan ben ik bij het tweede geval minder negatief vrij 

dan in het eerste geval.  

o PRO: duidelijk eindpunt waar naartoe gestreefd wordt. 

o PRO: je beslist zelf.  

o CONTRA: als je arm geboren wordt, dan blijf je arm.  

2) Positieve visie: 

o Er zijn bepaalde condities onder welke ik vrijer zou zijn dan wanneer er 

andere condities zouden gelden. Als iemand echt vrij moet zijn dan 

hangt dit af van hoe anderen hiermee omgaan. 

o Er is een bepaald soort menszijn at beter is dan andere, en naarmate je 

dat menszijn-ideaal bereikt, dan ben je vrij. Je bent minder vrij wanneer 

je dit niet bereikt.  
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o Vb.: er staat een boodschap op het bord: “ga niet zitten, alle stoelen 

zijn pas met lijm ingesmeerd”. Stel nu dat er iemand binnenkomt en 

analfabeet is, en gaat zitten. Dan is die persoon vastgeplakt. Vanuit de 

negatieve visie is die persoon 100% negatief vrij geweest. Maar vanuit 

de positieve visie is dit een ander verhaal: de analfabeet is minder vrij 

dan ik want ik beschik over de mogelijkheid de boodschap te lezen. 

Iedere persoon heeft na het lezen de keuze om te gaan zitten of niet.  

o De ideale mens kan verschillen zijn: relatie die gebaseerd is op 

overeenstemming van visies i.p.v. vrije keuzes van relatie.  

Als je vindt dat een rationele relatie beter is dan een sensuele relatie, 

dan ben je volgens deze visie vrijer. Als je een pilletje zou kunnen 

nemen die je hormonen uitschakelen, dan kan je nuchterder/rationeler 

een keuze maken over met wie je een relatie wil.  Maar dit hangt wel 

af van jouw visie. Als jij liever een fysieke relatie wilt zal het pilletje je niet 

bekoren.  

o Bij de positieve vrijheid hangt het dus af van jouw idealen.  

o Stel dat ik in Leuven arriveer en ik zit op kot. Ik ga zitten in de aula als 

student en ik zit naast een student die heel goed geïnformeerd is.  Hij 

heeft een goed netwerk, een goede familie. Een familie waarvan al 

velen in Leuven gestudeerd hebben. En jij bent nieuw en kent 

niemand. Je kijkt de kat uit de boom en bent nog wat onzeker. Een 

paar uur later zitten jullie op kot en het is 21u. iemand sluit de deur van 

beide koten langs buiten. Beide zijn jullie op dat moment even negatief 

vrij, MAAR vanuit de positieve visie is de medestudent veel vrijer dan jij. 

Hij heeft 5 opties om uit te kiezen voor een activiteit voor die avond, 

terwijl jij er geen hebt. Vrij zijn betekent dus keuzes kunnen maken, 

opties hebben. Als je maar 1 optie hebt ben je niet vrij, als je 5 opties 

hebt daarentegen ben je veel vrijer.  

o CONTRA: verschillende visies, het eindpunt is niet duidelijk omdat 

iedereen andere idealen heeft. 

o CONTRA: er wordt ergens toch voor jou beslist (door de staat bv), en 

dus niet zelf. 

  

Negatief vrij zijn Positief vrij zijn 

De afwezigheid van externe obstakels Keuzes kunnen maken, opties hebben. 

Externe obstakels die de mij blokkeren 

zijn problematisch. 

Menszijn-ideaal dat je wil bereiken.  

100% negatief vrij als er geen enkele 

belemmering is op mijn pad. 

Het hangt af van jouw ideeën. 

Er zijn ook gradaties: 1 persoon die me 

belemmert of 1000. 

1 optie hebben is niet vrij zijn, 5 opties 

hebben is wél vrij zijn (ook al is er een 

extern obstakel dat je belemmert) 
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ISIAH BERLIN  

Isiah Berlin  

• Les gegeven in Oxford  

• Kwam uit Oost-Europa  

• Heeft volgens hem gezien wat voor gruwen een positieve visie kan doen 

(communisme).  

• Hij is aan het communisme ontsnapt en is in het Westen beland. Hij heeft zich 

de rest van zijn leven bekend gemaakt als de tegenstander van de positieve 

vrijheid en een voorstander van de negatieve vrijheid + hij heeft deze termen 

centraal gesteld.  

Er zijn dus ‘two concepts of liberty’ 

Negatieve vrijheid Positieve vrijheid 

Niet verhindert worden door externe 

obstakels, obstakels opgelegd door 

anderen 

Vrijheid is niet willekeurig kunnen doen 

wat je wil, maar gaat om het realiseren 

van een bepaald ideaal van het 

menszijn 

Vrijheid is dus hier non interferentie Met een onderscheid tussen een 

‘hogere’ (vb.: redelijke, nobele) en ons 

‘lagere’ (vb.: zinnelijke, passionele) zelf. 

Vrijheid is het vermogen ons ‘hogere’ 

zelf te realiseren.  

→ altijd contrast tussen wat goed is en 

wat beter is.  

→ iets waar mensen op neerkijken en 

iets waar mensen naar opkijken. 

Elk individu beslist over het eigen leven, 

en het is niet aan anderen om te 

bepalen wat het individu moet doen.  

 

Berust op een verhaal over wanneer 

een mens echt vrij is 

Hoe groter de onbelemmerde 

handelingsruimte, hoe vrijer. Dus als ik 

rechtstreeks van punt A naar punt B kan 

zonder dat ik een omweg moet maken 

of een obstakel vindt op mijn pad, dan 

ben ik 100% negatief vrij 

Men kan onvrij zijn, ook al zijn er geen 

externe obstakels 

VRIJHEID VAN (ik ben vrij VAN externe 

obstakels)  
VRIJHEID TOT (ik heb de vrijheid tot 

iets….) 

Non interventie. Realiseren van een ideaal 
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Volgens Berlin moet positieve vrijheid altijd gepaard gaan met een gewaarborgde 

hoeveelheid negatieve vrijheid.  

→ Zo merkt Berlin zelf op dat de door hem geëiste negatieve vrijheid perfect met 

een autocratisch regime (alleenheerschappij) kan samengaan, zoals een verlicht 

despotisme (regeringsvorm waarbij één persoon of een kleine groep personen de 

absolute macht heeft). Zodra het individu namelijk de nodige handelingsruimte krijgt 

waar het gegarandeerd gevrijwaard is van elke inmenging van de overheid, is aan 

de voorwaarden van negatieve vrijheid voldaan.  

Als we dit dan toepassen op de staat:  

1) Negatieve vrijheid  

o Hier komen we in de buurt van Nozick dan  

o De staat speelt de rol van een ‘nachtwaker’: ieder individu een zo 

maximaal mogelijke zone van vrijheid geven. 

o Hier gaat het er voor de burger om een dam op te richten tegen de 

macht van de staat of anderen (dit vrijheidsbegrip zegt nog niets over 

de democratie)  

o Het is het traditionele LIBERALE vrijheidsbegrip. Te vinden bij: Hobbes, 

Locke, Constant en Mill.  

2) Positieve vrijheid 

o De staat maakt die realisering van het hogere zelf mogelijk. 

o Hier gaat het er voor de burger niet om de staatsmacht te beperken, 

maar om de doeleinden van de gemeenschap mee te bepalen en 

zich in te schrijven in de realisatie ervan. Dus kort gezegd: dit zo 

democratisch mogelijk doen.  

o Het is het traditionele COMMUNITARISTISCHE vrijheidsbegrip. Te vinden 

bij: Rousseau, Hegel, Marx… 

BERLIN: pro negatieve vrijheid: 

• Hij is zelf gevlucht voor de intolerantie en het geweld.  

• In naam van het ideaal heeft men mensen gedwongen mee in te stappen 

om dat ideaal te bereiken. En dit leidde tot gevaarlijke dingen, totalitarisme 

(dictatuur, alleenheerschappij) , fascisme.  

• Filosofisch gezien is het niet mogelijk om ultieme waarden te funderen.  

o Samenlevingsproblemen zijn zelden oplosbaar.  

o Wiskunde bv is een duidelijk systeem, er is een duidelijk antwoord. Maar 

als we bv de vraag stellen waar de samenleving heen moet dan weet 

je niet welk antwoord het juiste is.  

• Er zijn ook filosofen die het ermee oneens zijn (later).  

• 20e eeuwse filosoof.  

• Willen dat de maatschappij 1 ideaal naar voor schuift zal leiden tot 

verdrukking.  
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• Vooral als antwoord op pluralisme (verschillende visies op wat moet 

gebeuren)  

o Er zijn vele opvattingen over wat goed leven is  

o Op samenlevingsniveau mogen we niet 1 van die opvattingen 

privilegiëren.  

 

Staatsgezag mag geen politieke kwestie maken van het privéleven van mensen.  

Vb.: politieke kopstukken die een minnares hebben naast hun vrouw die worden 

afgebroken in de media. Maar daar wordt niet over bericht omdat het geen 

relevantie heeft op hun politieke functie.  

Stel: de aula is de samenleving en we moeten een politiek gezag samenstellen en 

we kiezen 10 ministers, en we zien dat er verschillende kleurpreferenties zijn in de zaal 

(sommigen houden van groen, rood, wit,…) sommigen hebben er zelfs een identiteit 

rond (vb.: Davina met haar roze spullen allemaal). Nu gaan we afspreken welke 

kleur het beste is en we maken een grondwet: groen vinden we super mooi en rood 

niet dus we gaan rood verbieden. “we zijn de pro groene staat” of “we zijn de anti-

rode staat”.  

→ Nu zegt Berlin: hallo jongens doe eens normaal, haal kleur gewoon weg uit de 

grondwet. Laat de staat neutraal zijn over kleur. 

Depolitiseren: we gaan er geen politieke kwestie van maken. We laten het over aan 

de individuen. We zeggen je niet welke kleuren je mag/moet dragen, maar je mag 

zelf kiezen.  

Berlin zegt: probeer altijd eerst te kijken of we neutraal kunnen blijven,  

vb.: euthanasie, ecologische levensstijl… 

Citaat in ppt uit dagboek van Anne Frank → drang naar meer negatieve vrijheid (als 

ze gewoon zou buitenkomen dan wordt ze opgepakt en afgevoerd)  

→ Alles waar Berlin voor staat wordt hier omarmd.  

→ Externe obstakels: handlangers van Hitler.  

Dus: negatieve moet meetellen maar in hoeverre? Want veel mensen zijn niet bereid 

zo ver te gaan als Nozick (afschaffing belastingen)  
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CHARLES TAYLOR  

Charles Taylor 

• Hedendaagse filosoof  

• Leeft nog (bejaard), heeft vorig jaar nog een boek uitgebracht  

• Hij is Berlin opgevolgd aan de unief.  

• Zijn kritiek op Berlin: 

o Niet alle externe obstakels zijn even problematisch 

▪ Vb.: verkeerslicht vs verbod op godsdienstbeleving. 

→ Als je niet mag geloven in de god waarin je zelf gelooft dan is 

dat extreem problematisch. Maar verkeerslichten helpen ons 

juist. Als het licht rood wordt, dan is dat een extern obstakel 

maar wel 1 dat je leven kan redden.  

▪ CONCLUSIE: we moeten externe obstakels die van belang zijn 

verdelgen. Dus een extern obstakel op weg naar de kerk is fout, 

maar een verkeerslicht is niet fout.  

▪ We hebben dus een soort achtergrondverstaan nodig dat stelt 

dat bepaalde activiteiten en doelen waardevoller zijn dan 

andere.  

o Vrijheid wordt niet enkel ingeperkt door externe obstakels, maar ook 

door INTERNE obstakels. 

▪ Door bepaalde motivaties die ik voel, ben ik minder vrij dan ik 

zou willen zijn.  

Vb.: Kilimanjaro (prachtige berg in Tanzania, duurt 10 dagen 

ongeveer)) niet beklimmen door luxegehechtheid (hutjes waar 

je kan overnachten maar die hebben niet veel luxe, geen 

warme douche bv). Stel dus dat je iemand bent die houdt van 

hygiëne, die de dag niet kan starten zonder warme douche, 

dan ga je deze beklimming niet doen. Die persoon kan dus 

INTERN een conflict hebben: ik wil dat aspect afvinken op mijn 

bucketlist MAAR ik kan niet zonder de luxe…. Als je dus nadenkt 

over deze beklimming en je beslist dus om het toch niet te doen, 

dan is dit door een INTERN obstakel. Je bent niet helemaal vrij.  

▪ Taylor zegt: ik zeg niet dat je fout bent door niet mee te gaan 

omwille van de douche maar het toont wel aan dat er 

meerdere obstakels kunnen zijn dan enkel interne en dat je 

minder vrij bent. 

o Je kan niet volkomen inhoudelijk neutraal zijn over de grenzen van het 

staatsgezag. (belangrijk argument!) (pro positieve vrijheid)   

▪ Vb.: Onderwijs (literatuur, in Nederlandse en Engelse vakken: 

welke boeken kiest de leraar? Canon? Bevat die canon 

vrouwelijke auteurs, allochtone auteurs, auteurs met andere 

visies op het leven…?), organisatie van een stad (ruimte voor 

groen of bewoning), grenzen van de vrije meningsuiting? 

Taalbeleid? Abortus?  
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▪ Hoe zou een negatieve vrijheidsdenker denken over abortus? 

Geen wetgeving over abortus, laat alles toe! Baas in eigen buik 

ofzoiets.  

OF andersom (Berlins argumentatie): de vrijheid van het kind 

belangrijker vinden? maar wanneer is een foetus een kind?  

→ Je kan als staat niet neutraal zijn over abortus.  

→ Wanneer begint het kind? Dat is moeilijk. Het kind kan 

beginnen van bij de conceptie dan is abortus moord. Als je vindt 

dat het leven pas start van bij de geboorte of van bij de 

‘levensvatbaarheid’ dan mag daarvoor abortus gebeuren. 

Maar het punt is: je kan daar gewoon niet neutraal over zijn. 

Sommige mensen vinden het een heilig leven vanaf de 

conceptie, dan bega je moord. Maar als jij dat niet zo vindt dan 

is het geen moord. De wetgever KAN NIET ANDERS dan beslissen 

vanaf wanneer een foetus een kind is effectief. 

▪ TAYLOR: bij kleurpreferenties kan de staat neutraal zijn en dat is 

goed maar bij sommige zaken kan dat niet, vb.: abortus. Als je 

niets zegt en het gewoon toelaat vanaf dag 1 dan ga je mee in 

de visie van de personen die vinden dat het een kind is vanaf 

levensvatbaarheid. Maar als je abortus niet toestaat vanaf dag 

1 al dan ga je mee in de andere visie… het is een moeilijk debat 

in de samenleving.  

▪ Vb2.: Homoseksuele huwelijken. Zelfs dit is niet zo evident. 

Omdat als je zegt dat de overheid mag niet beslissen dat het 

puur tussen een man en vrouw moet zijn, dan zeggen mensen 

zoals Taylor: waarom ben je überhaupt voor het feit dat de staat 

het huwelijk herkent en daar rechten aan koppelt. De échte 

depolarisatie zou zijn dat de staat NIETS meer zegt over 

huwelijken in totaal. Maar de staat zegt enkel iets over 

huwelijken tussen verschillende geslachten. Misschien moeten 

we de huwelijken helemaal afschaffen? Of geen regels meer 

hebben, gekoppeld aan dit huwelijk. De mensen die VOOR 

homohuwelijken zijn pleiten niet voor afschaffing van het 

huwelijk ofzo maar enkel huwelijken tussen dezelfde geslachten. 

Dus Taylor zegt dat de volledige neutrale conditie zou zijn: het 

volledige huwelijk afschaffen.  

Als jij zelf dus pro homohuwelijk bent, dan moet je denken wat is 

het hoofddoel van een huwelijk. Is dit om de voortplanting goed 

te regelen? Want dan mag homohuwelijk zeker niet. Ander doel 

zou kunnen zijn: we vinden het belangrijker dat we trouw tussen 

2 mensen publiek erkenning geven. Je laat dus aan de 

gemeenschap weten dat jullie 2 nu trouw zullen zijn aan elkaar 

met een stempel van de staat eronder. In dit verhaal kan 

homohuwelijk wel perfect. 
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BUNDEL: ETHIEK EN POLITIEKE FILOSOFIE  

DEONTOLOGIE VS. CONSEQUENTALISME  

Consequentalisme: een handeling is moreel juist als de gevolgen goed zijn. 

Deontologie: een handeling is moreel juist als ze overeenstemt met een op zichzelf 

geldende morele regel, ongeacht de gevolgen van de handeling.  

Vb.: een persoon is aan het verdrinken en jij redt hem/haar. Daarna pleegt deze 

persoon een terroristische aanslag met 1000en doden tot gevolg. Volgens het 

consequentalisme heb je een slechte daad gedaan, volgens deontologie een 

goede daad.  

Enkele vb (in de les behandeld): trein die tegen 1 persoon of 3 personen gaat rijden, 

een dokter op een eiland die 5 mensen kan helpen door organen te nemen van 1 

gezond persoon, etc. → Allemaal voorbeelden over ethische kwesties in het 

algemeen.  

Jeremy Bentham (1748-1832) 

• Vader utilitarisme  

• ‘the greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals 

and legislation’ 

→ Grootste geluk = grootste aantal personen dat je red.  

• Panopticon = gevangenen permanent monitoren zodat ze beter zullen 

handelen (hij bedacht dit)  

• Bedelaars naar een werkhuis sturen  

• Te bezichtigen (letterlijk), hij vond dat het nut van zijn lichaam 0,0 zou zijn als hij 

stierf, dus heeft zijn lichaam laten balsemen en tentoon laten stellen.  

1.UTILITARISME  

Utilitarisme = consequentialisme van utiliteit  

• Utiliteit = wat geluk/plezier realiseert, en wat pijn/lijden tegenhoudt. 

• Individueel én maatschappelijk  

• Intentie speelt geen rol  

• Geen taboes (homoseksualiteit, geslachtsgemeenschap zonder doel, etc.) 

• Globale reikwijdte, zelfs voor dieren: geldt voor de wezens die pijn en plezier 

ervaren.  

Vb.: je bent je vrouw beu en schiet haar neer. Ze wordt geopereerd en daar 

ontdekken ze een maagtumor die ze door deze gebeurtenis op tijd kunnen 

verwijderen. Ze sterft dus niet. DUS je hebt een goede daad gedaan. De intentie 

speelt geen rol.  
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Kant zegt: liegen mag nooit. Stel: je broer verstopt zich in je huis en een boze man 

komt aankloppen en wil hem vermoorden. De moordenaar vraagt waar je broer is, 

dan mag je niet liegen → Een utilitarist zou liegen, en dat is goed (geen taboe).  

Je moet het geluk wel afwegen, de pro’s en cons. Als jij ergens heel gelukkig van 

wordt, maar iemand anders wordt heel er ongelukkig ervan dan is het geen goede 

daad.  

Quote Bentham (push-pin = caféspelletje): “The utility of all these arts and sciences,-I 

speak both of those of amusement and curiosity,-the value which they possess, is 

exactly in proportion to the pleasure they yield. Every other species of pre-eminence 

which may be attempted to be established among them is altogether fanciful. 

Prejudice apart, the game of push-pin is of equal value with the arts and sciences of 

music and poetry. If the game of push-pin furnish more pleasure, it is more valuable 

than either.” 

Quote Singer: 

 

Singer is bekend van zijn dierenrechtenboek.  

Hij is pro euthanasie.  

Effectief altruïsme:  

• Met 40 000 dollar kan je 1 blindgeleide hond zorgen of 2000 mensen genezen 

van glaucoma in ontwikkelingslanden.  

• Hoe kan ik iets doen dat de meeste goedheid voor de wereld brengt?  

Vb.: werken in een ontwikkelingsland OF investeringsbankier worden en 

daardoor genoeg loon hebben om 5 ontwikkelingsmedewerkers te betalen. 

Totaal utilitarisme vs. gemiddeld utilitarisme  

 

Stel: 2 samenlevingen (A, met factor 10 geluk en Z, met factor 1 geluk) 

→ A: 1 miljoen mensen x 10 geluk = 10 miljoen gelukseenheden  

→ Z: 1 miljard mensen x 1 geluk = 10 miljard gelukseenheden 

→ In totaal wint Z want Z>A maar bij het gemiddelde wint A want 10>1 
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Actutilitarisme (= je gaat bij elke daad calculeren, vb.: arts mag slapende, gezonde 

man zijn organen gebruiken om 5 anderen, stervenden te redden) en 

regelutilitarisme (= je moet regels opstellen die je utilitaristisch moet nagaan maar 

dan wel moet toepassen, vb.: nooit onschuldige persoon laten sterven. Je kan 

hierover argumenteren wanneer je de regel vastlegt, maar erna moet je hem 

gewoon volgen) 

Hedonistisch utilitarisme (= Singer, wat brengt het meeste genot) vs. preferentie-

utilitarisme (= kijken naar het realiseren van voorkeuren, vb.: sommigen zouden hun 

leven geven voor hun kind. Hun geluk van de ouder daalt dan, MAAR dit is hun 

voorkeur) 

Nozick: experience machine tegen hedonistisch utilitarisme (maar niet tegen 

preferentie-utilitarisme).  

→ Stel dat er een machine bestaat die constant drugs injecteert in je brein waardoor 

je compleet gelukkig bent. Maar wanneer je eruit stapt, weet je dat alles fake is. 

MAAR soms heb je een lastige periode nodig om erna geluk te waarderen.  

Ok, dan stimuleren we dit ook wel.  

→ Hedon. Zeggen ‘niemand zal toch in die machine stappen want het is VALS’ 

→ Oké, misschien moeten we dan maar focussen op preferenties i.p.v. genot? 

MAAR sommigen halen genot uit het ‘behalen’ van hun preferenties. 

Kritiek op utilitarisme  

• Rawls: utilitarisme respecteert onderscheid tussen personen niet. Individuele 

rechten!  

Vb.: Romeinse gladiator doet een leeuwengevecht en zal hierin sterven. Er zijn 

1000en toeschouwers die een geluk vermeerdering hebben van 4 naar 9. De 

gladiator daarentegen gaat van 10 naar 0. Dit is -10 tegenover +5000 

→ We nemen hier het basisrecht af van de ene persoon en dit is dus fout 

volgens Rawls. We mogen geen rechten van anderen afnemen, enkel ons 

eigen geluk mogen we verlagen. 

• Geen ruimte voor speciale relaties (tenzij dei het globale nut ten goede 

komen) vb.: geen ruimte voor liefde voor je vader, zus, kind… (sommigen 

lezen verhaaltjes voor aan hun kinderen, om een band op te bouwen, maar 

zou het niet beter zijn als je die tijd spendeert aan kinderen die er meer nood 

aan hebben)  

• De ‘experience machine’ van Nozick als kritiek op hedonistisch utilitarisme  
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2.GOD EN DE NATUUR  

GOD  

God = de basis voor moraliteit: we moeten Gods wetten volgen.  

Betekenis:  

• Eutyphro ‘het vrome is wat alle goden beminnen, terwijl daarentegen wat ze 

allen haten, zondig is’ 

• Socrates: ‘overweeg dit eens: wordt het vrome door de goden bemind 

omdat het vroom is, of is het vroom juist omdat het door hen bemind wordt?’ 

• Dus: 

o Externe standaard?  

o Goddelijke wil: arbitrariteit. Waarom volgen?  

Als je Eutyphro volgt dan lijkt het of er een externe standaard is, die iets anders is dan 

God zelf.  

Als je Socrates volgt dan zeg je dat er maar 1 reden is dat iets goed is: omdat God 

het wil.  

Thomas Nagel: “Misschien wilt God wel hele rare dingen. Stel dat hij iets immoreels 

vraagt van jou en jij gaat tegen zijn wil in, is dat dan niet juist iets goeds?” 

DE NATUUR  

Moraliteit zit in de natuurlijke orde zelf.  

• Als boek van God  

• Of natuur zelf 

Vb.: sociaal darwinisme: het evolutionair sterke is normatief wenselijk. 

(de sterkste zal overleven)  

Wat in de natuur voorkomt is goed. Wat niet in de natuur voorkomt is fout.  

Kritiek: actief verzet tegen natuurlijke gegevenheden (vb.: middel tegen kanker is 

fout want dit gaat tegen de natuur in dan) + immoraliteit in de natuur: zijn vs. 

moeten 

Vb.: homoseksualiteit is geen natuurlijk gedrag MAAR normatieve component maakt 

het ‘goed’ of ‘slecht’ MAAR het komt wél in de natuur voor (diersoorten, meer dan 

400, waaronder pinguins)  
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3. IMMANUEL KANT  

Schema zoals we al eerder in de les zagen.  

Je kan niets zeggen over ik, de wereld en God.  

→ Geen zintuiglijke input meer 

 Theoretisch agnosticisme  

 Gevaar van ‘transcendentale schijn’ (schijnkennis) 

 Wat met metafysica?  

→ Onmogelijk als theoretische wetenschap 

→ Gepostuleerd door praktische rede  

Praktische rede: rede richt ons handelen.  

Deontologie: 

• Goede handeling met fout gevolg = moreel  

• Foute handeling met goed gevolg = immoreel  

Gevolg, succes en omstandigheden zijn van geen tel.  

Wat telt is het volgen van de morele wet + de intentie om die wet te volgen omdat 

het de morele wet is.  

Tegen utilitarisme:  

• Plezier en geluk zijn iets anders dan goedheid  

• We hebben inderdaad plezier en pijn, en we kunnen ons gelukkig voelen of 

niet. Maar we hebben ook rede. Kant stelt dat de rede soeverein kan zijn. 

Wanneer de rede onze wil stuurt, dan worden we niet gedreven door plezier 

en pijn. Zoniet, zijn we net als dieren (en heteronoom = handelingen in lijn met 

neigingen, reageren op elke drift dus, is niet autonoom) 

Wie zijn wil in lijn plaatst met de morele wet, is autonoom. 

Dus: autonomie vs. heteronomie 

Categorisch imperatief (imperatief = bevel) (→  hypothetische imperatief) 

categorisch geldt altijd en overal, hypothetisch geldt enkel als er aan bepaalde 

voorwaarden voldaan is.  

• Formulering 1: “Handel nooit anders dan zo dat je zou kunnen willen dat jouw 

handelingsmaxime een universele wet zou worden.” 

o Maxime = handelingsbeginsel  

o Universaliseer het maxime: mogelijk of niet?  

▪ Vb.: liegen, intentionele moord  

▪ Vb.: Lenen met intentie niet terug te betalen (maxime = 

wanneer iemand geld nodig heeft, zal hij een lening vragen en 

beloven die terug te betalen, ook al weet hij dat het dat niet zal 

kunnen) 
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Je kan je een wereld inbeelden waar niemand de armen helpen, maar je kan dit 

niet willen.  

De essentie: ik wil dat iedereen zich gedraagt maar dat ik een uitzondering krijg = 

fout volgens Kant.  

• Formulering 2: “Behandel mensen steeds ook als doel, nooit louter als middel” 

(dingen zijn middelen, mensen niet) vb.: als je een schilderij wil ophangen, kan 

je een stoel gebruiken als ladder en die stoel erna verbranden en dit is oke. 

Maar je kan ook vragen of een persoon je even helpt, maar die mag je niet 

verbranden daarna.  

o Mensen hebben intrinsieke waarde 

o Nooit louter! 

o Mensenrechten  

• Vgl. ‘behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden’ 

= niet helemaal wat Kant bedoelt, maar komt in de buurt. 

o Maar verschillen tussen mensen. We moeten niet ingaan op 

contingente wensen, maar op mensen als rationele wezens.  

• Vgl. alle andere dingen hebben geen intrinsieke waarde: onderscheid 

intrinsiek-instrumenteel.  

‘Enkel indien ik handel volgens de categorische imperatief ben ik vrij’ 

→ De wet is formeel, maar het is niet zoals de 10 geboden ofzo hé!  

→ Vrij handelen = moreel handelen = redelijk handelen = autonoom handelen = 

handelen volgens de categorische imperatief 

3 postulaten van de praktische rede: we moeten agnost zijn maar we moeten er ook 

van uitgaan dat er vrijheid is, onsterfelijkheid van de ziel en het bestaan van God.  

Mag ik liegen?  

Vb.: broer die zich in je huis verstopt, moordenaar vraagt waar hij is. Kant zegt dat je 

niet mag liegen MAAR je mag hem wel te slim afzijn. Je moet bv niet zeggen WAAR 

hij precies zit in je huis ofzo.  
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4. RELATIVISME  

Er is geen universeel moreel fundament.  

Waarden hangen af van diegene die oordeelt. 

Positief: tolerantie.  

Onderscheid: 

• Descriptief relativisme (DR) vs. Normatief relativisme (NR) 

o DR = er zijn geen waarden die ALLE mensen delen (altijd en overal) 

o NR = er zijn geen waarden die alle mensen MOETEN delen 

→ Je kan DR zijn zonder NR te zijn  

• Kritiek:  

o Is de uitspraak ‘er zijn geen absolutie waarheden’ een absolute 

waarheid? (tegenargument: het is geen normatieve maar een meta-

claim?) 

o Geen morele vooruitgang  

o ‘privékwesties’ worden herleid tot smaakkwesties  

o Wat te doen bij conflicten: tolerantie of etnocentrisme?  

▪ Tolerantie moet soms worden afgedwongen  

▪ Rorty: liberaal etnocentrisme 

• Vraag: is Berlin een relativist?  

→ Universalistisch.  

5. DEUGDETHIEK  

Gaat niet over het volgen van regels maar over het ontwikkelen van deugden.  

Vb.: tolerantie, matigheid, vriendschap, vriendelijkheid, vrijgevigheid; dapperheid, 

eerlijkheid, trouw…  

4 kardinale deugden: justita, fortitudo, prudentia, temperantia (gerechtigheid, 

moed, voorzichtigheid, zelfbeheersing)  

Gematigdheid: geen excessen en geen tekorten. (je moet ze allemaal bezitten en 

ze moeten in evenwicht zijn)  

Karakter cruciaal: neiging te handelen in overeenstemming met de deugden.  

Voordeel: keuzes dicht bij wie je zelf bent. Moraal gaat niet alleen over het 

respecteren van anderen. 

Noch deontologisch noch consequentialistisch: situatie telt  

→ Phronesis (Aristoteles): gevoeligheid voor wat een bepaalde situatie verlangt  

(vb.: soms is iemand verdrietig en kan een knuffel deugd doen, maar in andere 

situaties kan een knuffel problematisch zijn.  

→ Voordeel: keuzes niet blanco te maken. 

Kritiek: pluralisme – botsende deugden, zowel intercultureel als intracultureel.  

→ Het spreekt veel mensen aan, maar blijft vaag.  

 


