
SAMENVATTING FILOSOFIE 
PROLOOG: DE DOOD VAN DE WIJSBEGEERTE? 

1. STEPHEN HAWKING & DICK SWAAB OVER WETENSCHAP EN FILOSOFIE. 

Stephen Hawking (1942 – heden) 
- Het grote ontwerp (2010) 
- Lofzang van de WS -> exponenUële toename van WS ontwikkelingen & verworvenheden => 

mogelijk door fundamentele verwondering en kennisdri] van de mens 
- “Failliet van de wijsbegeerte” -> wijsbegeerte = dood -> NWS dragen de fakkel 
- “mortal quesUons” (= ulUeme waaromvragen) zullen beantwoord worden binnen domein vd 

WS, zonder beroep te doen op goddelijke wezens 
Dick Swaab 

- Wij zijn ons brein (2010) 
- Zoektocht naar hersenen als “fantasUsche machine” = zoektocht naar onszelf 
- Allesbehalve ondenkbaar dat neuroWS alle menselijke raadsels zal oplossen 
- Klassieke filosofie -> 2300J nagedacht over de problemen -> niet erg opgeschoten => omdat ze 

enkel nagedacht hebben 
- Complexiteit van een steeds verder te ontraadselen objecUveerbaar brein 
- Enkel WS kunnen ons redden uit de onwetendheid. 

2. SUBJECTIVITEIT ALS OBJECT (ZELF EN BREIN) 

- SubjecUviteit =>  heel belangrijk in de cursus! 

- Geen objecUef afgebakende en voor iedereen licht verteerbare communiceerbare pakketjes 

- DOEL WIJSBEGEERTE = de punt van het eigen denken aanscherpen 

➔ Zorgt voor een fundamentele ongerustheid omdat eigen plaats in de omringende dingen 
aan evidenUe verliest 

- WIJSBEGEERTE = ongerustheid nemen als historisch te gronden betrokkenheid 

3. KEN JEZELF / KEN JE ZELF 

- Ken jezelf = ken je als singulariteit / individu 

- Ken je zelf = ken je als de universaliteit in uw parUculariteit, de wet die jouw zin leven gee] 
vrijheid wordt beperkt door iets dat je niet zelf bepaald (bv, wie beslist dat je nederlands 
tegen iemand spreekt? Geen van beide, wordt bepaald door iets hoger) 

4. LEZEN IS PRODUCTIE VAN BETEKENIS (SUBJECTIEVE BETROKKENHEID) 

- De betekenis van woorden is iets wat we zelf produceren, als 2 mensen hetzelfde boek lezen 
interpreteren ze dat anders 

- Betekenis van woorden is niet zomaar gegeven, maar wordt ac#ef gecons#tueerd als 
betekenis voor wie deze cons#tu#e ten harte neemt 

5. KRITISCH PERSPECTIEF IN DE STUDIE VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE WIJSBEGEERTE 



- Je kan pas kriUsch zijn als je eerst een crisis doorgemaakt hebt => je moet eerst het gevoel 
hebben dat je ster] om daarna niet meer bang te zijn 

- Betekenis van een bepaald denken in kaart brengen op basis van wat het mogelijk maakt 
1 -> door het verleden mogelijk gemaakt 
2 -> voor de toekomst mogelijk makend 

- Je moet de geschiedenis lezen als een poging om het heden te begrijpen => heden is het 
resultaat van een historisch proces 

6. TRANSCENDENTALE METHODE 

- Het onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden van wat het betekent ‘object’ en ‘subject’ 
te zijn  
= rode draad van onze historische reconstrucUe van het wijsgerig denken 

7. OOSTERSE EN WESTERSE WIJSBEGEERTE 

Oosterse wijsbegeerte 

- Eerder wijsheid dan wijsbegeerte 

- TranscendenUe -> je moet de fenomenen voor zichzelf laten spreken 

- VerUcaliteit -> geen discussie 

- Afwezigheid van objecUeve argumenten 

- ! zelpriUsch denken 

Westerse wijsbegeerte (= Europese wijsbegeerte) 

- Belang van Griekenland + geografische dominanUe van Engeland, Frankrijk & Duitsland 

- Geen wijsheid, zoektocht 

- ImmanenUe -> kennis beperkt tot wat we bewust kunnen ervaren -> niet het zijn maar het 
BEWUSTZIJN hee] de grootste betekenis 

- Horizontaliteit 

- Argumenten geven 

- ZelpriUsch denken + scepUsch tov de heersende waarheid (filosofie is niet cool) 

HOOFDSTUK 1: WAT IS DAT, FILOSOFIE? 

1. FILOSOFIE ALS DIENSTMAAGD VAN DE WETENSCHAP 

- Filosofie krijgt de rol als dienstmaagd van de wetenschap toebedeeld 

- Dient de WS door conceptuele, logische of argumentaUeve verwarringen op te helderen en 
eventueel historisch te plaatsen -> houdt  zich bezig met vragen waarop WS nog geen 
antwoord hee] gevonden  

- Filosofie hee] = systemaUek als WS + geloo] dat het mogelijk is om het filosofisch denken in 
regels te vasen en academisch te onderwijzen 



⇨ Vanaf begin 20e eeuw & nu nog alUjd veel aanhangers 

MAAR: standpunt is beperkt -> filosofie kan ook iets anders zijn 
- Mens-zijn -> filosofie wijst de grote vragen aan die de mens stelt in het leven, themaUseert de 

verwarring die ermee gepaard gaat en de opluchUng / euforie wanneer verwarring vanuit 
eigen denken tot helderheid wordt gebracht. 

2. FILOSOFIE ALS KRITIEK & ALS “WETENSCHAP VAN DE BANALITEITEN OF TRIVIALITEITEN” 

- Edmund Husserl -> filosofie is de wetenschap van de banaliteiten of trivialiteiten 

➔ De filosofie begint waar de evidenUe stopt met evidenUe te zijn 

➔ EvidenUe is heel gevaarlijk! Bv: holocaust 
GEVOLG:  

- Filosofie is niet wereldvreemd of discipline-vreemd -> filosofie als kriUek is belangrijk voor 
iedereen die zich afvraagt waar het in zijn of haar discipline werkelijk om te doen is 

- Er kan a priori geen enkel onderwerp uitgesloten worden voor de filosofische belangstelling 
-> er kan niet in algemene zin bepaald worden welk onderwerp belangrijk is / zal zijn => hangt 
af van wat op een bepaald moment voor iemand plots niet evident meer is 

3. HISTORICITEIT VAN DE FILOSOFIE / DE VISIE VAN DE VLEESCHAUWER 

- QUOTES!!! (p3-5) -> relaUvering van de waarheid van geschiedenis -> we gaan op zoek naar 
de ‘grootste gemene deler’, of een ‘eenheidsmaat’ om het historische materiaal in een kader 
te duwen. In plaats van een fotografische weergave van het verleden, is er maar een kleine 
selecUe die ons bijblij] waarbij kleine dingen groot worden en omgekeerd 
=> daaruit vloeien de doorzichUgheid en eenheid van alle historische reconstrucUes voort 

- De eenheidsmaat getuigt van een subjecUviteit waarmee we het historisch materiaal 
interpreteren -> de eenvoud komt dus nooit van zelf, de mens zoekt die eenvoud zelf in de 
geschiedenis 

- De geschiedenisvisie van De Vleeschauwer: een filosofische interpretaUe is nooit zomaar te 
rapen, ze is acUef gemaakt, geconstrueerd, geconsUtueerd.  

- Zoektocht naar helderheid => gekenmerkt door streven naar absoluutheid, in het vizier 
hebben van een absolute geldigheid 

- QUOTE: elke poging tot rubricering is een poging om zichzelf te oriënteren, om wegwijzers te 
plaatsen, om een voorlopige topografie aan te leggen 

4. HET NU-MOMENT, DE NIET-GEGEVENHEID VAN DE GEGEVENS 

Het nu-moment: 

- De oriënteringsvraag is een vraag van zinsbepaling -> wat is de mens? Wat is de plaats van de 
mens(heid) in de geschiedenis? => impliceert zoektocht naar de bronnen 

- Vertrekpunt van de zoektocht = het nu-moment -> wijze waarop wereld en leven verschijnen 
en ons omringen 



- Wat hee] het nu-moment mogelijk gemaakt? ObjecUverende feitengeschiedenis ⬄ 
ideeëngeschiedenis (= geschiedenis waarin het nu-moment vol potenUële betekenis zit, maar 
dat zonder verder onderzoek vaag, duister en verwarrend moet blijven) 

- Er is een samenhang, verbondenheid met het verleden -> we zijn waar we nu zijn door de 
weg die we in het verleden afgelegd hebben 

- Studie van historische (hier: filosofische) bronnen is van actueel belang -> je kan niet zomaar 
zeggen dat figuren achterhaald zijn, als ze bepalend zijn in een geschiedenis en ze 
heropgenomen geweest zijn als zinvol, dan zijn ze vanzelf actueel 
QUOTE: de voortzeung / bewuste heropwekking van vroegere denkrichUngen behoort tot de 
actuele wijsbegeerte (vaak conservaUeve strekking ⬄ vernieuwende strekking , oude 
denkwijzen aangepast aan modernere Mij) 

- Oorsprongsvraag van het denken hee] betrekken tot het eigen denken => het moment 
waarop evidenUe voor ons stopt evidenUe te zijn 

De niet-gegevenheid van de gegevens: 

- De niet-gegevenheid van de gegevens: niets is zomaar gegeven, niets is a priori gewoon => 
geen enkele zekerheid mag ontsnappen aan de kriUsche aandacht 

5. HET VRAAGSTUK V/H ZIJN ALS WEZENLIJKE VRAAGSTUK VAN HET EUROPESE DENKEN 

- De Vleeschauwer: het wezenlijke vraagstuk van het europese denken is het vraagstuk van het 
Zijn. 

o Griekse periode: op een logisch-metafysische manier rond het heelal 

o Middeleeuwen: op een theologische manier rond God 

o Moderniteit: op een epistemologische / kentheoreUsche manier rond het subject 

- De westerse filosofie begint van zodra de vraag van ‘wat er is’ haar evidenUe hee] verloren 
Westerse filosofie hee] dit voornamelijk op een epistemologische manier overgenomen 

6. OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILPUNTEN TUSSEN GRIEKSE EN MODERNE DENKEN 

Overeenkomsten 
- De moderniteit hee] de ‘dingmaUge’ richUng van de geest in de oudheid bewaard 

=> er kan en moet een verschil gemaakt worden tussen wat is en wat gedacht wordt -> vooral 
duidelijk bij Plato: ‘De sofist’  
Sofist = iemand die de redelijke denker (iemand die afstand tussen denken en Zijn wil 
brengen) uit zijn evenwicht wil brengen 

Verschillen  
- GRIEKEN: filosofie begint met beroering / onrust (verwekt door de sofist) die ontstaat zodra 

het Zijn (=dingmaUge) en het denken (=spreken/logos) niet meer evident samenvallen 
Beroering gaat gepaard met de moeilijkheid van de betrouwbaarheid van het denken -> welke 
zekerheid hebben we als het Zijn niet langer alleen een bron van zekerheid is? 



- MODERNITEIT: neemt deze bekommernis over MAAR kantelt het naar een ander register => 
naar het statuut van de kennis = epistemologie = kennisleer 
De griekse zoektocht naar zekerheid en waarheid wordt verdergezet in termen van de 
verhouding tussen het denkende subject en het zijne object. 

  

7. HET PROBLEEM VAN DE ORIËNTATIE VAN HET SUBJECT IN DE WERELD 

- Moderne denkspoor zorgt voor een ongerustheid -> sinds de moderniteit verliest de pool van 
het denkende subject steeds meer vastheid -> moet  zich alUjd affirmeren in onderhandeling 
met het object 

- EvoluUe van het subject: 

o Grieken: impliciet subject 

o Descartes: expliciet erkend denkend subject 

o 19e en 20e eeuw: overwegend symbolisch / sprekend subject 

o Nu: verspreiding op basis waarvan het zich consUtueert en die het ook mede 
consUtueert => hee] gevolgen voor wat als wetenschappelijke objecUviteit kan 
doorgaan 

HOOFDSTUK 2: HET ‘DINGMATIGE’ VAN DE GRIEKSE DENKHABITUS 

1. HET BEGIN VAN DE (GRIEKSE) FILOSOFIE ALS WIJZIGING IN DISCOURS 

- Moeilijk om te aanvaarden dat de griekse filosofie het begin van de filosofie is: je kan niet 
zeggen dat ‘het licht plots aangaat’ en dat alle mensen ervoor in de duisternis bleven 

- Couloubaritsis: met de griekse filosofie kwam er een wijziging in discours => een wijziging in 
de mogelijkheden die men hee] om iets te zeggen, denken en handelen 

= Het besef dat men plots iets kan denken wat men voorheen nooit had gedacht 

GEVOLG: er is ook zoiets als het afsluiten van denk- en communicaUemogelijkheden => 
denksystemen zijn niet alleen openende maar ook sluitende dingen (bv: nieuwe theorie 
maakt andere theorie onmogelijk) 

- Schijnende licht gekoppeld aan verandering in discours 

➔ Maakt duidelijk dat denken een kwesUe is van kunnen zeggen 

➔ Maakt duidelijk dat licht en duisternis relaUeve begrippen zijn -> het licht vd 1e generaUe 
is verbonden met de duisternis van de andere generaUe 

- Het begin van het denken zonder meer: er is een wijze van zijn waarbij de beleving samenvalt 
met de wereld => er is een symbiose met de wereld 

2. DENKEN ALS DIFFERENTIATIE TUSSEN SUBJECT EN OBJECT 

- FrustraUe is een cruciale factor van ‘afstand-name’ 



- De nood om vraag te stellen naar wat het verschil is tussen mijzelf en de wereld ontstaat pas 
wanneer de wereld niet op de verwachte manier antwoordt op de gestelde vragen 

- FrustraUe = het punt waar alle differenUaUe tussen object en subject (= denken) begint 

3. DE GRIEKSE FILOSOFIE ALS WELBEPAALDE THEMATISERING  VAN DE VERHOUDING 
TUSSEN SUBJECT EN OBJECT 

- Alle denken is een kwesUe van oriëntaUe -> differenUaUe tussen een ik-pool en een object-
pool => griekse wijsbegeerte gee] een invulling op deze verhouding => object-pool is daar 
gethemaUseerd 

- Overgang van het mythische naar het griekse denken: plots kwam het bewustzijn dat de 
mythe niet meer doet wat het moet doen => ontstaan filosofie 

Overgang van subject (bv: oorzaak van bliksem is boze god) naar object (bv: bliksem is een 
weerfenomeen) 

- Griekse filosofie is voor veel filosofen nog alUjd heel belangrijk: bv Nietzsche ‘het is het enige 
dat werkelijk de moeite loont om naar terug te keren’, Heidegger: ‘het is een echt voorbeeld 
waartegenover alles wat erna gebeurde slechts een kansekening is’ 

4. VORM EN DOEL VAN PLATO’S DIALECTISCHE METHODE 

- Plato hanteerde de dialecUsche methode in navolging van Socrates 

- Plato’s ouders leerden Plato de dialecUsche methode en hij leerde het aan Heracleitos  

Wat is de dialecUsche methode? 
- Bestaat uit een uitwisseling die men met anderen en zichzelf hee] om een loyaal compromis 

te bekomen 
- Loyaal compromis = basis voor andere akkoorden zodat men uiteindelijk het ul-eme akkoord 

kan bereiken -> alle parUjen zijn het over een bepaald onderwerp eens met elkaar 
- UlUeme akkoord wordt niet alUjd bereikt -> vaak blij] men in een impasse zisen -> wordt ook 

erkend 
Wat is het doel van de dialecUsche methode? 

- Betrokkenen in de discussie te doen bevallen van de waarheid (Plato’s moeder was 
vroedvrouw) -> betrokkenen helpen om zelf tot het punt van de Waarheid te komen 

- Persoonlijke inspanning nodig zodat men zichzelf voortdurend overtre] door reflecUe 
- Denken = sUlzwijgende omgang van de ziel met zichzelf 
- Filosofie = autude waarbij de geest geen vrede neemt met gemakkelijke, licht te consumeren 

verbruikswaar -> filosofie moet individu brengen tot autonoom denken 

5. PLATO’S DEFINITIE VAN ‘SOFIST’ IN DE SOFIST 

- ‘De sofist’ = dialoog tussen Theodorus, Socrates, Theaetetus en een Vreemdeling uit Elea 

- Doel van de dialoog = eens worden over definiUe sofist + over vraag naar het zijnde 

- S -> Theo: ‘is vreemdeling mss God?’ Theo: geen God, maar mss goddelijk wezen want dat is 
de Utel die ik aan iedere filosoof zou geven 



- Elea = plaats waar Parmenides sterke filosofische posiUe hee] => maakt onderscheid tussen 
weten van de waarheid & de schijn / voorstelling 

➔ Daar draait dialoog om -> punt van zijn & niet-zijn / waarheid & valsheid 

DefiniUe van een sofist 
De nabootser die tegenspraak tot stand weet te brengen door een ironische houding 
gebaseerd op een loutere opinie die nabootsingskunst welke zelf behoort tot 
schijnbeeldkunst, die een onderdeel is van de kunst om beelden te maken die op haar beurt 
behoort tot de voortbrenging, waarvan een deel het niet-goddelijke maar menselijke-zich 
ertoe beperkt in woorden goocheltoeren voort te brengen – als iemand zou zeggen dat dit het 
geslacht en het bloed is waaruit de authenUeke sofist stamt, dan zou hij blijkbaar de zuivere 
waarheid spreken. De sofist is iemand die ons wil bedriegen, hij zegt ons niet de waarheid, 
maar doet wel alsof hij die vertelt. (iets tussen zijn en niet-zijn) 

- Sofist = leraar in poliUeke kwesUes (alles wat met het bestuur van de stad te maken hee]) 
- Deden hun job tegen betaling 

6. GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN TUSSEN SOFIST EN FILOSOOF OBV PLATO’S DE SOFIST 

- Een sofist lijkt een filosoof, maar is het niet -> hij zit ergens tussen het zijn & het niet-zijn 

- De filosoof hee] de sofist nodig (ze hebben iemand nodig die kriUek gee]) 

- Sofisten reiken nieuwe perspecUeven aan binnen de filosofie + introduceren perspecUvisme in 
de geschiedenis van de wijsbegeerte 

- Filosoof hee] 1 waarheid ⬄ sofist: er zijn zoveel verschillende mensen en dus evenveel 
waarheden 

- Filosoof = tegen democraUe ⬄ sofist = voor democraUe 

- Zijn filosofen en sofisten vijanden? 

➔ In de strijd tegen de sofisten wordt de filosofie ook sofisUsch 

➔ Individu staat centraal voor sofisten en Socrates 

- Sofist = bedrieger -> oorspronkelijke definiUe = leraar => verdacht dat hij geld vraagt voor hun 
waarheid 

MAAR nu: juist verdachter als iets graUs is 

7. DE ACTUELE RELEVANTIE VAN DE SOFIST 

- De filosoof wordt tot mogelijkheid gebracht dat iedere denkvorm (dus ook ieder spreken) 
zowel toont als verbergt  

➔ Denkvorm impliceert een selecUe, maar die selecUe opent ook een betekenisvolle wereld 

- Aristoteles: de vraag naar het zijn als zijn brengt een bijzondere perplexiteit (verbaasdheid, 
radeloosheid) met zich mee 

- Plato -> een bepaalde automaUsering van het denken ten opzichte van het zijn is mogelijk 



- Grieken -> taal was belangrijk MAAR: koesterden er ook een wantrouwen tegenover => het 
subject schrij] zicht en wordt geschreven 

➔ De filosoof hee] alUjd iemand nodig die hem / haar bekriUseert -> kriUek die hem / haar 
stabiliseert 

- Wie is de sofist vandaag? De leraar filosofie 

8. ARISTOTELES: VIER OORZAKEN EN DE CATEGORIEËN 

- De vraag naar het zijn is meerduidig -> zorgt voor een veelheid aan antwoorden 

- Ontwikkelde een theorie over causaliteit -> eerste die vraagt wat de oorzaak van iets is 

4 soorten oorzaken 
- Formele oorzaak (vorm waarin een ding een ander ding verandert) 
- Finale oorzaak (doeloorzaak) 
- Bewerkstelligende oorzaak (de agent die een invloed uitoefent op een ding) 
- Materiële oorzaak (waar iets van gemaakt is) 

10 categorieën 
- SubstanUe 
- Kwaliteit 
- KwanUteit 
- Werking 
- Lijden 
- RelaUe 
- Plaats 
- Tijd 
- Ligging 
- Toestand 

9. PLATO: DE CATEGORIEËN  

Alles wat bestaat kan opgedeeld worden in 5 categorieën 
- Zijnde 
- Beweging 
- Rust 
- Hetzelfde 
- Het andere 

10. PLATO: EPISTEMOLOGIE EN ONTOLOGIE 

Ontologie = graden van het zijn 
- Ideeën – wereld – kunst 

Epistemologie (kennisleer) = graden van het weten 
- Zien – kennen – opinie  

Voor Plato vallen epistemologie en ontologie samen 

11. SIMULACRUM 

- Simulacrum = iets dat erkend wil worden als wat het niet is (= bedrieger)  



- Impliceert vleierij -> beste middel tegen emancipaUe 

- Is een soort wezenloos iets dat niet kan worden uitgelegd vanuit de tradiUonele interpretaUe 
van Plato’s ontologie => herzien van zijn drievoudige ontologie 

- Nieuwe ontologie -> kan het autonome bestaan van het bedrog verantwoorden => realiteit 
kan een afspiegeling van ideeën of een simulacrum van een afspiegeling zijn 

- Is het simulacrum a{ankelijk van de ideeën? 

EXTRA: het dingmaUge: als je een voorwerp gebruikt = ding, als je probeert te begrijpen hoe een voorwerp 
werkt = object 

HOOFDSTUK 3: OCKHAM 

1. DE KENMERKEN VAN DE MIDDELEEUWSE WIJSBEGEERTE 

- Filosofie, wetenschap en  theologie vormen een harmonieuze, ongedifferenUeerde eenheid 

➔ Er is dus geen verschil tussen filosofie en theologie 

- Hersacralisering van de werkelijkheid -> filosofie laat zich weer draperen in een ‘sacraal 
gewaad’  (dat van het christendom) 

➔ De wereld is een product van God (creaUo) => de waarheid is een geopenbaarde, 
goddelijke waarheid 

- “middeleeuwse wijsbegeerte was een christelijke wijsbegeerte” => KLOPT NIET -> er waren 
ook Joodse & Arabische filosofen => PROBLEEM: ze hebben vooral Aristoteles en Plato gelezen 
=> spanning tussen wat ze gelezen hebben en wat ze zelf geloven 

- Filosofie was een dienstmaagd om tot een theologisch begrip van de openbaring te komen 
(Petrus Damianus: 1007-1072)  

➔ Filosofie was een middel om het geloof tot begrip te brengen 

➔ Komt vooral naar voor in het adagium ‘geloof dat zoekt naar inzicht’ van Anselmus van 
Canterburry (1033-1109) 

- Bewerkstelligen van de synthese tussen ‘geloof’ en ‘rede’ -> AugusUnus (354-430) 

➔ AugusUnus: filosofie van Plato & Aristoteles gebruiken om bijbel raUoneel inzichtelijk te 
maken 

- Middeleeuwse aristotelisch-scholasUeke wetenschap 

➔ Aristoteles werd in een christelijke context hernomen -> Thomas van Aquino (1225-1274) 



➔ Thomas van Aquino = REALISME: bv: stoel is meubel omdat het algemene concept van 
meubel in een stoel zit (= geen crisis tussen denken en zijn) 

- RELIGIO: 

o ‘re-ligare’ => terug te verbinden 

o Religie = de band met het goddelijke herstellen + respect voor het goddelijke 

o Vroomheid (Pietas) & geloof (fides) zijn cruciaal om de natuur van God en van deze 
wereld te begrijpen / aanvaarden (vroom = ik ga tot hier onderzoeken en niet verder) 

- CREATIO: 

o Schepping – geschapen zijn 

o Alles hee] een principe in termen van oorsprong 

o De rede is ook geschapen ! 

o Het principe is het absoluut andere van dat was geschapen is 

o Het principe is absoluut verschillend van de rede (het “ene” van PloUnos) 

- AUCTORITAS 

o Autoriteit 

o De pietas (vroom) weerspiegelt zich in de kennis 

o Autoriteiten voor de filosoof: 

▪ De Bijbel, de Koran, de Torah 

▪ De openbaring van God überhaupt 

▪ Corpus HermeUcum & Plato (Timeaus) 

o Argumentum ad auctoritatem niet per se vals => vroeger was het argument van 
autoriteit geen slechte redenering, nu wel 

- HermeUsme 

- gnosUcisme 

2. DE KENNISLEER VAN PLATO EN ARISTOTELES 

- Realisme = dominante denkstroming in de middeleeuwen -> ligt in de lijn van Plato en 
Aristoteles 

- Kennis van de werkelijkheid = kennis van de essenUe van de werkelijkheid 



Plato 
- Wenden tot de Idee (Ideeënwereld) 
- Afwezigheid / onvolledigheid => afwezigheid van de perfecUe van de vorm in wat bestaat 

Aristoteles 
- Wenden tot de dingen zelf 
- Aanwezigheid van eenheid (hylemorfisme) van materie (hulè) en vorm (morfè) 
- Aanwezigheid van de universele concepten in de dingen of wezens 

bv: wat het algemeen betekent een paard te zijn, is werkzaam in elk concreet en individueel 
ding 

3. HET ARISTOTELISCH-SCHOLASTIEKE REALISME 

- De algemene begrippen (universalia) zijn aanwezig in de concrete dingen (universalia in re) (= 
universele dingen in de realiteit) 

- Universalia bestaan echt => zijn werkzaam als structurerende vormprincipes van de concrete 
dingen 

- Kennis = kennis van het algemene  

- Er is een parallellie tussen onze kennis (van de werkelijkheid) en de werkelijkheid zelf => 
universalia = concrete dingen waaruit werkelijkheid is opgebouwd MAAR vormen ook de 
bouwstenen van onze kennis => universalia bestaan in de werkelijkheid EN in ons denken 

TOEVOEGING VAN THOMAS VAN AQUINO 
- De werkelijkheid is vanzelfsprekend een door God geschapen werkelijkheid (creaUo) 

➔ Voor Thomas van Aquino => aristotelische opvaung over de orde in de werkelijkheid 
(universalia in re) = een goddelijke orde 

- De universalia van de werkelijkheid zijn een afspiegeling van de structuurelementen die 
aanwezig zijn in het denken van God  => NEOPLATONISME 

- De mens kan de universalia doorzien en kennen door abstracUe 
- Universalia bestaan niet enkel in de concrete werkelijkheid en in het menselijke denken maar 

ook in het denken van God 
⇨ Het concrete staat alUjd in de schaduw van het algemene 

4. DE UNIVERSALIASTRIJD 

- Universaliastrijd = strijd tussen realisten en niet-realisten (nominalisten) 

- Realisme: het concept mens is bij iedereen aanwezig, de namen (nomina) verwijzen naar het 
algemene dat ook echt bestaat 

- Nominalisme: nomina zijn enkel nodig om de realiteit te begrijpen, ze bestaan enkel in ons 
hoofd en in taal => concepten bestaan niet, het concept bestaan niet, het concrete wel 

➔ Roscellinus: ‘het universale is slechts een flatus vocis’ => we komen nooit de algemene 
mens tegen, enkel maar concrete individuen.  

5. HET NOMINALISME VAN OCKHAM 

- Ockham = hoogtepunt van de universaliastrijd 



- Universalia zijn concepten van tekens (termini) van denken (mentaal) en taal die tot stand 
komen naar aanleiding van de confrontaUe met de natuurlijke werkelijkheid => ze bestaan dus 
niet voorafgaandelijk aan de werkelijkheid (universalia ante res), ze bestaan ook niet in de 
werkelijkheid (universalia in rebus) 

- In de werkelijkheid worden we dus geconfronteerd met singulariteiten -> concrete, 
individuele dingen 

- De ordening van denken en taal gee] ons een geordend beeld van de werkelijkheid 

➔ De mogelijkheidsvoorwaarde om de werkelijkheid te begrijpen 

6. HET STATUUT VAN NATUURLIJKE KENNIS VOLGENS OCKHAM 

- De werkelijkheid is de natuurlijke werkelijkheid die door God geschapen is => externe 
werkelijkheid bestaat en kennis ervan is mogelijk 

- Ockham => GEEN scepUcisme (= alles is onzeker en kennis is onmogelijk) -> hij stelt het 
bestaan van de werkelijkheid niet in vraag 

- KriUsche filosoof avant la lesre -> wat zijn de grenzen van de menselijke kennis? Wat kunnen 
we kennen en hoe kunnen we tot die kennis komen? 

- Kennis van de natuur = empirische kennis => onmiddellijke zintuigelijke ervaring is een 
evidente basis voor alle kennis 

- 2 soorten natuurlijke kennis: 

o IntuïUeve kennis 

▪ Ligt in het verlengde van het empirisme => zintuigelijke ervaring 

▪ Is primair en vormt de noodzakelijke basis voor de abstracUeve kennis 

▪ Wordt bepaald door de bewustzijnsact van een al dan niet aanwezig 
concreet zijnde 

o AbstracUeve kennis 

▪ Verwerking van intuïUeve kennis 

▪ Beschouwing los van het feit of er aanwezigheid of afwezigheid is 

- Het statuut van de universalia 

o Eerst: fictum-theorie: universalia als begrippen (ficta) die geconstrueerd zijn door het 
denken & bemiddelend zijn tussen denken en zijn 

o Later: intellecUo-theorie: begrip valt samen met denken -> zonder denken geen 
begrip en zonder begrip geen denken. 

7. GODSCONCEPT VAN DE REALISTEN VGL MET DIE VAN OCKHAM 



- Ockham: God hee] absolute macht en het geschapene is radicaal conUngent (God kon 
evengoed een hele andere wereld geschapen hebben) 

- God = onaantastbaar en extreem transcendent => extreme almacht + radicale / absolute 
vrijheid 

- Menselijk verstand is te beperkt om God’s wil te begrijpen 
- VoluntarisUsche God -> goddelijke wil is niet begrensd door raUonaliteit 

Realisten 
- God hee] wereld geschapen volgens noodzakelijk en raUoneel goddelijk plan 
- De door God geschapen wereld is de enigste mogelijke wereld 
- Mens kan parUciperen in de noodzakelijke, goddelijke orde 

8. HET STATUUR VAN THEOLOGISCHE KENNIS VOLGENS OCKHAM 

- Kennis van de natuur op basis van menselijk verstand = conUngent en hypotheUsch 

- Middeleeuwen: Woord Gods = inzichtelijk want de Waarheid ervan is conform het goddelijke 
intellect => MAAR: betekent niet dat ook inzichtelijk is voor de mens 

- Ockham: betwist niet dat geloofsarUkelen waar zijn, wel of ze WETENSCHAPPELIJK waar zijn 
➔ Zijn niet vaststaand (want er zijn ook ongelovigen) en niet evident (want niet gebaseerd 

op empirisme) 
- Geloofswaarheden zijn geen wetenschappelijke waarheden => de geloofswaarheden 

reveleren de grenzen van de natuurlijke kennis 
- De kennis van God is in het beste geval niet meer dan een louter conceptueel kennen van God 

(ons denken is te klein om het bovennatuurlijke te begrijpen) 

9. HET SCHEERMES VAN OCKHAM 

- 3 soorten kennis 

o Kennis op grond van de Openbaring (geloofskennis) 

o Natuurlijke kennis op basis van zintuigelijke dingen 

o Onmiddellijke logische inzichten 

- ‘Niets mag zonder reden worden geponeerd (gezegd als waar), tenzij het zelfevident is, 
gekend is door ervaring of gekend is op autoriteit van het Heilige Schri]’ -> gebruik niet meer 
gedachteconstrucUes en concepten dan strikt noodzakelijk 

- Is een methodologisch principe, geen metafysisch principe => doet geen uitspraak over de 
externe werkelijkheid 

- Is niet anUreligieus, niet ontworpen om de geopenbaarde waarheid te ontkennen. 

10. DE VERHOUDING TUSSEN GELOOF EN REDE VOLGENS OCKHAM 

- Er is geen harmonie tussen geloof en rede (filosofie) -> er zijn dingen die niet met de rede 
begrepen kunnen worden 



- Harmoniepogingen zorgen voor meer kwaad dan goed 

- Ockham = verdediger van het geloof (defensor fidei) -> wil het geloof redden omdat enkel het 
geloof (dus niet de filosofie) de mens kan redden 

- Credo quia absurdum = ik geloof omdat het zinnig is (Terullianus 160-210) ⬄ fides quaerens 
intellectum = geloof zoekt begrip (Anselmus) 

GEVOLG: breuk tussen filosofie en theologie aan eind van middeleeuwen => (natuur)filosofie 
wordt autonome discipline 

11. OCKHAM ALS WEGBEREIDER VAN DE ‘VIA MODERNA’ 

- Ockham’s nominalisme helpt mee naar de wissel van het middeleeuwse realisme naar de 
moderniteit 

- Crisis van de anUeke filosofie => ataraxia 

o Zo ver mogelijk weg van de pijn, vrijheid van zorgen, affecUeloosheid, emoUonele 
gelatenheid 

o Voor Europa: staat = pijn 

o Voor Grieken -> omgekeerd, je wordt mens als je aan poliUek doet 

⇨ CONCLUSIE: om atheïst te worden moet je God zoeken 

o Atheïst is degene die God gezocht hee] maar niet hee] gevonden 

o Gelovige zoekt God niet, maar geloo] wel 

HOOFDSTUK 4: DESCARTES 

1. MODERNE WIJSBEGEERTE 

VRAAG: Wat is het principe nu? 
- Autoriteit? 

In de middeleeuwse wijsbegeerte is autoriteit geen principe meer, de enige autoriteit ben ik 
zelf (cogito ergo sum) -> subject = autoriteit (is vroeger: paus, kerk was autoriteit) 

- Geloof? 
Geloof is niet meer de weg naar de waarheid, maar je bent zelf de enige waarheid => geloof is 
extern / opgelegd 

-  Rede? 
Rede ≠ raUo! Wat bedoel je met rede? => Kant -> Vernun] (rede) 

- Subject? 
SUBJECT IS PRINCIPE!!! => subject van Descartes ‘Mes cogitas’ -> een ding dat denkt -> 
denken en leven voor subject is vooral twijfelen (scep-cisme) 

- Twijfel? 



Twijfel = de acUviteit bij Descartes waarbij het subject bewust wordt van zijn bestaan 

2. CRISIS VAN DE MIDDELEEUWSE FILOSOFIE 

- Moderne filosofie (16e-19e eeuw) was mogelijk dankzij een crisis in / van de principes van de 
wereldvisie en ideeën van filosofie van de middeleeuwen 

- RevoluUe => ontdekking van autonomie van het denken 

- Start crisis = doorbraak van nieuw ideaal => zekerheid 

- Principe: subject als bron van zekerheid 

- Er zijn poliUeke, economische, wetenschappelijke en culturele transformaUes die moderne 
filosofie mogelijk maken => scheppen een ruimte waar vragen van moderne filosofie 
betekenis en zin krijgen 

3. GROTE STROMINGEN VAN DE MODERNE WIJSBEGEERTE 

- RaUonalisme (Descartes, Leibniz, Wolff) en empirisme (Hobbes, Locke, Hume) 

- Grote stromingen van de nieuwe Ujd: 

o RaUonalisme 

o Empirisme 

o Materialisme (Spinoza, Baron d’Holbach, La Mesrie) => denken is ook mat., alles is 
stoffelijk 

o Transcendentale filosofie (Kant, Fichte)  

o Idealisme (Schelling, Hegel) 

- Kern van de moderne conflicten 

RATIONALISME EMPIRISME

RaUo (de rede) Empirie (waarneming)

DeducUef systeem InducUef systeem

Zekerheid als principe Zekerheid als garanUe

Aangeboren ideeën Tabula rasa

Kennis ook buiten de grenzen van de ervaring Kennis enkel binnen de grenzen van de 
ervaring

Epistemologische interesse

Religieuze of atheïsUsche mentaliteit

AbsoluUst, republikein, democraat



➔ Alle moderne stromingen & filosofen kunnen beschouwd worden in het licht van de 
eerste moderne wedstrijd => raUonalisme ⬄ empirisme 

➔ De kern van de moderne filosofie = probleem van zekerheid in epistemologische, morele, 
poliUeke en religieuze termen 

- AugusUnus van Hippo (354-430) 

o Veritas (waarheid) ligt niet bij de mens, God is de bron van waarheid => licht zit in 
het hart => je moet geloven om te begrijpen (credo ergo sum) 

o ⬄ Descartes: licht komt van gezicht (zie schilderij ppt) 

4. DE MATHEMATISERING VAN DE NATUUR EN DE MECHANISERING VAN HET WERELDBEELD 
IN DE RENAISSANCE 

- Aristoteles: wiskunde hee] enkel betrekking op het ‘bovenmaanse’ (hemellichamen met een 
zekere maat van perfecUe), aardse = onvolkomen 

- Moderne wetenschap: natuur moet bestudeerd worden met mathemaUsche, experimenteel-
wetenschappelijke methode (= methode die toepasbaar is op ‘al was is’) 

Moderne droom: kennis over alles is mogelijk via wetenschap (is nooit uitgekomen) 

- Descartes: wiskunde is een universele methode, mathesis universalis => doel = natuur in 
haar totaliteit vasen 

- Mathesis universalis = universele kennis => KAN NIET, want zou onveranderlijk moeten zijn => 
natuur / systeem van de planeten is niet meer dan verhoudingen die we kunnen vertalen in 
wiskundige termen 

- Het project van de moderne wetenschap: de dingen (van de hele natuur) op een universele en 
absoluut noodzakelijke manier te kennen en beschrijven => de mathemaUsering van de 
natuur (echte causale a{ankelijkheden gegoten in de vorm van numerieke, funcUonele 
a{ankelijkheden) 

Droom = meten van natuurlijke processen om de absoluut perfecte verhoudingen die de 
causaliteit ervan bepalen (qua vorm en inhoud) blootleggen 

- Plena = datgene wat invulling gee] aan de vormen, de kwaliteiten => wat ze zintuiglijk 
voelbaar, smaakbaar, hoorbaar maakt 

- Telos / teleologie = iets beschrijven in funcUe van een doel, iets definiëren vanuit het einde 
van het verhaal (bv: zaad is plant die nog moet groeien) 

- Mechanisme elk ding is een machine, funcUoneert en blij] in zichzelf 

Ook de natuur is een machine -> een passief, via de wiskunde behandelbaar iets 

VOORBEELD: koelkast 



➔ Teleologie: koelkast is iets dat ik nodig heb om eten koel te houden, zodat het beder] 

➔ Mechanisme: machine uitleggen 

- Husserl: er is een werkelijke splitsing tussen de natuurlijke en de subjecUeve, intellectuele of 
psychische wereld, de wereld hee] niets te maken met subjecten als personen, cultuur, 
betekenis of intellectueel leven  

➔ De vorm van de realiteit is gemaakt door onze ogen => PRODUCT, daarna zien we dit in en 
kunnen we dit veranderen 

- Dualisme: subject – object:  

Pas na de producUe van het objecUef wetenschappelijk weten kon duidelijk worden dat dit 
alles alUjd al zijn begin moest hebben gehad in een subject dat denkt (= eerst producUe van 
objecUviteit, daarna duidelijk dat er een denkend subject moet zijn dat de objecUeve 
gegevenheid moet verklaren) 

➔ Denkend subject = iets van het mechanisUsch object achterna holt 

5. DESCARTES EN HET SCEPTICISME 

- Nieuwe mogelijkheid tot objecUvering -> nieuw soort universeel en noodzakelijk weten brengt 
Descartes tot inspiraUe maar ook tot een speciale bron van twijfel 

- Luther (1486 – 1543) en Calvijn (1609-1564) 

o Religieuze waarheden kunnen enkel duidelijk worden dankzij grondig onderzoek 

o Hadden meer vertrouwen in autoriteit dan in individuele kennis / macht => 
individuen zijn niet in staat om waarheden echt te leren of te toetsen = SCEPTICISME 

o Eender welke bron van autoriteit kon en moest onderworpen worden aan onderzoek 

- Descartes maakt van scepUcisme een methode 

o Er moet een vorm van gestrengheid, betrouwbaarheid zijn die goddelijk genoemd 
kan worden, voor het subject kan zeggen dat objecUviteit mogelijk is 

o Twijfel wordt door Descartes methodisch gemaakt => de twijfel krijgt de allure van 
methodische gestrengheid, te vergelijken met de strengheid van 
natuurwetenschappelijk, mathemaUserend onderzoek 

o !!! hij stelt dat de natuurlijke wereld mathemaUsch onbeschrij�aar is + ontwikkelt de 
filosofie als raUonele theorie, theorie van het denken 

- Descartes = grondleggen van het 17e eeuwse raUonalisme => ziet rede als bron van ware 
kennis en verwerpt zintuiglijkheid als bron van kennis 

- Het subject van Descartes is niet de mens => hij gee] formulering van de christelijke ziel (niet 
lichaam maar denken) 

- Alles kan in vraag gesteld worden, BEHALVE dat ik twijfel 



Het enigste wat blij] is twijfelen (= de acUe van in vraag te stellen) 

6. DE WISKUNDE ALS VOORBEELD VAN ORDE EN MAAT 

- Descartes’ werken over metafysica, logica en fysica => ‘meditaUes over eerste filosofie’, ‘traité 
du monde’, ‘regels voor het goed gebruik van het verstand’ (laatste zijn onafgewerkt) 

- Logica volgens Descartes: logica is de discipline die de rede in goede banen moet leiden zodat 
onvermoede waarheden worden ontdekt. 

Logica = algemene richtlijnen over de methode (⬄ logica vandaag) 

- IntuïUe 

o In intuïUe stopt scepUcisme, intuïUe kan niet in vraag gesteld worden! 

o Beginnen bij termen die zo duidelijk, eenvoudig en fundamenteel zijn dat ze enkel 
door intuïUe gevat kunnen worden en niet tot iets anders gereduceerd kunnen 
worden 

o IntuïUe kan leiden tot echte zekerheden! (bv: ik denk, ik besta, een sfeer hee] slechts 
1 oppervlakte) 

o !!!! ZIE CITAAT P71 

7. EEN ILLUSTRATIE: REGELS OM RICHTING TE GEVEN AAN HET VERSTAND 

- De 3 regels 

1. “Het doel van de studie dient te zijn het verstand te richten op het geven van een 
betrouwbaar en waar oordeel over alles wat zich voordoet” => mensen moeten bezig zijn 
met ALLES wat gebeurt (=alomvasend) 

2. “We moeten ons alleen met die onderwerpen bezighouden waarvan we denken dat ons 
verstand voldoet om tot zekere en ontwijfelbare kennis te komen” => selecUviteit! 
Belangstelling is puur methodologisch gedefinieerd 

3. “We moeten over de voorgestelde onderwerpen niet onderzoeken wat anderen ervan 
vonden of wat we zelf vermoeden, maar wat we helder en duidelijk kunnen inzien of met 
zekerheid deduceren; want dat is de enige manier om kennis te verwerven” 

- IntuïUe en deducUe 

➔ 2 manieren om zekere kennis te bekomen 

➔ DeducUe is niet meer dezelfde als bij Grieken met syllogisUek 

➔ DeducUe gaat hier over de verbinding van waarheden 

➔ DeducUe is gegrond in intuïUe 

- God in Descartes’ filosofie 

➔ God bedriegt niet, er zijn lichamelijke dingen (res extensa) die bestaan 



➔ God is de ulUeme garant van de betrouwbaarheid (garant tss zijn & denken, subject & 
object) 

➔ SubjecUviteit hee] quasi-goddelijke eigenschappen = het vermogen om heldere en 
precieze ideeën te hebben MAAR staat wantrouwig tov alles was zintuiglijk is 

8. COGITO ERGO SUM 

- Cogito ergo sum = ik denk, dus ik ben => de raUo van het subject wordt als primaire bron van 
zekerheid naar voor geschoven 

- Het cogito is resultaat van een methodische twijfel waarbij alles wat qua zekerheid extern kan 
toegeleverd worden, wordt opgeschort => je moet eerst vernieUgen voor je subject kan 
worden = kijken naar het resultaat (bv: eerst loskomen van autoriteit van ouders voor je 
volwassen kan worden) 

- Ik denk, dus ik besta – ik denk, dus ik ben = 1e waarheid die de test van methodische twijfel 
doorstond 

- Pierre Gassendi (1592-1652) => cogito ergo sum is juist MAAR er is geen verschil tussen 
zintuiglijke waarheid en waarheid gebaseerd op intuïUe 

➔ Antwoord Descartes: denken is zelf-evident 

➔ MAAR is dat niet te gemakkelijk? Wat is de posiUe van het Ik? Het ik is begeleid door een 
bepaalde vooronderstelling, wat is de draagkracht van deze veronderstelling? => 
antwoord = te vinden in de transcendentale filosofie van Kant 

- De Vleeschauwer 

➔ Door het raUonele denken van het subject naar voor te schuiven is de wijsbegeerte door 
Descartes subjecUvisUsch geworden => ‘het subject wordt aan de spits van het denken 
geplaatst’ => ZIE CITAAT P77 

- Husserl => bestempelt Descartes als grondlegger van het objecUvisUsch raUonalisme (zegt 
hetzelfde als D.V.) 

- Doorheen het cogito verschijnt de norm van de evidenUe van de idées claires et dis-nctes => 
moet voldoende zijn om kennis te hebben over ware dingen (=iets specifieks, bv: corona ipv 
rare griep) 

- SubstanUe-dualisme: res extensa ⬄ res cogitans 

o Res extensa = het object is uitgebreide substanUe -> ding bestaat, hee] 
uitgebreidheid 

o Res cogitans = het subject is denkende substanUe -> mens = ding dat denkt 

9. HET TRANSCENDENTAAL MOTIEF VAN DESCARTES 



- Het subject is de term die moet verondersteld worden om het object mogelijk te maken => 
impliceert dat het subject alUjd een slag te laat komt -> de natuur is al gethemaUseerd en het 
subject kan dat later pas themaUseren 

- De geniale zet van Descartes (benoemd door Husserl) = het subject dat feitelijk achter het 
object aanholt, schui] hij niesemin onder het object als filosofisch fundament  

➔ Nadien zal het subject eerst blijken geweest te zijn 

10. TOT SLOT 

- Het transcendentale moUef -> het denkende subject kan als antwoord beschouwd worden op 
de vraag naar de mogelijkheid, de betekenis, de objecUeve kennis 

- Dualisme en tussenruimte -> subject-pool (die denkt) ⬄ object-pool (die niet denkt, die 
slechts uitgebreidheid is) 

➔ Dualisme opent het vraagteken van de tussenruimte tussen het denken en het zijn => het 
intellect (de rede) = het verbindingsteken dat denken en zijn samensnoert 

➔ Dualisme alleen is niet genoeg => tussenruimte = soms God & soms intellect (volgens 
Descartes) 

- God is de figuur die ervoor zorgt dat we niet bedrogen worden = de betrouwbare Ander 

⇨ CONCLUSIE 1: enkel door het scepUcisme geraak je tot zelpennis 

⇨ CONCLUSIE 2: om vrij te denken, moet je het niet alleen kunnen, maar vooral durven 

HOOFDSTUK 5: DAVID HUME 

1. DE MODERNE NATUURWETENSCHAP EN HET NIEUWE EMPIRISME 

KENMERKEN VAN DE MODERNE NATUURWETENSCHAP 
- InducUe, observaUe (inducUe = specifiek -> algemeen => empirisch!) (⬄ deducUe = algemeen -

> specifiek) 
- Experimenten, methoden (strenge uniformiteit van methode) 
- ObjecUviteit garanderen 
- Afwezigheid van teleologie (manier om naar de realiteit te kijken, alles hee] een doel) 

NIEUWE EMPIRISME 
- Het nieuwe empirisme is zuiver van het idee van teleologie -> zuiver empirisme = empirisme 

die zich hee] geëmancipeerd van de illusie van teleologie + zuiver van alle a priori’s die haar 
besmesen 
➔ Zuivere waarnemingen maken en dan achteraf, op basis van die waarnemingen een 

theorie opstellen (inducUe) 
- GEVOLG: realiteit verschijnt als een machine -> de mens begrijpt de natuur o.b.v. de machines 

die hij produceert 
⬄ aan Aristoteles -> aristotelisch-scholasUeke aandacht voor empirisme => waarnemen dat a 
priori door vooropgezese denkschema’s is bepaald (bv: teleologie) 



 CITATEN 
- Isaac Newton (1643-1727): “Zijn en weten is een zee zonder oevers: hoe verder wij erin 

doordringen, hoe onmetelijker  datgene wat nog voor ons ligt zich uitstrekt; elke triomf van 
het weten bergt honderd betekenissen van niet-weten in zich” 

- Hume: 2 citaten p 87!!! 
- Hume: 

o Hoogste wetenschap is de menswetenschap 
o Hume bese] dat de natuurwetenschappen eigenlijk meer iets over de mensen zegt 

dan over de natuur => hiërarchie aanwezig 
MORELE ONDERWERPEN 
= alle onderwerpen die met de mens en zijn “mores” (= gedrag) te maken hebben => alle onderwerpen 
die de mens als individu levend in gemeenschap met andere individuen treffen 

- Moreel ≠ hoe we het vandaag zien 
- Moreel = alles wat met de mens te maken hee] als sociaal dier 
- Morele filosofie houdt zich bezig met menselijk handelen + alles wat voor de mens belangrijk 

is 
BETEKENIS VAN DE MENS? 

- Mens is voor Hume een compacte machine => past de natuurwetenschappelijke methode toe 
op menselijke fenomenen 

- Hume = grondlegger van het naturalisme in de moderne filosofie 

2. HUME: KORTE SITUERING 

Niet kennen 

3. ‘CONSEQUENT’ EMPIRISME? 

- Locke (1632-1704) 

o Geest is een tabula rasa 

o Onze ideeën ontstaan door oorspronkelijke ervaringen (experiences) die we achteraf 
op een bepaalde manier opslaan in onze geest 

o SensaUons (groen, rond, sappig) -> complex idea (appel) MAAR er moet ook nog een 
substanUe zijn 

o SubstanUe = de drager van alle kenmerken die we kunnen zien, de drager die achter 
alle impressies zit 

SubstanUe kunnen we niet zien omdat we het zelf produceren 

o Locke zijn consequent empirisme is niet consequent genoeg, in zijn empirisme moet 
hij toch iets idealisUsch toevoegen => we moeten ook aannemen dat er reële 
substanUe is 

- Berkeley (1684-1753) 

o Ontkent het reële bestaan van substanUes 



o Zijn = waargenomen worden => alles wat waargenomen kan worden ‘is’, alles wat 
niet waargenomen kan worden ‘is niet’ 

o Radicaliseert Lockes empirisme 

o MAAR is nog alUjd niet consequent genoeg want hij gaat er nog alUjd van uit dat het 
‘ik’ toch iets reëels is 

- Locke en Berkeley gaan niet akkoord met Descartes’ concept van het subject / mens / ik 

➔ Ze tonen welke tekortkomingen / problemen er zijn 

➔ MAAR ze blijven wel trouw aan het principe van het ik => het ik is iets zelfevident 

4. HET ‘RADICAAL’ EMPIRISME (HUME) 

- Impressies = ervaringen die we rechtstreeks opdoen 

- Ideeën = de a�eeldingen van een herinnering / fantasie / denken van oorspronkelijke 
indrukken 

- Hume maakt verschillende degradaUes van impressies en ideeën, a{ankelijk van de 
intensiteit (eenvoudige impressies ⬄ complexe impressies) 

- Aangeboren ideeën kunnen volgens Hume niet bestaan (⬄ Descartes) => bij aangeboren 
ideeën zijn er geen impressies aan vooraf gegaan dus zijn het absurde / waardeloze ideeën 

5. DE ‘VORK VAN HUME’ 

- De werking van onze geest is voor Hume niet enkel het passief registreren van impressies en 
ideeën MAAR OOK het acUef ontdekken van relaUes, het leggen van verbanden om tot 
grotere, complexere ideeën te komen en het proberen begrijpen en ordenen van de realiteit 

DE VORK VAN HUME 
- Onderscheid tussen 2 soorten redeneringen 

o Bewijzende redeneringen => ontdekken van relaUes tussen ideeën = soort kennis 
waar we absoluut zeker van kunnen zijn 

▪ Is a priori = hee] de ervaring niet meer nodig om zeker te zijn dat het juist is 
▪ Is analyUsch = de conclusie zit vervat in de termen, en volgt logisch uit de 

definiUe van de termen 
o Feitelijke redeneringen (belangrijkste voor Hume) => relaUes tussen feiten, bv 

causaliteit (oorzaak & gevolg)  
▪ Hume: ‘al onze redeneringen over feiten zijn gebaseerd op causaliteit’’ 
▪ MAAR: waarneming kan ons niets over causaliteit zeggen: we zien enkel een 

‘na elkaar’ (post hoc), geen ‘ten gevolge van elkaar’ (propter hoc) 

6. CAUSALITEIT EN HET THEORETISCH PRINCIPE 

- We hebben causaliteit uitgevonden om orde en regelmaat in de natuur & in het dagelijkse 
leven te brengen en om het leven (over)lee�aar te maken 



- Causaliteit = de natuurlijke neiging om een relaUe tussen 2 gebeurtenissen te poneren (omdat 
het ons langer doet leven op aarde) 

- Causaliteit = een verwachUng, een gewoonte 

- Causaliteit = een kwesUe van geloof in ficUes => niet theoreUsche kennis 

7. SCEPSIS EN INDUCTIE 

- Hume is scepUsch tegenover inducUe => je kan nooit 100% zeker zijn! 

- Door inducUe poneren we kennis die veel verder strekt dan onze ervaring en die niet 
gerechtvaardigd is 

- InducUe leidt niet tot betrouwbare waarheid maar tot doxa (schijnkennis) => 
waarschijnlijkheid 

8. SCEPSIS TEN AANZIEN VAN DE METAFYSISCHE IDEEËN 

- Het ‘ik’ is een ficUe => we zijn van nature geneigd om een substanUe te veronderstellen die 
schuilgaat onder ons denken maar we ervaren nooit rechtstreeks een Ik 

- God is ook een ficUe => we hebben de substanUe van het goddelijk nooit waargenomen en er 
is ook geen logisch argument om van een onvolmaakte wereld naar een volmaakte God over 
te stappen 

9. HUMES ‘GEMATIGD’ SCEPTICISME: FUTIEL OF FATAAL? 

- Het verstand is geen baas in huis => ‘De rede is slechts de slaaf van de hartstochten & kan 
slechts de funcUe hebben hun te dienen en te gehoorzamen’ 

- De natuur is sterker dan de rede en dwingt ons om te geloven in het Ik, de wereld, causaliteit,
… 

- Rede = natuurlijk insUnct dat ons tot bepaalde overtuigingen brengt en ons behoedt voor 
ontsporing 

- We  moeten doen alsof 

HOOFDSTUK 6: KANT 

1. HET STREVEN NAAR AUTONOMIE 

- Agoon =  wedstrijd, arena, veld 

- Filosofie is een constante discussie tussen verschillende stromingen 

MAAR het zorgt ook voor iets posiUefs: het besef dat ideeën eerst geen inhoud hebben die 
gebaseerd is op ervaring, dat het dan niet meer zijn dan wensen / zinloze stellingen 

➔ Men moet er inhoud proberen in te krijgen, de ideeën moeten zinvol worden 

SUBJECT-OBJECTSCHEIDING 



= sinds Kant is er een algemeen aanvaardde scheiding tussen de mens als kennend & onderzoekend 
subject en de werkelijkheid als studieobject dat buiten de mens gelegen is 

- God hee] niet meer de funcUe als garant van zekerheid 
- Hume bracht Kant tot de idee dat God wel een funcUe kan spelen in het leven van de mensen, 

maar dat die funcUe niets te maken hee] met de objecUeve waarheid 
- Hume: God is een ficUe (die noodzakelijk is om te overleven) 
- Kant: God is een postulaat van de prakUsche rede => de rede produceert de idee van God om 

een zin te geven aan het leven 

2. KANT: KORTE SITUERING 

Niet kennen 

3. DE VERWARRING TUSSEN HALLUCINATIE EN PERCEPTIE: BEGINPUNT VAN KRITISCH 
DENKEN 

- Kant = grondlegger van de transcendentale filosofie (=kriUsche filosofie)  => antwoord op 
raUonalisme (Descartes) en empirisme (Locke, Hume, Berkeley) 

- Kant probeert met zijn transcendentale filosofie verzoening te realiseren tussen raUonalisme 
en empirisme (via Hume) 

- KanUaanse vraag: wat is de begrenzing tussen de domeinen waar de zintuigelijke ervaring, of 
de rede/verstand de baas is? 

BELANGRIJKSTE KRITISCHE WERKEN VAN KANT (!!! EXAMEN) 
- KriUek der reinen Vernun] – KriUek van de Zuivere Rede (1781) 

Over de mogelijkheid van objecUviteit van wetenschappelijke kennis die over de dode, 
mechanisch te begrijpen natuur gaat. 

- KriUk der prakUschen Vernun] – kriUek van de PrakUsche Rede) (1788) 
Over de vraag van de mogelijkheidsvoorwaarden van moraliteit 

- KriUk der Urteilskra] (KriUek van het Oordeelsvermogen) (1790) 
Over het schone & het sublieme, over het levende 
Stelt de moeilijkheid van objecUvering aan de orde + de noodzakelijkheid om tot een 
epistemologisch meer expliciet gezichtspunt te komen wat betre] de verhouding tussen 
objecUviteit en subjecUviteit 

4. DE PRE-KRITISCHE PERIODE: LOGISCHE NOODZAKELIJKHEID VERSUS EFFECTIEVE 
REALITEIT 

EERSTE KRITISCHE PERIODE (tot 1760) 
= periode van het dogmaUsch realisme 

- Invloed van Newton, Leibniz en Wolff 
- “De logische analysemethode is voldoende om de essenUe van het reële te bereiken 
- De bewijzen van het bestaan van God hebben een zekere waarde => vanuit het logisch denken 

van God kunnen we ook het bestaan ervan besluiten 
- Er is nog geen verschil tussen ‘begrippelijkheid’ (= verstand-denken) en zintuiglijkheid 

TWEEDE KRITISCHE PERIODE (tot 1769) 
= Kant neemt afstand van zijn raUonalisUsche visie 

- Komt in contact met Locke, Hume en het empirisme 



- Begint te twijfelen over de betrouwbaarheid van uitspraken die zogezegd de realiteit betreffen 
=> ze blijken toch dromerijen / dweperijen te zijn 

- Ziet in dat er een verschil is tussen logische noodzakelijkheid en effecUeve realiteit => 
existenUe is geen asribuut van essenUe 

KRITIEK OP HET ONTOLOGISCH GODSBEWIJS VAN DESCARTES 
- De verbinding tussen denken en zijn is problemaUsch => het is niet omdat je tot een zelf-

evident of een niet contradictorisch concept kan raken, dat je kan besluiten dat dat in realiteit 
zo is 
➔ Crisis van de ontologie 

5. KANT UIT ZIJN DOGMATISCHE SLUIMER GEWEKT DOOR HET EMPIRISME VAN HUME 

- Dankzij Hume bese] Kant dat je met enkel begrippen de waarheid niet kan zeggen  

- Hume zorgt ervoor dat Kant de zintuigen herontdekt als bron van objecUeve waarheid 

- Kant kwam vanaf dat moment in een spreidstand tussen begrippelijkheid en zintuiglijkheid 

6. DE BRIEF AAN MARCUS HERZ: EEN KWESTIE VAN OVEREENSTEMMING 

CENTRALE VRAAG VAN KANT  
- “Ik vroeg me namelijk af op welke grond de betrekking tot het object berust van wat in ons 

voorstelling heet” 
➔ We hebben zijn (object) en voorstelling (gedachten, idee), wat is de relaUe tussen de 

twee en met welk van de twee moeten we beginnen? Wat is oorzaak van wat? 
- !!! Kant => zegt dat het allemaal 1 grote hypothese is waarover hij praat -> hij probeert de 

mogelijkheid van de werkelijkheid te bepalen 
We kunnen niet meer zeggen dan dat deze mogelijkheid wel begrijpelijk is.  
Het antwoord op de vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarde van de realiteit is niet een feit, 
het is een consistente uitleg die begrijpelijk is, als mogelijkheid beschouwd moet worden en 
ons helpt om te realiteit uit te leggen 

PROBLEEM IN HET IDEE VAN DE WEDERZIJDSE OVEREENSTEMMING TUSSEN OBJECT EN 
VOORSTELLING 

- Het object is niet de oorzaak van het verstand en het verstand is ook niet de oorzaak van het 
object 
Bv: “hand”: het object hand is een mengeling van deze twee registers (het zintuiglijke en het 
intellectuele), het probleem is dat we 1 van de 2 als oorzaak beschouwen, terwijl we van 
reciprociteit moeten uitgaan 

- Oplossing = inzien dat er in de realiteit alUjd universaliteit en noodzakelijkheid te vinden is => 
alle elementen die bestaan volgen de wesen van de natuur => er is dus toch iets in de 
realiteit dat nooit verandert = ‘begrippelijke aspect van de ervaring’ (zijn) -> moet het 
onderwerp van de filosofie zijn (dus niet wat er gebeurt, niet de voorbeelden maar wel de 
wetma-gheid van de natuur 

7. CONSTITUTIE: HOE ZIJN SYNTHETISCHE OORDELEN A PRIORI MOGELIJK? 

KRITIEK VAN DE ZUIVERE REDE 



- Gaat vooral over de vraag naar de mogelijkheid van objecUeve kennis => ‘Hoe zijn syntheUsch 
a priori oordelen mogelijk?’ => verwijst naar de noodzakelijke combinaUe van de 2 aspecten, 
het a priori regelgevende van de reden en het syntheUsche van de zintuiglijkheid 

- AnalyUsch oordeel = een oordeel waar we in het predicaat niets meer in vinden dan hetgeen 
dat in het subject al aangekondigd was, er komen geen verrassingen meer + ze kunnen 
ona{ankelijk van de ervaring waar of onwaar zijn 
Bv: een man is een mens 

- SyntheUsch oordeel = een oordeel waarbij het predicaat iets meer over het subject zegt dan 
louter de definiUe van het subject, het zijn vooral oordelen over de ervaringen + ze hebben 
ervaring nodig om tot een uitsluitsel over hun (on)waarheid te komen 
Bv: het is hier warm 

- A priori = oordelen over de mogelijkheid van de realiteit, of zaken waarbij je geen ervaring 
nodig hebt 
Bv: 2 + 2 = 4 (is een denktheorie, ervaring is niet nodig) 

- A posteriori = oordelen die feiten die al gebeurd zijn beschrijven 
 VOLGENS KANT 

- Causaliteit is volgens Kant een ficUe -> dankzij Hume hee] hij ingezien dat we causaliteit niet 
zien, maar dat we dingen gewoon op een bepaalde manier interpreteren 

- Kant neemt gedacht van Hume over dat bepaalde ficUe nodig en nuug zijn in onze omgang 
met de realiteit MAAR: hij zoekt (voorbij het ficUef statuut) toch bepaalde regulariteiten / 
noodwendigheden vast te leggen in bepaalde ficUes 

- Als we naar de wereld kijken werken we op een bepaalde manier waardoor we spontaan 
dingen die na elkaar gebeuren als causaliteit ordenen => volgens Kant is dit iets dat in het 
subject bestaat, we projecteren een bepaalde orde in de realiteit en dat kan wel ficUe zijn, 
maar hij gee] het een andere naam => analogie van de ervaring 

8. DE ONKENBAARHEID VAN HET DING OP ZICHZELF 

- Het ‘Ding an sich’ is volgens Kant per definiUe onkenbaar omdat het ding an sich is en niet 
voor ons 

- Kant merkt dat de dingen die voor ons verschijnen, verschijnen op een bepaalde manier die te 
maken hee] met ons, en niet met het ding zelf 

Bv: het feit dat een voorwerp een bepaalde kleur hee], hee] te maken met ons en niet met 
het voorwerp, moesten wij kleuren op een andere manier zien, dan zou het voorwerp een 
andere kleur hebben 

- We mogen niet vergeten dat alles wat we zien een mengeling is van externe informaUe en 
interne acUviteit 

De realiteit ‘an sich’ zonder intervenUe is het ding ‘an sich’ en per definiUe kunnen we dat niet 
kennen, want dan is het een verwerking van de realiteit 

➔ Er bestaat een realiteit, maar zodra we die proberen te kennen is die gecontamineerd 
door het subject 

- De beperking is de mogelijkheid => je hebt alUjd weerstand nodig om iets te doen, het is door 
Hume dat Kant ontwaken is uit het automaUsme in zijn denken 



We mogen niet klagen over de beperkingen, want dankzij de beperkingen kunnen we iets 
doen (de beperking is de mogelijkheid -> de vraag is de mogelijkheid van het antwoord) 

We mogen niet klagen dat we de dingen niet kennen, maar we moeten inzien dat kennis en 
filosofie pas mogelijk is als we de grens aantonen tussen het ding an sich en de realiteit voor 
ons, dan lossen we min of meer alle problemen van het scepUcisme op 

9. HET SUBJECT ALS PLAATS, FUNCTIE VAN HET OBJECT 

/ 

10. EN WAT MET DE LEVENDE ORGANISATIE? 

- Kant -> alles wat lee], levert weerstand op en brengt zo kennis aan de wetenschap op 

- Alles wat lee], is op zich onkenbaar, want het is onvoorspelbaar -> we kunnen de structuur 
wel kennen, maar de realiteit niet 

- !!! Aan de ene kant kunnen we objecUeve waarheid produceren over algemene processen, 
maar dat toont aan de andere aan dat er alUjd iets onkenbaar blij] 

HOOFDSTUK 7: HUSSERL 

1. KANTELINGEN NAAR DE FENOMENOLOGIE 

- Fenomenologie = theorie van de fenomenen, de dingen de verschijnen, de realiteit 

MAAR: de realiteit voor het subject, de realiteit die aan ons verschijnt 

- Fenomenologie ligt in de lijn van Kants transcendentale filosofie maar er zijn toch 3 
belangrijke kantelpunten! 

KANTELPUNTEN 
- Op vlak van de transcendentale filosofie 

o PostkanUaanse 19e eeuw (= tussen Kant en Husserl) => groot systeem van filosofische 
disciplines -> dominante producUe van overkoepelende filosofische systemen 
⬄ niet het idee maar de feiten zijn het ware, ideeën zijn een verdere verwerking van 
de feiten 

o RaUonalisme wordt vervangen door het Duits idealisme 
= idealisUsche filosofie die de strengheid van de wetenschap hee], zonder daarom 
samen te vallen met de wetenschap 

o Empirisme wordt vervangen door het posiUvisme 
= empirisch onderzoek, experimenten zijn de waarheid, experimenteel onderbouwde 
gezichtspunten die de wetenschap ondersteunen en conceptueel onderbouwen 

o Zowel bij idealisten als posiUvisten onderscheidt de filosofie zich steeds meer van de 
wetenschappen 

- Op vlak van de geschiedenisvisie (= de manier waarop de geschiedenis wordt begrepen) 
o ! verandering, instabiliteit ! 
o De toekomst kan heel anders zijn dan het verleden, en het verleden kan heel anders 

geweest zijn dan het heden ( de aarde was vroeger ook heel anders dan nu) 



o Historicisme = alles verandert conUnu, alles hee] slechts waarde in verhouding tot 
de geschiedenis als geheel, en niet op zichzelf 

o Historisme = zag de geschiedschrijving voor het eerst als een aparte discipline => 
geschiedenis moet beschreven worden op basis van objecUeve feiten & studie van 
geschreven bronnen 

- Op vlak van de leefwereld (= de echte realiteit die we als mens met een lichaam ervaren) 
o Husserl: ‘ we bekijken de wereld met de ogen van de wetenschappen, maar niet 

meer met onze eigen ogen’ => we mogen niet naïef zijn ! 
o De waarheid is niet het eerste dat zich aan ons toont, er is iets oorspronkelijker (er is 

iets dat verstopt zit achter onze gangbare manier om naar de wereld te kijken) 
▪ Freud: we denken dat we vrij zijn: oorspronkelijker is het onbewuste (dat 

ons gedrag beïnvloed -> subject is niet zomaar baas van eigen spreken) 
▪ Kierkegaard: we denken dat de raUo het wijs zijn van de mens is: 

oorspronkelijker is het schepsel van God te zijn 
▪ Nietzsche: het is niet het object dat spreekt: oorspronkelijker is een wil tot 

macht 
o Er is ook meer aandacht voor existenUële vraagstukken 

Jaspers ->  in grenssituaUes (beslissende momenten in ons leven) hebben we niets 
aan de wetenschap => moeten een geloofssprong maken 

2. HUSSERL: KORTE SCHETS 

FILOSOFIE VAN HUSSERL: 
- Fenomenologie = poging om terug naar de dingen zelf te gaan, naar de oorspronkelijke 

ervaring die verloren is gegaan door de wetenschap => de dingen voor zover die door de 
natuurlijke ervaring tot ons bewustzijn doordringen 

- We zijn vergeten dat de oorsprong van de wetenschappen de wereld is die we op een naïeve 
manier kunnen bereiken 

- Inhoud van het bewustzijn is niet van punt A naar punt B verplaatsen, maar punt B komt 
gewoon dichter en dichter 

- Betekenisverlening door bewustzijn:  de dingen zelf zijn niet de dingen op zich, maar de 
dingen die allen betekenis hebben -> de realiteit op zich is onbereikbaar => er bestaat geen 
realiteit zonder betekenis, er bestaat geen realiteit buiten het bewustzijn 
Wat we zien is een product van de verwerking van de info van buitenaf => ac-eve 
betekenisverlening door het bewustzijn (⬄ passieve registraUe van de gegevenheid) 

- Fenomenen: kennisact, alles wat bestaat zijn denkacten -> de dingen analyseren op de manier 
waarop ze verschijnen (= als bewustzijnsacUviteit) 

- IntenUoneel bewustzijn => het bewustzijn is alUjd gericht op iets, nl: betekenis geven 
- Fenomenologie houdt zich niet bezig met objecten, maar met de acten van het bewustzijn = 

de oorspronkelijke manier om te wereld te ervaren 
- Tussen haakjes zesen: alles wat we vanzelfsprekend vinden moeten we tussen haakjes zesen 

(= terug naar de realiteit gaan), we weten teveel, we bekijken de wereld vanuit een 
wetenschappelijk punt en we moeten dat tussen haakjes zesen 
➔ Zo krijgen we een oorspronkelijker oog => van binnen naar buiten filosoferen 
= methode van opschor-ng / epochè 

- KriUek op psychologie / psychologisme => het object van de psychologie is een subject 
(denkacUviteit die betekenis gee]) en dat zijn ze vergeten 
+ kriUek op alle pogingen om de subdisciplines van de filosofie te beschouwen als onderdelen 
van de empirische psychologie 



 HUSSERL ARCHIEF 
➔ De drie stalen brandkasten in Leuven waar het nalatenschap van Husserl bewaard wordt  

3. DE CRISIS VAN DE EUROPESE WETENSCHAPPEN 

GESCHIEDENIS VAN HET EUROPESE DENKEN 
- Een zoektocht naar objecUvering -> een vooruitgang naar wetenschappelijke vormen om de 

realiteit uit te leggen 
➔ Meer accuraatheid, meer duidelijkheid over je objecUviteit, meer zekerheid 

- MAAR: nefaste gevolgen 
➔ We lopen vast in vormen van objecUvisme & in de subjecUvisUsche reacUes die daarmee 

symmetrisch zijn 
o Probleem bij objecUvisme = geloof dat de wetenschap als enige de waarheid zegt 

over de wereld (= wetenschap hee] het laatste woord) 
o Probleem bij subjecUvisme = de wetenschap is een construct dat subjecUef-relaUef 

is, cultureel bepaald en dus conUngent is => willen alles tot culturele construcUes 
reduceren 

o HUSSERL: zit ergens tussen deze twee extremen 
CRISIS VOLGENS HUSSERL 

- Crisis = een oordeel, een beslissing nemen 
- Voor Husserl is de crisis het interbellum (jaren ’30) => moment waarop de wetenschappen 

helemaal vergeten zijn wat eigenlijk de waarde is van de mens, ze weten niet meer wat ze met 
hun kennis moeten doen => crisis van het geloof in de rede (zie p 146) 

FILOSOOF VOLGENS HUSSERL 
- Filosoof = funcUonaris van de mensheid => kunnen niet zomaar afzien van de ‘taak’ (= geloof 

in de mogelijkheid van de universaliteit van kennis) 
- Alle filosofen & wetenschappers zijn ten dienst van de mensheid, anders vergeten ze het 

oorspronkelijke doel en doen ze mee aan de crisis 
- We moeten terug reflecteren op een grondige historische & kriUsche manier om zo tot een 

radicaal zel�egrip te komen voor alle beslissingen (radicaal zel�egrip = begrip van onze 
inbedding in de geschiedenis) 

FILOSOFEN IN DIT HOOFDSTUK (!!! EXAMEN) 

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 

- Alfred Wegener (1880-1930) 

- Charles Darwin (1809-1882) 

- Johann Goslieb Fichte (1762-1814) 

- Karl Marx (1818-1883) 

- Leopold von Ranke (1795-1886) 

- Jacob Burckhardt (1818-1897) 

- Sören Kierkegaard (1813-1855) 

- Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

- Arthur Schopenhauer (1788-1860) 

- Sigmund Freud (1856-1939) 



- Karl Jaspers (1883-1969) 

- Ernst Cassirer (1874-1945) 

- MarUn Heidegger (1889-1976) 

HOOFDSTUK 8: HEIDEGGER 

1. EEN DRIEVOUDIGE NEGATIE VAN DE METAFYSICA 

- Drievoudige negaUe van de metafysica = pogingen om een alternaUef voor de metafysica te 
vinden => metafysica is een vergissing geweest -> hee] een onmenselijke wereld gecreëerd 
en hee] daardoor de echte menselijke natuur in gevaar gebracht 

- Verleden = eenvormig conUnuüm van 1 grote vergissing 

- Karl Marx (1818-1883) 

o Geschiedenis = een geschiedenis van privé-eigendommen & klassenstrijd 

o BekriUseert moderne wijsbegeerte (bv: scheiding van mens & burger in ‘DéclaraUon 
des droits de l’homme et du citoyen) 

o Toekomst = maatschappij zonder sociale conflicten, met gelijkheid (communisme) 

o Waarheid van alles = economische relaUes tussen mensen (klassenstrijd is een 
economische dynamiek) 

o We moeten niet meer proberen om de wereld te interpreteren, maar we moeten de 
wereld transformeren => alternaUef van de filosofie = revoluUe -> totale verandering 
van de maatschappij 

- Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

o Geschiedenis = geschiedenis van het nihilisme 

o BekriUseert de middeleeuwse filosofie -> de christelijke omkering van morele 
waarden is de oorzaak van de huidige vervreemding van de mens 

o Waarheid van alles = de wil tot macht 

o De oplossing is weggaan van de metafysica, tradiUonele filosofie niet meer volgen => 
idee van oorspronkelijkheid 

- MarUn Heidegger (1889-1976) 

o Geschiedenis = geschiedenis van het vergeten van het zijn 

o BekriUseert de griekse filosofie => moment waarop de geschiedenis van het vergeten 
van het zijn begint + waarin zich de mogelijkheid van een nieuw beginsel verbergt 

o Waarheid van alles = oorspronkelijke manier om in de wereld te leven & 
oorspronkelijke betekenis van bv. de rede 



o Heideggers filosofie vormt het einde van de drievoudige negaUe => representeert de 
uitpuung van de mogelijkheden om het geheel van de realiteit op een niet-
metafysische, maar totaliserende wijze uit te leggen 

FILOSOFEN DIE BEÏNVLOED WERDEN DOOR HEIDEGGER (!!! EXAMEN) 

- Husserl 

- Hans-Georg Gadamer 

- Jacques Derrida 

- Sartres 

- Maurice Merleau-Ponty 

- Emmanuel Levinas 

- Paul Ricoeur 

- Michel Foucault 

- Karl-Otoo Apel 

- Jürgen Habermas 

- Richard Rorty 

- Alain Badiou 

- Hannah Arendt 

2.  HEIDEGGER: KORTE SCHETS 

/ 

3. ZIJN EN TIJD 

DOEL VAN HEIDEGGERS ZIJN EN TIJD 
- Doel = de fundamentele vraag van de metafysica, de vraag naar het zijn (de zin van het zijn) 

kriUsche te herzien 
- Hypothese van het werk = ‘Misschien zijn we al die jaren verkeerd geweest, we dachten dat 

we het “zijn” bekeken, maar misschien bekeken we iets helemaal anders’ 
- Het boek bevat een systemaUsche uiteenzeung van de principes en hoofdconcepten van 

Heideggers filosofische onderneming 
DE-STRUCTIE 

- DestrucUe = de geschiedenis van de metafysica a�reken om opnieuw te kunnen beginnen 
!!! niet gewoon a�reken van de interpretaUes van het zijn, MAAR WEL: de ontdekking en de 
daadwerkelijke erkenning van deze verschillende interpretaUes die de basis van onze 
“vanzelfsprekende” interpretaUe van het zijn geworden zijn 

- De geschiedenis is een complex van lagen => de onderste laag is de “ware”, via destrucUe 
kunnen we tot de waarheid komen 

4. DE ZIN VAN HET ZIJN TOT PROBLEEM MAKEN 



FENOMENOLOGIE VAN HEIDEGGER VS HUSSERL 
- Husserl 

o Richt zich op de verhouding tussen voorwetenschappelijke wereld & de 
wetenschappen die deze wereld op een wetenschappelijke manier ontplooien en zo 
haar eigenlijke karakter verhullen / vervalsen 

o De grondstructuren van het zijn kunnen achterhaald worden door de inhoud van het 
bewustzijn te analyseren 

o Hee] astronomie gestudeerd -> gebruikt astronomie om fenomenen te bestuderen 
- Heidegger 

o Richt zich op de kern van de metafysica zelf => betrekt de existenUële vraag erin 
o Fenomenologie moet zich niet beperken tot het bewustzijn => menselijke leven is 

niet te reduceren tot bewustzijnsbelevenissen 
o Het feitelijke leven moet het domein van fenomenologisch onderzoek zijn => het 

enige oorspronkelijke is het leven in zijn temporele feitelijkheid 
o Hee] theologie gestudeerd -> wil astronomie niet gebruiken om fenomenen te 

bestuderen, wil zijn eigen analyse ontwikkelen om te analyseren wat de mens is en 
om de ganse geschiedenis van de filosofie te herzien 

VERGETEN VAN DE VRAAG NAAR HET ZIJN 
- Metafysica hee] het zijn alUjd als vanzelfsprekend behandeld => zijn het belang van de c 
- Al van bij de grieken denken de filosofen dat ze over ‘het zijn’ aan het praten zijn, terwijl ze 

eigenlijk over de ‘dingen die zijn’ aan het praten zijn (bv: God is iets dat is ⬄ wat betekent het 
dat God IS?) 

- Vergeten mag niet gezien worden als iets niet kunnen herinneren => het is eerder iets niet 
meer kunnen -> we zijn vergeten hoe we naar het “zijn” kunnen vragen -> we kunnen het niet 
meer EN we zien niet dat dat een probleem is 

⇨ Wat is de vraag naar het zijn? => we willen vragen wat we willen zeggen als we vragen wat iets is 

3 VOOROORDELEN VAN DE METAFYSICA VOLGENS HEIDEGGER 
- Het zijn is het algemeenste begrip, alles ‘is’ 

KriUek van Heidegger: het begrip van zijn is niet het algemeenste, maar wel het duisterste  
- Het begrip van zijn is ondefinieerbaar omdat het zijn het algemeenste is, moesten we het 

definiëren dan zouden de categorieën die we gebruiken het algemeenste zijn = typische uitleg 
van de tradiUonele metafysica 
KriUek van Heidegger: de ondefinieerbaarheid moet niet tot de conclusie leiden dat we niet 
verder moeten zoeken => we moeten de ondefinieerbaarheid als probleem en vereiste voor 
het denken begrijpen => we moeten de vraag opnieuw stellen, we moeten het kunnen 
definiëren! 

- Het zijn is het vanzelfsprekendste begrip => niemand vraagt het zich af en iedereen gebruikt 
onproblemaUsch het werkwoord zijn 
KriUek van Heidegger: de situaUe waarbij we een vaag begrip van zijn hebben en waarbij de 
zin van zijn steeds in de duisternis blij], bewijst dat we de vraag naar het zijn opnieuw 
moeten stellen / opnieuw moeten formuleren 

  
 ONTOLOGISCHE DIFFERENTIE TUSSEN ZIJN EN ZIJNDE 

- Metafysica hee] het zijn als zijnde geconcipieerd en is daardoor de ontologische differenUe 
tussen zijn en zijnde vergeten => het zijn is niet iets dat is 

- Als je denkt dat het zijn ‘zo of zo’ is, dan behandel je het zijn als een zijnde (= als iets dat IS) 
➔ De ontologische differenUe is de inhoud van het vergeten 



5. METHODE: FENOMENOLOGIE? 

DE WERELD VOLGENS HEIDEGGER 
- De wereld is anders dan die die de natuurwetenschappen construeerde 
- De wereld is een complex van betekenis en zinnen, de wereld is niet de wereld an sich 

De wereld is niet hetzelfde als ze zou zijn zonder ons (subject), maar ze is ook niet een object 
of een representaUe van de ware wereld => wereld is niets meer dan betekenissen  

- Wereld = cons-tu-ef moment van het menselijke bestaan => zonder wereld geen mens & 
zonder mens geen wereld (want wereld is complexiteit van betekenissen) 

6. FUNDAMENTELE ANALYSE VAN HET MENSELIJK BESTAAN (DA-SEIN) 

- Dasein = ‘er zijn’ = bestaan -> hij gebruikt het woord dasein ipv mens omdat hij dacht dat hij 
daardoor alle referenUes aan metafysische of religieuze definiUes van de mens kon 
neutraliseren (dasein, komt in tegenstelling tot mens niet met associaUes) 

Dasein = dier dat kan spreken en dat zich op een moment kan afvragen wat het leven 
betekent 

- Fundamentele analyse toont dat we ons alUjd wezenlijk in de Ujd en in de wereld bevinden => 
de vraag naar het zijn moet gesteld worden vanuit de horizon van de temporaliteit 

- Fundamentele analyse valt samen met bevindelijkheid = ‘hoe ik in de wereld en in de Ujd 
besta’ => je probeert langzaam te beschrijven wat je ziet & niet te snel te springen naar “we 
zijn een raUoneel wezen” (bv: ontbijten = zorgen voor lichaam) 

Hoofdelementen van bevindelijkheid = existenUalia 

7. HET ‘MEN’ EN DE EXISTENTIALEN 

- Men: 

o Individu is onpersoonlijk we doen ‘wat men doet’, we handelen op een collecUeve 
manier 

o Meest natuurlijke gedrag van mensen => opent mogelijkheden om vrij te zijn, om de 
tradiUe te volgen zonder daarover na te denken => oneigenlijkheid 

o Het men is de mogelijkheidsvoorwaarde van ik => we zijn eerst men en dan pas ik 

o Men = toestand van vanzelfsprekendheid -> er zijn voor het individu geen existenUële 
vragen => onpersoonlijk leven 

- Ik: 

o De mogelijkheid om het bestaan in de modus van het ‘men’ existenUeel te kunnen 
modificeren => jezelf eigen maken 

o Ik = jezelf op een andere manier begrijpen waardoor je een toekomst en een 
verleden krijgt -> worden in de eenheid van het tegenwoordige moment van mijn 
bestaan samengebracht 

o = moment van authenUciteit en eigenlijkheid 



8. TERUG NAAR DE GRIEKSE FILOSOFEN: LOGOS EN ALÈTHEIA  

LOGOS: 
- Heidegger probeert aan te tonen dat het begrip van logos dat wij hebben, resultaat is van een 

historisch proces dat de oorspronkelijke betekenis van logos verhult 
➔ Voor ons is het vanzelfsprekend dat logos = rede en dat rede naar kenvermogen verwijst 

en universele en objecUeve waarheid garandeert 
➔ Heidegger wil vanzelfsprekendheid doorbreken 

- Logos voor Herakleitos = leggen -> verzamelen van informaUe 
- Vernun] (duits voor rede) -> oorspronkelijk verbonden met vernehmen (!! We kunnen soms 

ook verkeerd horen -> rede kan zich vergissen) 
➔ Verloren gegane passieve karakter van de rede wordt beklemtoond 

- Volgens Heidegger verwijst rede naar een respectvolle houding tot het zijn en de zijnden (= 
zich laten aanspreken ipv in naam van de realiteit spreken) => rede = manier om de dingen de 
systema-seren 

ALÈTHEIA 
- Betekenis van aletheia die voor ons vanzelfsprekend is = waarheid -> objecUeve waarheid -> 

overeenstemming van oordeel en realiteit 
- Betekenis voor de grieken: on-verborgenheid -> gebeurtenis waarbij het zijn van zijn 

natuurlijke verborgenheid uitgaat & zich manifesteert (ontdekking / onthulling) 
- Betekenis volgens Heidegger: elke gebeurtenis die de realiteit een nieuwe horizon van zin 

gee] van waaruit de realiteit begrijpbaar & de gewone onderscheiding tussen waar en vals 
pas mogelijk wordt => aletheia = mogelijkheidsvoorwaarde van objec-eve waarheid 
Lethe = vergeten, aletheia = moment waarop de dingen zich tonen 

9.  DE VRAAG NAAR DE TECHNIEK EN ‘GELATENHEID’  

- Algemeen idee over natuur: we zijn de belevenis van de natuur voor alUjd verloren => we zien 
alles als een hulpmiddel (bv: rivier = mogelijkheid om elektriciteit te produceren) 

➔ De natuur is (net als het denken) onder de macht van de techniek, denken is een product 
van onze Ujd => een -jd van technologieën 

➔ We hebben een manier om problemen op te lossen = prakUsch denken 

Het prakUsch denken is niet het probleem, maar wel het feit dat we niet meer op andere 
manieren kunnen denken 

- Heideggers laatste woorden: ‘Enkel God kan ons redden’ 

➔ Duidt op de onmacht van een denken dat hee] geprobeerd om de metafysica te 
overwinnen zonder in haar eigen taal en denkwijze terug te vallen 

➔ Armoede van het denken -> enkel bevesUging van het einde van een soort denken 
(metafysica), niet het openen van een nieuwe mogelijkheid voor de filosofie => 
Heideggers project is een uitdovende vlam 

HOOFDSTUK 9: SARTRE 



1. WIJSBEGEERTE À LA FRANÇAISE 

FILOSOFEN DIE EEN INVLOED HADDEN OP SARTRE 
- Immanuel Kant (1724-1804) en Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 

➔ DUITS IDEALISME -> absoluut idealisme van Hegel (kwam later onder druk te staan door 
fenomenologie) 

- Alexandre Kojève (1897-1968) en Jean Hyppolite (1909-1968) 
➔ Hegelianisme  

- Emmanuel Levinas (1906-1995) zese Sartre aan om het werk van Husserl en Heidegger te 
betuderen 
➔ Husserls opvaungen vielen in goede aard bij de Fransen 
➔ Heidegger -> moeilijker doordat zijn onderscheid tussen Zijn en zijnde in ging tegen het 

subjecUvisme die overheerste in de franse filosofie => vooral fenomenologisch denken 
van Heidegger dat een invloed had op de fransen 

➔ Sartre & Heidegger = tegenstanders -> Sartre wil zijn volk tonen dat zijn filosofie en 
interpretaUe van Husserl beter is dan die van Heidegger  

- Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) en Albert Camus (1913-1960)  
➔ ‘hedendaagse’ franse filosofie  
➔ Ponty -> engagement in het leven 
➔ Camus -> vrijheid is niet collecUef maar individueel (je kan zelf kiezen om  vrij te zijn) 

- Sartre => grote interesse in Karl Marx (1818-1883) => “de ware filosofie moet in het verlengde 
& ten dienste van het leven staan” 

2. SARTRE: KORTE SITUERING 

Niet kennen 

3. BEWUSTZIJN 

BEWUSTZIJN ALS INTENTIONALITEIT 
- Bewustzijn = opzet, tendens, neiging -> het bewustzijn is een relaUe (het hee] relaUes tot een 

object) 
- Sartre = posiUeve waardering voor de fenomenologie -> een oplossing voor de impasse (bv: 

zijn ⬄ schijn, res extensa ⬄ res cogitans 
- Transcendentale reducUe (door Sartre overgenomen van Husserl) -> zorgt dat het bewustzijn 

verschijnt zoals het werkelijk is => dynamiek van intenUonaliteit 
- Bewustzijn = alUjd een bewustzijn van -> is alUjd intenUoneel verbonden met de wereld 

waarop het betrokken is (bewustzijn zal alUjd aan zichzelf ontsnappen) 
- Bewustzijn = een dynamiek (⬄ Descartes: bewustzijn is een substanUe) 
- IntenUoneel bewustzijn = betrokken op de fenomenen die verschijnen aan het bewustzijn 
- IntenUonaliteit veronderstelt 2 polen: bewustzijn en fenomeen 

HET IK IS EEN DING 
- Het ik is een ding = iets waar het bewustzijn op gericht kan zijn (= een object van het 

bewustzijn) 
- Het ik is een product van het bewustzijnsacUviteit en is daarom transcendent t.o.v. het 

bewustzijn 
- Het ik wordt door Sartre definiUef uit het bewustzijn geweerd 
- MAAR: het ik is geen hypothese -> dat ik een ik ben staat voor Sartre buiten kijf 



TRANSCENDENT EN IMMANENT 
- Immanent = blij] binnen een bepaalde orde en kan volledig verklaard worden 
- Transcendent = iets dat zichzelf oversUjgt, dat buiten zichzelf gaat (bv: ik is transcendent aan 

het bewustzijn, bv: God) 
CONCEPTEN OVER BEWUSTZIJN 

- A-theUsch bewustzijn = een bewustzijn dat niet onmiddellijk zichtbaar is, een bewustzijn van 
zichzelf (bewustzijn van het bewustzijn) -> focust op zichzelf als relaUe met het object 
(bewustzijn hee] dus zelf geen object) 
➔ Je bent je van iets bewust zonder je er expliciet op te richten bv: noUUes nemen, je bent 

bewust dat je hand een bepaalde beweging maakt, maar je bewustzijn is expliciet bezig 
met de woorden die je opschrij] 

- TheUsch bewustzijn = bewustzijn gericht op iets anders dan zichzelf, gericht op een fenomeen, 
bewustzijn met object 
➔ Je neemt het voorwerp van bewustzijn ook als object van het bewustzijn -> je richt je 

bewustzijn op iets 
- Regressus ad infinitum = zou ontstaan moest je het zel�ewustzijn herleiden naar een 

bewustzijn van het fenomeen => oneindig bewustzijn waarbij je je alUjd afvraagt naar wat je 
kijkt, kan voorkomen worden door een a-theUsch bewustzijn toe te voegen 
➔ Bewijs / verklaring geven voor iets dat ook weer bewijs nodig hee] -> oneindige regressie 

- Bewustzijn (van) de wereld = theUsch bewustzijn -> bewustzijn neemt afstand van de 
fenomenen maar ook van zichzelf -> iets dat transcendent is komt samen met het bewustzijn 
van zichzelf 

- Bewustzijn (van) zichzelf = a-theUsch bewustzijn, maar kan ook theUsch zijn want het ‘Ik’ is 
een ding 

4. HET ZIJN 

- Zijn-op-zich ->  être en-soi => de pool van de objecten, het object valt samen met zichzelf, 
stelt geen vragen over zichzelf of over anderen => geen mogelijkheden, geen raUoneel leven 

- Zijn-voor-zich -> être pour-soi => pool van het bewustzijn -> is het omgekeerde van en-soi, 
bewustzijn valt niet samen met zichzelf, is gericht op het andere dan zichzelf => kan zichzelf 
vragen stellen 

- Worden onderscheiden door het ‘niet’ / le néant (zie verder) 

- CITAAT P185: als iemand anders naar jou kijkt ziet die persoon jou als een ding (= en-soi), 
andere mensen zien jou zoals jij jezelf ontwerpt => vrijheid, je kan zelf kiezen hoe andere 
mensen jou zien 

5. HET NIET 

- Het niet (le néant) = de mogelijkheid om afstand te nemen, een breuk te maken tussen 
zichzelf en de werkelijkheid => een ruimte die geproduceerd wordt 

- De breuk kan betrekking hebben tot de dingen, maar ook tot onszelf => we kunnen afstand 
nemen van wie we zijn, van ons verleden, van onszelf als ‘faciliteit’ 

- Je moet tot inzicht komen dat je een niet bent -> realiseren dat je vrijheid hebt + achteraf 
reflecteren dat je noch een object, noch een Ik bent => je bent de ruimte tussen de twee 



➔ Het niet is niet oorspronkelijk in de mens, het is het gevolg van een acUviteit => ver-niet-
ende ac#viteit 

- Pour-soi = zijnde wat het niet is en niet zijnde wat het is  

6. VRIJHEID 

- Vrijheid en niet => de ver-niet-ende acUviteit opent de vrijheid => pour-soi verschijnt als de 
absolute vrijheid 

- Vrijheid en angst => vrijheid komt tevoorschijn in de ervaring van angst => onbestemde en 
existenUële angst => duikt op in het besef van de keuze, we zijn absoluut vrij in onze keuze en 
daardoor ook volkomen verantwoordelijk => het bewustzijn van ‘moeten kiezen’ zorgt voor 
angst 

- Vrijheid en situaUe => gesitueerde vrijheid = onze keuzes worden alUjd gemaakt in een 
bepaalde context  

➔ Paradox van de vrijheid = er is slechts vrijheid in situaUe en er is slechts situaUe door de 
vrijheid 

- Vrijheid en hindernis => zonder hindernis geen vrijheid -> er is maar een vrij voor-zich 
mogelijk als het geëngageerd is in een weerstand biedende wereld (~Kant: ‘duif: zonder 
luchtweerstand kan ik beter vliegen, niet waar want dan kan je helemaal niet vliegen) 

➔ We hebben niet gekozen voor vrijheid, we zijn veroordeeld tot vrijheid 

- Vrijheid en engagement => dingen die je doet hebben gevolgen voor het leven van anderen -> 
je bent geëngageerd met anderen 

7. KWADE TROUW 

- Kwade trouw = neiging om onze verantwoordelijkheid te ontlopen, ons te verschuilen achter 
excuses en alibi’s te zoeken => angst voor de vrijheid -> ontvluchten van de vrijheid & 
verantwoordelijkheid ontlopen 

- We willen pour-soi zijn, maar willen de verantwoordelijkheid die erbij hoort niet (~Heidegger) 

8. DE FUNDAMENTELE KEUZE 

- Eerst is er existenUe => je bestaat 

- Daarna komt de wezensbepaling => door te werken worden we iets, we zijn niets anders dan 
wat we van onszelf maken => het wezen is resultaat van mijn daden 

- MAAR er is alUjd een radicale heroriëntering mogelijk 

9. DE ANDER 



- “De hel, dat zijn de anderen’ => de ander is een bedreiging voor de absoluutheid van onze 
vrijheid, doordat deze eveneens door de andere wordt geclaimd => oorspronkelijk en 
onvermijdelijk conflict 

- Samenleven is een hel, maar we hebben geen andere keuze 

- We reduceren de ander tot ding of objecUef lichaam, we verdedigen ons tegen de ander door 
hem ook van zijn vrijheid te beroven 

- Liefde? Is volgens Sartre ook geen paradijs, maar eindigt alUjd in een onderdrukkingsrelaUe => 
lie{ebben en geliefd worden = objecUveren en geobjecUveerd worden 

10. HET HUMANISME 

NIET KENNEN 

11. TOT SLOT 

- Merleau-Ponty: Sartre is te radicaal, te zwart-wit, hij verwachse teveel van de mens,  

➔ Je kan een nieuwe start maken, maar in beperkte mate, het verleden blij] alUjd deel van 
jezelf 

- Camus: was nog radicaler dan Sartre => absurdisme, MAAR oneens over communisme 

➔ Sartre = moeten soms onmenselijke middelen gebruiken om tot mooie dingen te komen 
(praat wat Stalin deed goed) 

➔ Camus = met de vrijheid kan je niet onderhandelen => de mens is absoluut vrij en 
niemand kan in mijn vrijheid beslissen 

HOOFDSTUK 10: FOUCAULT 

1. DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE SPECIFIEKE INTELLECTUEEL 

- Specifieke intellectueel = vertrekt vanuit concrete, lokale contexten, luistert  naar de mensen 
en helpt minderheidsgroepen om voor zichzelf op te komen  

- Universele intellectueel (slechte intellectueel volgens Foucault) = werpen zich op als 
woordvoerders van de massa => moralisten 

2. FOUCAULT: KORTE SITUERING 

TIJDSLIJN ! => zie Ujdslijn in groep 

3. STRUCTURALISME 

- Structuralisme = zich afwenden van het subject & bewustzijn ten voordele van ‘structuren’ => 
structuur is wat het subject bepaald 

- Structuralisme = kriUek op het existenUalisme  



- Structuralisme wordt in de 1e plaats gezien als een methode in de menswetenschappen die 
haar oorsprong kent in de linguïsUek => individu bestaat niet en het subject hee] niet meer 
alle macht => we hebben teveel verwacht van het subject, om te weten wie de mens is moet 
je onderzoeken wat de taal is 

FERDINAND DE SAUSSURE (1857-1913) 
- Vader van het structuralisme -> ‘cours de linguisUque générale’ => werd de ‘bijbel’ van de 

structuralisten 
- Taal (langage) ≠ gesproken taal (la parole) maar wel taal zoals een in het nu bestaand systeem 

van tekens (la langue) => synchrone studie van taal = zoals ze nu in een samenhangend geheel 
bestaat (⬄ diachroon = zoals ze in de Ujd is geëvolueerd) 

- Iets begrijpen = de plaats ervan achterhalen in een systeem, het begrijpen als een element in 
een systeem van tekens => de code van een systeem proberen achterhalen 
➔ Een teken (un signifiant) krijgt pas betekenis vanuit het onderscheid met andere tekens  

- Structuur bepaald dus ook wat we kunnen zeggen => de begrenzing is de mogelijkheid  
- Structuralisme = dood van de subjec�ilosofie => de mens is zelf product van verschillende 

werkzame structuren 
- Voordeel van structuurmodel = vruchtbaar voor veel domeinen MAAR: verdwijnen van de 

mens als voorwerp van de menswetenschappen 
LACAN 

- QUOTE!! (vanbuiten kennen!) => ‘Het onbewuste is gestructureerd als een taal’ 
- Structuralisme in de psychoanalyse => het onbewuste zijn geen verlangens maar is een 

systeem dat de structuur van het object bepaald   

4. TIJD EN HISTORICITEIT 

FOUCAULT EN KANT 
- Foucault leest Kants ‘Wat is verlichUng?’ => benadrukt het ‘nu’, de actualiteit binnen de 

beweging van de gehele geschiedenis 
- Foucault ziet Kant als 1e filosoof die een band legt tussen de reflecUe over kennis, het denken 

over geschiedenis en de analyse van het moment van het ‘nu’ waarop hij schrij] 
- VerlichUng = emancipaUeproces  
- Foucault zegt dat als je de geschiedenis van de filosofie wil schrijven, je dit op z’n Kants moet 

doen, met als doel kriUek op je eigen Ujd te geven 
ASSUJETTISSEMENT 

- = onderwerping, subjectvorming of subjectconsUtuUe 
- Subject is a{ankelijk van de structuur, niet omgekeerd => subject = onderdaan, volgt de 

structuur ipv die zelf te bepalen 

5. ARCHEOLOGIE 

CITAAT P 208-209 ‘De woorden en de dingen’ 
- Archeologie -> grieks: archè = beginsel => onderzoek naar hetgene dat onderliggend is, 

hetgene waar alles uit voorkomt -> alles wat onderliggend is aan de wetenschappen in een 
bepaalde historische periode 
➔ Belangrijk om de interne relaUes binnen een ruimte begrijpen -> zoeken naar de 

structuur van de democraUe die de filosofie & een bepaald idee van de mens mogelijk 
maakt 

6. HET WETEN 



- A priori -> alle elementen in de geschiedenis die iets mogelijk maakten 
- Mogelijkheidsvoorwaarde -> iets dat iets anders mogelijk maakte 
- Weten = epistèmè -> een gedeelde, onderliggende, onbewuste en anonieme dieptestructuur 

die een historische periode mogelijk maakt => is Ujds- en cultuurgebonden 
➔ Weten = hetgeen dat kennis en objecUviteit mogelijk maakt 

7. HET DISCOURS 

NIET KENNEN 

8. HET SUBJECT 

- QUOTE P213: ‘de mens verschijnt als een vreemde, empirisch-transcendentale dubbelfiguur, 
aangezien hij de soort is waarbinnen men kennis verkrijgt van datgene wat alle kennis 
mogelijk maakt’ 

- De mens verdwijnt samen met de menswetenschappen => de mens als subject richt zich op 
de wereld als een object dat hij aan zijn denken wil onderwerpen door het tot object te 
maken = mogelijkheid voor het ontstaat van de natuurwetenschappen 

- De-centrering van het subject => het subject is niet meer het centrum van de realiteit, maar 
deel van een groter geheel, 1 element binnen een structuur 

➔ Het subject is niet meer de oorsprong van zijn wereld, maar het product van anonieme 
structuren 

9. DE DOOD VAN DE MENS 

- De mens is niet langer het oudste / meest constante probleem dat aan het menselijke weten 
werd gesteld => de mens is een recente uitvinding / construcUe 

- De mens kan enkel begrepen worden in de context van het moderne epistèmè => moderne 
mens is gedoemd om te verdwijnen 

10. DOOD VAN DE AUTEUR 

- Vraag naar de auteur ~ vraag  naar de structuur & plaats van het subject 

- Auteur is dood => auteur is net zoals de mens een construcUe 

- De auteur maakt een tekst, maar de tekst maakt ook de auteur => het werk emancipeert zich 
van de auteur 

- Er zal ook de-centraUe van de auteur zijn 

11. TOT SLOT 

KUHN 
- Normale wetenschap = conform aan de heersende waarden of normen 



- Als wetenschap niet volgens de normen beoefend wordt => buiten de gemeenschap van de 
onderzoekers 

- Verschillende paradigma’s volgen elkaar op, gescheiden door breuken 
- Breuk = onzekerheid over de waarde van een bepaalde theorie => twijfel haalt de theorie 

onderuit => geen lineaire ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
- Periodes van stagnaUe worden verstoord door een conceptuele omwenteling => paradigma’s 

zijn incommensurabel => onderling onverenigbaar 
FOUCAULT EN KUHN OVEREENKOMSTEN 

- Epistèmè van Foucault komt sterk overeen met het concept ‘paradigma’ bij Kuhn 
- Ze zijn er beide van overtuigd dat die conceptuele raamwerking kunnen veranderen => gaan 

allebei in tegen Kant 
FOUCAULT EN KUHN VERSCHILLEN 

- K: analyse van paradigma is beperkt tot vakgebied van natuurwetenschappen 
- K: binnen vakgebied = grote mate van bewuste consensus ⬄ F: epistèmè = onbewust 
- K’s paradigma is veel korter dan F’s epistèmè 
- F: epistµemµe = vakoverschrijdend => georiënteerd op verschillende, op het 1e zicht 

losstaande gebieden van weten + breder georiënteerd => er kunnen verschillende opvaungen 
naast elkaar voorkomen 

- K = gefascineerd door de overgangen tussen paradigma’s ⬄ F = overgangen zijn enigma’s 

HOOFDSTUK 11 & 12: WITTGENSTEIN 

- Filosoof van de 20e eeuw 

- Vroege & late Wisgenstein => gebaseerd op de manier waarop hij taal uitlegt 

o Vroege Wisgenstein => ‘Tractatus’ -> taal als uitsluitend taal van de wetenschap  of 
logica => belangrijk om structuur van de wetenschap te bereiken & structuur van de 
wereld te begrijpen 

o Late Wisgenstein => ‘Filosofische onderzoekingen’ -> logica bestaat wel, maar het is 
louter een abstracUe, de echte taal is iets dat lee] en te maken hee] met sociale 
rela-es en intersubjec-viteit => belangrijk om te begrijpen wat de taal (die wij in het 
dagelijkse leven gebruiken) is 

- Het is  niet nodig om te kiezen => het zijn 2 verschillende benaderingen 

1. TRACTATUS: CENTRALE PROBLEEM (H11 PUNT 3) 

- Tractatus ligt in het verlengde van Kant => bepalen van de grenzen van ons denken 
- De grenzen van ons denken bepalen moeten we kunnen denken aan wat niet denkbaar is => 

dat kunnen we niet op directe wijze doen = we kunnen dat niet binnen het denken doen 
- We kunnen het wel op indirecte wijze doen, door de grenzen van het denken af te lijnen via 

taal -> elke gedachte kunnen we in taal uitdrukken 
- CENTRALE PROBLEEM = Wat kan worden uitgedrukt in taal en dus ook wat kan worden 

gedacht? => wat zijn de grenzen van de taal? (en dus ook de grenzen van ons denken?) 
- DEMARCATIEPROBLEEM = het onderscheid / de demarcaUe tussen het zegbare en het 

onzegbare 



- Oplossing = de filosofie moet aan taalkriUek doen (= enigste zinvolle taak van filosofie) -> 
wijzen op de grenzen van zinvol taalgebruik 
➔ Filosofie = een prakUjk ipv een theorie => ‘zieke’ vormen van taalgebruik worden 

‘genezen’ door ze te herformuleren en te elimineren => filosofie maakt zo een 
onderscheid tussen zinvol en zinloos taalgebruik 

➔ door het zegbare duidelijk weer te geven kan je het onzegbare aanwijzen 

2. BETEKENIS VAN TAAL (H11 PUNT 5) 

⇨ correspondenUe / a�eeldingstheorie 
- de essenUe van taal zit in een onderliggende (verborgen) dieptestructuur => bestaat 

ona{ankelijk van ons in de unieke, onderliggende, logische structuur van taaluiUngen 
➔ structuur bereiken door logische analyse van de volzinnen => komen tot atomaire / 

elementaire proposiUes  
➔ proposiUes = hetgeen we denken en beweren => kunnen we vertolken via verschillende 

volzinnen 
➔ proposiUes zijn samengesteld uit namen 
➔ verschillende proposiUes kunnen gecombineerd worden tot samengestelde / complexe 

proposiUes => verzameling van alle proposiUes = de taal 
➔ !!! DE STRUCTUUR VAN DE LOGISCHE TAAL VORMT DE AFBEELDING VAN DE STRUCTUUR 

VAN DE WERKELIJKHEID (taal is een spiegel) 

3. BETEKENIS VAN WERKELIJKHEID (H11 PUNT 6) 

- De werkelijkheid bestaat uit objecten => vormen een abstracte, ontologische categorie 
➔ Objecten = meest elementaire bouwstenen van de werkelijkheid => vormen de 

substan-e van de werkelijkheid  
➔ De objecten kunnen zich op verschillende manieren tot elkaar verhouden => er zijn 

verschillende configura#es mogelijk =>(logische) vorm van de objecten 
➔ Er zijn dus verschillende mogelijke standen van zaken in de externe werkelijkheid => als 

die standen ook effecUef het geval zijn = feiten 
➔ De wereld / werkelijkheid = de verzameling van alle feiten 
➔ “de wereld is alles wat het geval is” 
➔ !!!! de werkelijkheid is alUjd een mix, een systeem van objecten => er zijn linken / banden 

/ verbindingen => hiërarchie => verschillen tussen subject en predicaat (! Examen) 

4. WARE EN ONWARE PROPOSITIES (H11 PUNT 7) 

- Ware proposiUes = als de mogelijke stand van zaken in de externe werkelijkheid ook effecUef 
zo is -> wat gezegd wordt spiegelt effecUef het geval af / wat zich in de taal uitdrukt verwijst 
naar iets werkelijks (Grieks: waar = werkelijkheid (oorspronkelijke betekenis)) 

- Onware proposiUe = geen overeenkomst tussen taal en werkelijkheid, je zegt iets en de taal 
kan het niet afspiegelen 

5. HET MYSTIEKE (H11 PUNT 8) 

- Het mysUeke = het onuitspreekbare dat zich toont -> het is iets zeer waardevol, maar het laat 
zich niet uitspreken en er kan niets betekenisvol over worden gezegd => het TOONT zich enkel 



- Bv: ethische problemen -> de grote levensvragen van de filosofie -> er bestaat geen antwoord 
op, er is geen wetenschap over mogelijk en er kunnen geen proposiUes over gemaakt worden 
MAAR: is wel heel waardevol 

- ! belangrijkste vb van het mysUeke => het bestaan van de wereld -> ‘niet HOE de wereld is, 
maar DAT ze is’ -> we hebben het gevoel dat de wereld bestaat (mysUek gevoel), maar we 
kunnen er niets mee aanvangen 

6. WITTGENSTEINS ZELFKRITIEK (H12 PUNT 4) 

!!! EXAMEN 
Wisgenstein verduidelijkt zijn fouten in het begin van zijn ‘Filosofische onderzoekingen’ 

- Hij realiseert zich dat hij een essenUalist is geweest in zijn ‘Tractatus’ -> hij analyseerde taal 
alsof die een essenUe zou hebben (nl. we praten met elkaar, de taal bestaat, iedereen begrijpt 
en gebruikt de taal) 

- Jonge W -> de waarheid / essenUe van de taal ligt onder de oppervlakte => daar zijn eer geen 
onduidelijkheden, contradicUes of problemen (die zijn er wil op het normale niveau van taal) 
=> we moeten dus diep naar de essenUe gaan en de taal zuiver maken, we zijn ‘artsen’ en 
moeten een ‘zieke’ behandelen, daarvoor is een demarcaUe nodig tussen wat gekend / 
gezegd kan worden en wat niet 
➔ ‘dit reducUonisme van taal doet geen recht aan de veelheid aan ‘funcUes’ die taal hee] 

=> gee] een eenzijdig beeld van wat taal is + het legt niet uit wat taal is 

7. FAMILIEGELIJKENISSEN (H12 PUNT 4) 

- Taalspelen = de verschillende acUviteiten waarvoor we taal gebruiken 
- Taal is een verzameling van taalspelen -> taal hee] geen essenUe die aan het licht kan worden 

gebracht => om te begrijpen hoe taal werkt moeten we de veelsoorUgheid ervan inzien 
- DefiniUe van taal ~ definiUe van spel => wat een spel is toont zich niet aan de hand van 1 spel, 

maar aan de verschillende spelen => er zijn gelijkenissen en vormen van verwantschap tussen 
spelen maar er is niet 1 unieke gemene deler  

- Je kan alle vormen van taal alUjd tot een logische structuur reduceren MAAR die logische 
structuur is NIET het fundament van de taal 

FAMILIEGELIJKENISSEN 
- Er is een gelijkenis tussen de verwantschap tussen taalspelen en de verwantschap tussen 

familieleden => FAMILIEGELIJKENISSEN 
- Familieleden delen verschillende eigenschappen, maar geen van die eigenschappen is 

typerend voor ALLE familieleden 
➔ We moeten niet proberen om een tradiUoneel systeem van talen te hebben, maar we 

moeten willen toegeven dat alles zich in een grijze zone bevindt 

8. DE VISIE VAN WITTGENSTEIN OP DE LOGISCHE REGELS (H12 PUNT 6) 

- Vroege Wisgenstein => regels hebben een absolute geldigheid en krijgen daardoor een 
extern, objecUef en noodzakelijk karakter 



- Latere Wisgenstein => de regels worden gevormd door het collecUeve gebruik ervan -> 
volgen van de regels is een acUviteit die tot stand komt door overeenstemming, gewoonte en 
training 

- Regels ~ wegwijzers => ze tonen ons de weg zonder ons te dwingen, we volgen ze omdat we 
hun funcUe verstaan 

- Het volgen van de regels  is een publieke en een sociale acUviteit => de overeenstemming die 
bestaat in een gemeenschap bepaalt de regels die worden gevolgd => regels berusten op de 
gewoonten van een gemeenschap 

- De rechtvaardiging / fundering voor de regels ligt in de acUviteit van het gebruik ervan => we 
volgen de regels blindelings, het is een gewoonte, resultaat van een training 

9. PRIVETAAL (H12 PUNT 8) 

- Taal hee] een publiek en sociaal karakter => ! taal lee], het is niet zomaar een instrument dat 
je pakt en gebruikt => je lee] in de taal en de echte taal is wat lee] in de communicaUe 
tussen subjecten en tussen mij en mijzelf als ik aan het denken ben  

➔ Als je denkt, denk je in een taal die de realisering / verwezenlijking is van regels die we 
ALLEMAAL volgen => om met jezelf te communiceren moet je de regels volgen die je ook 
volgt om et anderen te communiceren 

- W zet zich af tegen de mogelijkheid van privétaal => begrijpen van taal hee] te maken met 
het volgen van de regels => privéregels bestaan niet DUS privétaal bestaat ook niet 

➔ Het idee van een privétaal die alleen ik kan begrijpen is een fantasie / een illusie van de 
echte taal 
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GASTCOLLEGE 

DEEL 1: 

 FILOSOFEN DIE BESPROKEN WORDEN: 
- Jaques Lacant 
- Socrates en Plato => filosofie creëert een ruimte voor een denkend subject (vanaf de Griekse 

filosofie is de filosofie subjecUef geworden) 
- Descartes => AugusUnus ging hem vooraf als degene die in de westerse denkruimte een naam 

/ plaats gegeven hee] aan dat stemmetje dat in u denkt, spreekt en is 
Descartes hee] dat subject stevigheid gegeven, maar er is iets speciaals => er is een res 
cogitans (ding, substanUe) maar tegelijk ook een funcUe => we moeten niet meer denken aan 
het subject alsof het gaat over het subject dat hier nu staat, het is een ander subject => iets 
dat denkt, een funcUe van het denken 

- Kant => degene die subject scherp stelt in termen van mogelijkheidsvoorwaarden 
(mogelijkheidsvoorwaarden van een object)  
Als we de procedure van Kant volgen, vertrekken we alUjd vanuit een object => we moeten 
veronderstellen dat er een object is -> hoe is dat mogelijk? 
➔ De producUe van objecUviteit is alUjd een beetje duister, tot dat die opgehelderd wordt 

en subject de term is die achterop hinkt => er moet alUjd al iets gebeurd zijn voor we 
kunnen zeggen dat we moeten uitgaan van een subject 

2 ZAKEN VAN DE 20E EEUW 
- De hele ruimte van het denken (cogito) hee] zich voornamelijk vertaald in termen van taal => 

subject dat denkt = subject dat spreekt 
Taal is de centrale term in de 20e eeuw => taal is bepalend voor wat we denken, zeggen en 
dus ook kennen 

- Gevolg van de klemtoon op de taal => ‘dat ding dat spreekt’ is steeds mysterieuzer geworden 
Lacant => we spreken als subject, we zijn spreekwezens => Wat betekent het om te spreken, 
wat impliceert het voor zowel de subject- als objecserm? 

Gustav Mahler 1860 1911

David Pinset 1891 1918

Paul Engelmann 1891 1965

Baruch Spinoza 1632 1677

Luitzen Brouwer 1881 1966

Kurt Gödel 1906 1978

Moritz Schlick 1882 1963

Ernst Mach 1833 1916

Thomas Nagel 1937

Archimedes 287 v.C. 212 v.C.

(de Martelaere)

Aurelius AugusUnus 354 430

John Langshaw AusUn 1911 1960



DEEL 2: 

 WAT MOET VOLGENS LACAN IN VRAAG GESTELD WORDEN? 
- Lacan hee] compleet andere visie over taal dan andere filosofen 
- We zijn geneigd om de taal te beschouwen als een instrumentenbox waarmee we de wereld 

en onszelf mee betekenen om ons een plaats te geven 
- Lacan ontkent dit niet maar zegt dat als we ons de vraag stellen wat taal voor een subject 

betekent, dat dit helemaal niet de betekenis is 
- Integendeel -> het feit dat we betekenis zoeken en vinden is net wat ondermijnd en in vraag 

gesteld moet worden => basis van Lacans theorie 
WAT DOEN WE ALTIJD TE SNEL? 

- Begrijpen => Lacan deconstrueert een veralgemeend begrip van de dingen die hij ervaart en 
bespreekt als enigszins gewelddadig => om dat te kunnen deconstrueren ontwikkelt hij een 
theorie van de betekenaar 

BETEKENAAR EN HET ONBEWUSTE 
- Een betekenaar is een begrip dat uit de linguïsUek komt 
- Basisgedachte voor Lacan: het gaat over een klankVORM, niet betekenis => indien de stof van 

onze subjecUviteit taal is, dan is die stof de vorm en niet de betekenis 
Bv: het woord ‘Marokkaan’ volwassenen =>  geven er onmiddellijk een betekenis aan, nl. 
iemand die uit Marokko komt ⬄ kinderen => staan open om op een andere manier naar een 
woord te luisteren en betekenis te geven, bv door het woord te verknippen in fonemen: ma-
rok-aan => pa-broek-af 
Op die manier keert Lacan terug naar Freud, die in zijn droomduidingen ook de taal fonemisch 
gaat analyseren 
➔ Hypothese dat de vorm van de taal hetgene is dat ons determineert en dat we in de pas 

van de vorm lopen => de hypothese van het onbewuste = ons spreken wordt niet 
bewogen door een punt van betekenis of door een punt van transparanUe van een 
subject dat zich voorspellingen maakt en er woorden op klee], er een discours en theorie 
over maakt 

➔ Freud = de hypothese van het onbewuste heb je nodig om een verspreking, dromen of 
het vergeten van namen te verklaren => staat ook centraal bij Lacan  

SOFIST, DE ANDER, HET SPREKEN, DE WETENSCHAPPELIJKE KENNIS EN DE MENS 
- Lacan => de wijze waarop we spreken gebeurt niet vanuit een gebeurtenis en voorstellingen 

die we gradueel opbouwen, maar wel door een ander die tot ons spreekt => taal komt ons als 
klankvorm tegemoet 

- De plaats van de ander is in de theorie van de psychoanalyse cruciaal -> zonder ander en 
zonder klankvorm die u toegeleverd wordt, wordt er niet gesproken => want de betekenis die 
aan het woord wordt gegeven is a{ankelijk van hoe daarop gereageerd wordt  
➔ Als we spreken, spreken we voor en door een ander en als we betekenis geven, dan 

passeert dat alUjd voor een ander en door een ander => zo komen we uit bij de sofist 
- De figuur van de ander is een beetje zoals de figuur van de sofist => figuur die we absoluut 

nodig hebben, maar waarvan we af en toe toch af willen geraken, zo snel mogelijk 
- Filosofische, westerse ruimte is gericht op de andere uit te schakelen => zoektocht naar de 

moderne wetenschap = zoektocht naar een type weten dat zich onsrekt aan de uitwisseling 
met een ander 
MAAR: dat type kennis is niet houdbaar wanneer we het hebben over mensen 

- Lacan = de sofist in de filosofische ruimte => ‘er is geen metataal’  



➔ Er is geen punt waar we erbuiten kunnen staan, er is geen cartesiaans punt 
➔ We kunnen alleen maar de volgende betekenaar produceren om proberen te grijpen wat 

ons gemaakt hee]
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