
Hoofdstuk 1: Kennis, wetenschap en 
wijsbegeerte 

1. Wijsbegeerte als wetenschappelijke discipline 
Wat is wijsbegeerte? 

à De rationele studie van die problemen waarvoor we nog geen wetenschappelijke 
oplossingsmethode (geen antwoorden want een wetenschapper gaat niks bestuderen wat hij al 
weet) hebben. 

Wijsbegeerte vereist een kritische opvatting waarin men afstand doet van dogma’s en tegelijk niet 
vervalt in een absoluut relativistische houding. Beide houdingen doen afstand van de ratio: 

Ø Dogmatische houding: argumentatie overbodig (want vaststaande feiten) 
Ø Absoluut relativistische houding: argumentatie onmogelijk (want iedereen heeft gelijk)   

à komt sowieso tot chaos in denken en handelen 

2. Kennis, wetenschap en de indeling van de wetenschappen 
Wijsbegeerte heeft enkel problemen die met kennis te maken hebben op het oog 

Als kennis beschouwen we elke voorstelling, elk denkbeeld of elke overtuiging waarvan we 
aannemen dat die met een zekere 'werkelijkheid' overeenkomt. Dat 'overeenkomen' van overtuigingen 
met de werkelijkheid kan ondermeer hierin bestaan dat zij ons toelaten goede voorspellingen te maken 
over wat zal gebeuren en dus met succes onze handelingen te plannen. 
(bv je hebt kennis over je eigen auto en weet dus hoe die zich zal gedragen in een situatie) 
 
‘De’ Wetenschap: Activiteit gericht op tot gesystematiseerde en betrouwbare kennis te komen 
Resultaat van deze activiteit: 'een wetenschap' 
Kenmerken:  
• Mededeelbaarheid (communiceerbaar met anderen) 
• Systematisch karakter (geordend) 
• Controleerbaarheid op betrouwbaarheid (op basis van empirie) 

 
Niet elke vorm van kennis is wetenschap, maar betrouwbare kennis kan het wel zijn  
(een wetenschappelijk karakter krijgen)  

- Voorbeeld: landbouwer kan behoorlijke kennis van klimaat hebben zonder dit ooit uit te 
spreken of te systematiseren 

Bij ontstaan van twijfel is wetenschappelijke kennis superieur aan ongecontroleerde overtuigingen 
 
Indelingen 
Wetenschappelijke discipline definiëren door voorwerp/object OF door eigen methode van die 
wetenschap te omschrijven. Voor definitie filosofie is dit onderscheid van belang. 
Twee grote groepen methodes (traditioneel): 

A. Formele of deductieve wetenschappen (logica en wiskunde): Vanuit axioma's en door logische 
afleiding (deductie) volgens vooraf vastgestelde regels, komt men tot stellingen die ons 
symboolsystemen verschaffen of vormen geven om de werkelijkheid uit te drukken. Op zichzelf 
leren ze niets over de werkelijkheid rondom: vandaar zijn ze formeel. 

  



B. Ervaringswetenschappen (empirische) of inductieve wetenschappen: Betrouwbare kennis over 
hoe de werkelijkheid in elkaar zit (totaliteit). Slechts bereikbaar door beroep te doen op ervaring, 
empirische data die we via onze zintuigen verzamelen: vandaar zijn ze informeel. We 
onderscheiden drie deelgroepen: 
• Natuurwetenschappen: natuurkunde, scheikunde, biologie, geologie (studie van de 

wetten van de dode materie en levende wezens) 
• Gedragswetenschappen of sociale wetenschappen: psychologie, sociologie en economie 

(studie van het gedrag van mensen als individu of in groep wordt onderzocht) 
• Cultuurwetenschappen: filosofie, kunst- en literatuurwetenschap, taalkunde, 

rechtswetenschap, archeologie en geschiedenis (producten van de menselijke creativiteit 
tot voorwerp hebben als studieobject) 

3. Natuur-, gedrags- en cultuurwetenschappen 
(ervaringswetenschappen)  
Zinvol onderscheid: 

A. Zuivere wetenschap: enkel op kennis gericht. 
B. Toegepaste wetenschap: wetenschappelijke gegevens en methodes gebruikt om praktische 

problemen op te lossen en menselijke noden te bevredigen. 
C. Positieve wetenschappen: in 19e eeuw bedoelde men hiermee de wetenschappen gebaseerd 

op feiten/gegevens (= ervaringswetenschappen) i.t.t ‘speculatieve denkwijzen’ maar ook vb 
geschiedenis steunt hierop dus geen nuttig onderscheid! 

Slechte indelingen:  

• Natuurwetenschappen vs geesteswetenschappen 
• Exacte wetenschappen vs niet exacte 
• Positieve wetenschappen vs speculatieve 

4. Waarom zoeken wij kennis, inzicht? 
Organismen hebben in de loop van de evolutie mechanismen ontwikkeld om zichzelf in stand te 
houden in hun omgeving en om zich voort te planten. Eén van die mechanismen, die men bij veel 
diersoorten aantreft , is het opdoen en verwerken van informatie. Omdat deze kennis ons in staat stelt 
zich aan te passen aan de omgeving zoals het ontlopen van gevaren bijvoorbeeld. Gecombineerd met 
het vermogen deze informatie te gebruiken om toekomstige gedragingen te oriënteren (= leren) kan 
het informatieverwerkend organisme zich een voorstelling van de omgeving maken waardoor het 
mentaal problemen kan oplossen nog vooraleer deze zich manifesteren.  

Dit leer- en voorstellingsvermogen zorgt ervoor dat de mens allerlei voorstellingen met elkaar 
associeert. Dankzij taal kan de mens deze associaties beter onthouden en communiceren aan anderen. 
Deze overdracht van kennis van generatie tot generatie die resulteert in een cultuur.  

Groot voordeel van uitbreiding kernvermogen: 

- Plannen en coördineren van de activiteiten 

  



Nadelen van uitbreiding van het kenvermogen: 

• De tendens tot leren en het met elkaar verbinden van voorstellingen heeft als gevolg dat 
voorstellingen die voorkwamen in gevaarsituaties, met dit gevaar worden geassocieerd. 
(symbolen van gevaren = angst zonder dat er gevaar aanwezig is) 

• Behoefte om samenhangend/begrijpbaar beeld van wereld te vormen leidt ertoe dat wat zich 
daar niet toe leent/onbekend is/vreemd is als angstwekkend wordt ervaren. 

• Mens poogt structuur/orde te geven aan info die hij/zij verwerkt wanneer dit niet lukt is er 
gevaar tot foutieve interpretaties. 

• Mens moet voortdurend handelen en keuzen verrichten met uiteenlopende mogelijkheden die 
elk hun voor- en nadelen hebben: iedere stap kan misstap zijn! à gevoel van onzekerheid 

à Al deze factoren maken het begrijpelijk dat de mens vaak de nood voelt aan inzicht/samenhang  en 
aan cognitieve inhouden voor het handelen die het onbehagen/angst meoten reduceren. 

5. Oorspronkelijke vormen van ‘kennis’ en ‘gedragsregels’: taboe, 
magie, wijsheidsspreuken en mythen 

Ø Taboe: verwijst naar objecten die men niet mag aanraken en handelingen die men niet mag 
stellen (vb: taboe van het lijk). Die objecten zijn taboe door een associatie met gevaar, of  door 
hun vreemd en uitzonderlijk karakter. Ze verwekken angst/onrust, en die handelingen welke 
de basisstructuur van de maatschappij aantasten. => vorm van onreinheid 

Ø Magie: geheel van stereotiepe handelingen of uitspraken waarmee men bepaalde doeleinden 
wenst te realiseren, steunend op wetmatigheden die volgens de rationeel denkende mens totaal 
onbestaand zijn. Magie als reiniging van taboe.  
Deze stereotiepe handelingen zijn riten en de formules bezweringen. (gebruikt voor meer dan 
alleen het opheffen van die onreinheid): 

o Afweermagie: gevaren afwenden die gepaard gaan met taboe-overtreding 
o Productieve magie: menselijke noden bevredigen (witte magie) 
o Destructieve magie: kwaad berokkenen aan een vijand (zwarte magie) 

(Witte en zwarte magie samen tovenarij) 

6. Magisch en mythisch denken 
6.1 Magisch denken  

Is het geheel van opvattingen over de werkelijkheid waarbij men gelooft in wetmatigheden die via 
riten en bezweringen te beheersen zijn, maar die zich volgens de huidige wetenschappelijke inzichten 
niet voordoen; gekenmerkt door simpel vertrouwen in associaties. (bv prikken in een popje dat een 
mens (vijand) voorstelt, is ook effectief die mens schaden (vijand)) 

Ook in godsdiensten blijven aspecten van magisch denken een rol spelen. Zelfs in onze tijd is 
bijgeloof nog bij veel mensen aanwezig. (vb: kaarsje laten branden) 

Belangrijk verband tussen taboe en magie: 

Getaboeëerde voorwerpen en handelingen zijn angstwekkend en bijgevolg machtig. Wie de moed 
bezit de taboe te overtreden kan zo macht verwerven. (vb: incest of kindermoord) 

Ook in urban legends die te maken hebben met zogenaamde satanistische praktijken en rituelen komt 
het verband tussen macht en het overtreden van taboes naar voren. 

à Taboe en magie hebben nog niet in de echte zin van het woord het statuut van moraal: het gaat hier 
slechts over een ongereflecteerde relatie tot het onreine en het machtige. 



Eerste vorm van bewust moraal van cognitieve reflectie over het handelen: komt tot uiting in 
wijsheidsspreuken, die een raadgeving voor het handelen uitdrukken. (vnl. in geletterde culturen) 

Vb: spreuken uit de bijbel als: “Een luie hand brengt armoede, maar ijverige handen maken rijk” 

6.2 Mythen 
Belangrijkste poging van de primitieve mens om inzicht in de wereld te verwerven, voor ontwikkeling 
van wereldgodsdiensten, de wijsbegeerte en de wetenschap, komt tot uiting in de Mythe. Mythen zijn 
verhalen die aan de menselijke fantasie ontspruiten, waaraan de toehoorders of lezers geloof hechten 
(i.t.t. sprookjes) en die volgende functies kunnen hebben: 

• Ordenen de wereld of gedeelte ervan tot een samenhangend geheel: bevredigt behoefte aan 
inzicht en reduceert de angst voor het chaotische en het onbehagen. 

• Bieden een verklaring voor vreesaanjagende fenomenen of pijnlijke en revolterende 
toestanden (de dood, het lijden, ziekten) 

• Door het verklaren (hierboven), rechtvaardigen (legitimeren) en consolideren ze tevens 
bepaalde individueel menselijke of maatschappelijke situaties (legitimatie) (vb: de 
ondergeschikte positie van de vrouw of de plicht tot arbeid) 

De methode van verklaren in de mythe bestaat er doorgaans in duidelijk te maken hoe de dingen 
ontstaan zijn. Wie hieraan geloof hecht denkt dat de wijze van ontstaan van de dingen hun verder 
‘zijn’ bepaalt. => belang van de kosmogonische mythen: verklaren ontstaan van de wereld. 

Voorbeeld: scheppingsmythe in de bijbel, maar alle volkeren hebben een eigen mythologische traditie. 

8. De grote wereldgodsdiensten 
Vanaf het 1ste millennium voor onze tijdrekening ontstaan in enkele grote cultuursgebieden (Midden-
Oosten, India, China) de zogenaamde openbaringsgodsdiensten, die gaandeweg zullen evolueren tot 
doordachte wereld- en mensvisies, hier enkele kenmerken: 

8.1 Universaliteitsaanspraak  

Richten zich tot alle mensen (i.t.t. mythen die enkel gericht zijn op het volk). 

8.2 Openbaring  

De ‘waarheden’ van de godsdienst vinden hun oorsprong bij God of in de hoogste werkelijkheid. Ze 
worden ‘geopenbaard’ in de prediking van een profeet (godsgezant) of van een ‘verlichte’. Als 
hoogste, goddelijke waarheid vinden ze hun definitieve formulering in geschriften, die één of meer 
heilige boeken uitmaken en waar de tekst niet voor discussie vatbaar is. Je mag er niks aan wijzigen!  

8.3 Dogmatisme  

Door het neerschrijven van de leer, komt de basis van de geloofswaarheden in de 
openbaringsgodsdiensten onwrikbaar vast te liggen à dogmatisch geheel kan hierdoor groeien: te 
nemen of te laten. Het MOETEN aannemen van stellingen om bij een godsdienst te horen. Niet meer 
de nationaliteit (zoals bij mythen) maar het geloof en het toetreden (door vb doopsel) bepalen nu of 
men tot die godsdienst behoort. (Ook variaties van intepretatie openbaring à aanleiding tot sekten) 

8.4 Verlossing  

Toetreden tot godsdienst biedt mogelijkheid om aan zonde en ellende te ontkomen vanwege droevige 
conditie waarin de mens zich bevindt. Openbaringsgodsdiensten zijn dus verlossingsgodsdiensten. 



9 Ontstaan en verklaring 
9.1 Situering openbaringsgodsdiensten 
Om openbaringsgodsdiensten historisch te situeren binnen de opeenvolgende stadia in de wijze van 
kennisverwerving over wereld en mens: vanaf c.a. het 3e millenium v.o.t. in bovenvermelde 
cultuurgebieden grote rijken waren gevormd die hadden: 

- Stevige agragische basis 
- Een bloeiende handel in de steden 
- Centraal staatsgezag dat voorzag in verdediging, administratie en juridische organisatie 
 
à In zo een complex geheel, waarin relaties tot stand komen, kunnen taboes, riten en gebruiken van 
de vroegere kleine tribale eenheden niet volstaan om het handelen te richten => ontstaan codices van 
rechtsregels 
 
Ook uit ‘spreuken’uit Bijbel en andere bronnen kan men afleiden dat morele normen en idealen 
werden aangeprezen die het leven in een vredevolle samenleving mooier moeten maken à 
aansporingen tot verdraagzaamheid, respect voor armen/zwakken en ook algemene naastenliefde. 
Indrukwekkenste ethische voorschrift = Gulden Regel: “Doe een ander niet aan wat je niet wenst dat 
jou zou worden aangedaan.” à dit roept ook problemen op want gaat in tegen neigingen van egoïsme 
en agressiviteit zonder dat de taboe-angst of rechterlijke sancties die kunnen inperken. à Nood aan 
diepere fundering van dergelijke normen, men zocht een oplossing voor het basisprobleem van elke 
ethiek zie zelfopoffering vraagt = het geluk dat de bozen vaak te beurt valt en het onheil dat de 
deugdzamen treft.  
 
9.2 Andere aanpak nodig 
Er wordt verdedigd dat grote godsdiensten hun ontstaan hoofdzakelijk te danken hebben aan de 
worsteling met het probleem van het geluk van de bozen en het lijden van de goede mensen. 
Openbaringsgodsdiensten zullen antwoord moeten bieden op de vraag naar het fundament van een 
ethische wereld- en maatschappijordening (zie hierboven) « Mythen: wereld rondom ons. 
 
Uitbreiding rijken = versmelting culturen (en dus ook van mythen), hierdoor hadden mythen op hun 
vertrouwen ingeboet. Een nieuwe godsdienst kon als bindmiddel fungeren. Het universaliteitskarakter, 
dat gevoel van eenheid tot stand brengt bij groot aantal mensen, geeft deze systemen vanzelf een 
groter prestige dan de plaatselijke mythen. (door vorsten bevorderd) 
 
Probleem van fundament voor een genereuze moraal en het knelpunt van ‘het geluk van de bozen’ zou 
een oplossing kunnen vinden in de opvatting dat het ware geluk op aarde niets anders is dan het 
beoefenen zelf van de deugd en dat bijgevolg het succes van de bozen slechts schijn is. à probleem: 
dit veronderstelt een vorm van geluksbeleving die je slechts via een volgehouden intellectuele en 
ascetische training kunt bereiken + het suggereert een intrinsieke vaardigheid van onze wereldorde die 
manifest in strijd is met de ervaring van alledag. à gevolg: slechts enkelingen konden dit beleven 
 
Grote godsdiensten moesten dus beroep doen op andere aanpak! (kern in elk van die grote 
godsdiensten: leven op aarde is niet het definitieve/laatste/enige, er is ander leven in een hiernamaals = 
jenseits waarin het onrecht van dit bestaan zal worden goedgemaakt.)  
Deze visie heeft zich wereldwijd verspreid door de nood van complexe samenlevingen aan een 
fundament voor de moraal.  
 
Vooral twee oorspronkelijke basisopties hebben succes gekend: westerse en Indische (9e eeuw) 



12 Het probleem van het lijden van de goede mens 
Vormt onderdeel van het algemeen probleem: waarom moet een mens lijden? Het vermogen tot 
ondergaan van pijn/angst/lijden is soms functioneel of compleet nutteloos = zinloos. (kan men niet 
wijten aan biologische evolutie = blind proces). 

De gedachte dat goede daden beloond moeten worden en slechte daden gestraft, is ontleend aan het 
feit dat de rechtsordening dit voorschrijft. à Codex Hammurabi: voor elk vergrijp een specifieke 
straf. Dat de maatschappijordening streeft naar gerechtigheid door de bozen te straffen, doet de wens 
ontstaan dat ook de wereldordening zo’n intrinsieke rechtvaardigheid zou kennen. (« 
wetenschappelijek visie op werkelijkheid geen enkele reden te vinden waarom dit zo zou zijn: ook in 
biologische wereld = er geen rechtvaardigheid) 

Wie om emotionele redenen de gedachte aan een niet-rechtvaardige wereldorde ondraagelijk vindt, 
kan dan beroep doen op de fantasie en zich laten inspireren door de reïncarnatiegedachte. (= gedachte 
aan eeuwige beloning/straf) à probleem: geen bewijs + lijden van onschuldige kinderen wordt zo 
absurd geacht. Een ‘rechtvaardige’ God die pijnigt zonder enige voorafgaande schuld, handelt dan in 
strijd met zichzelf. 

Dus: aanvaarding ‘onverschillige’ wereld waairn lijden soms functioneel is/helemaal niet, meer 
bevredigend dan de gedachte aan ‘God’ die bedoeld was om het lijden zin te geven maar die ook 
verantwoordelijk blijkt voor zinloos lijden. (zie vorige alinea) 

13. De wetenschappelijke kennisverwerving 
HERAKLEITOS (ca. 500 v.o.t.): “De mensen die slapen hebben elk hun eigen wereld, de mensen die 
wakker zijn, hebben een gemeenschappelijke wereld.”: 

Individuele mensen beleven in hun slaap een droomwereld waarin elk zijn eigen waarheden en 
belevenissen heeft. Bij het ontwaken stelt men vast dat het een begoocheling was; wat blijkt uit het feit 
dat andere mensen iets anders hebben beleefd. Toch als we wakker zijn zien we hetzelfde. Onderling 
contact stelde vast dat de anderen totaal andere mythen hebben; groepsdromen. 
Openbaringsgodsdiensten maken aanspraak op universitaliteit maar die wordt niet waargemaakt. 

Willen ze ontwaken, moeten ze een methode vinden om betrouwbare kennis te bereiken die effectief, 
door zuivere overreding, zonder dwang, haar universitaliteitsaanspraak kan laten gelden.     = de 
wetenschap , hierbij onderscheiden we twee beslissende periodes: 

Ø De 6de eeuw v.o.t.  
Thales van Milete ontwikkelde met zijn navolgers de methode van de wiskunde = denkwijze waarbij 
men slaagde eigenschappen van wiskundige objecten (meetkundige figuren, getallen) te formuleren en 
die bovendien te bewijzen. Bewijsvoeringen waren overtuigend voor iedereen die ze wou controleren, 
voor het eerst een methode gevonden die leidde tot: 

• Universele erkenning van wiskunde als wetenschap omdat iedereen de bewijzen kon toetsen 
• Accumulatie van kennis door voort te bouwen op reeds bestaande kennis (vorige generatie) 

Wiskunde blijft echter een kennis van constructies van ons denken omdat meetkundige figuren en 
getallen niet als zodanig in de ervaarbare wereld bestaan, ze zijn dus het resultaat van het menselijke 
denkproces. 

Ø De 17de eeuw v.o.t. 
In het spoor van de wiskunde werden wetenschappen ontwikkeld die wel op de ervaarbare wereld 
betrekking hadden (optica, astronomie), maar wel op eenvoudige problemen en een algemene 
methode om betrouwbare kennis over wereld te verkrijgen was niet bekend. 



GALILEI bracht hier verandering in en onderzocht de wetten van de val en de worp (mechanica). Hij 
zocht een wiskundige formule om deze fenomenen te beschrijven. Zo ontstond de experimentele 
methode als een combinatie van de wiskundige methode die gebruikt wordt om model-leren te 
formuleren, en het experiment, waardoor we deze modellen met grote precisie kunnen testen. à 
universele erkenning (iedereen kon het controleren) + snellere accumulatie  

à Was dus de basis voor de wetenschappelijke procedure in het algemeen (alhoewel dit soms moeilijk 
is voor de mens- en cultuurwetenschappen, toch pogen ze dit te benaderen) door ondubbelzinnige 
formulering van de theorie en strenge controle van de feiten. 

NEWTON synthetiseerde de mechanica van Galilei en de planetentheorie van Kepler en creëerde 
daarmee de natuurkunde, die als grondslag diende voor de scheikunde en diverse 
natuurwetenschappen in de 19de eeuw (fysiologie, geologie, biologie) als autonome disciplines. 
Hetzelfde gebeurde voor de mens- en cultuurwetenschappen. 

à In de negentiende eeuw kreeg men dus de indruk dat de eeuwenoude behoefte van de mens aan 
betrouwbaar inzicht eindelijk bevredigd was. (decisieve oplossing) 

MAAR 

Ook al beschikken we vandaag over zo eenn accumulatie van universele kennis, er is nog altijd geen 
universeel beeld over de totale werkelijkheid die tot spontane instemming leidt. (vb: de grote 
wereldgodsdiensten en hun diverse sekten blijven in meer/mindere mate bestaan). Over ethische 
kwesties zoals abortus is er nog steeds een grote onenigheid. Ook over de vraag hoe we de maatschapij 
moeten organiseren geraken we het niet eens , het universaliteitsideaal is niet volledig bereikt. Wat is 
er fout gelopen? 

o Wetenschappen is te gespecialiseerd geworden, geen enkele wetenschapper heeft nog 
een totaal overzicht. Zo kunnen ook wetenschapsmensen voor gedeelten van hun 
wereldbeeld nog altijd de behoefte voelen aan mythen of dogma’s. 

o Streefdoel van wetenschap, namelijk kennis als antwoord op de nood aan verklaring, 
is niet ongeschonden. De wetenschap is vaal ingekapseld in andere organisaties zoals 
staten (militaire behoeften) of ondernemingen (winst-behoeften), zodat men niet meer 
de noden van de mens in het algemeen centraal stelt, maar doeleinden afhankelijk zijn 
van deze deelsystemen. 

o Niet in geslaagd om vragen betreffende waarden en normen, d.w.z. ethische en 
politieke vragen, via wetenschap te benaderen dat er een consensus ontstaat. 

Het universaliteitsideaal – mensen die samen ‘wakker’ leven in eenzelfde wereld – is dus niet ten volle 
bereikt. Bovendien houdt de wetenschap in interactie met techniek ook gevaren in à leidde tot 
onstaan van antiwetenschappen/pseudowetenschappen, ontplooiing fundamentalistische strekkingen in 
grote godsdiensten en tot opkomst van nieuwe pseudo-godsdienstige sekten. à brengen op hun beurt 
nieuwe droomwerelden aan bij mensen (formuleren wetenschappen opnieuw, maar verwerpen het 
niet) 

14. De wijsgerige kennisverwerving 
Oorspronkelijk is de wijsbegeerte de vorm van kennisverwerving die geen vrede neemt met een 
mythische, magische of dogmatische aanpak. De eis van betrouwbaarheid staat dus centraal en men 
wordt kritisch. Aangezien de wijsgerige houding geen methode veronderstelt kan die aanwezig zijn 
nog vòòr de wetenschappelijke houding. 

Historisch ontstond de wijsgerige houding in Griekenland rond de 6de eeuw v.o.t. 



Thales van Milete was zowel de eerste wiskundige als de eerste wijsgeer, om ervaarbare wereld te 
bescrhijven voldeed de wiskunde niet. Wijsgeren lieten zich herhaalde malen inspireren op reeds 
ontwikkelde wetenschappen en namen de resultaten ervan op in hun denksystemen. 

Wat filosofen van wetenschappers onderscheidt, is da zij, ondanks de methodologische tekorten, 
telkens opnieuw de totaliteit van de vragen blijven stellen. Deze houding strekt zich uit over 3 
basisproblemen: 

• De factische vraag naar de aard van de werkelijkheid 
• De ethisch-politieke vraag naar het reguleren van het menselijk handelen 
• De epistemologische of kentheoretische vraag: kunnen we de eerste twee vragen 

beantwoorden, of we betrouwbare kennis kunnen verwerven, en zo ja, hoe? 

Om de benaderingswijze van de wijsbegeerte te beschrijven kan men haar wellicht een streven 
noemen naar rationaliteit, naar rationeel denken: 

Ø Enge zin rationeel denken valt samen met het wetenschappelijk denken: men komt door 
onophoudelijke interactie tussen nauwkeurig geformuleerde theorieën en onbetwijfelbaar 
vastgestelde empirische feiten tot betrouwbare kennis. 

Ø Brede zin rationeel denken = wijsgerige zin van het woord gekenmerkt door de eis om 
betrouwbare antwoorden te zoeken op alle vragen, maar omdat bepaalde terreinen nog niet 
strikt wet. toegankelijk zijn, zal men, waar nodig, de criteria van wetenschappelijkheid 
versoepelen, zonder de eis te laten varen die zo dicht mogelijk te benaderen. (= streven naar zo 
groot mogelijke helderheid in begrippen en controleerbaarheid). In geen geval zal men zich 
vastklampen aan opvatting in strijd met de wetenschap. (vb: dogma’s) 

15. Wetenschap en wijsbegeerte 
Wanneer men de term wetenschap in brede zin interpreteert (systematische kennisverwerving en 
rationele argumentatie), dan is wijsbegeerte eveneens een wetenschap. Stelt men de strenge eis van 
exacte taal en ver doorgedreven controle via ervaringsgegevens (enge zin), valt het grootste deel van 
de wijsbegeerte daarbuiten, alsook gedeelten van andere wetenschappen (sociologie, psychologie) à 
Beter om gadaties van rationaliteit te onderscheiden 

Wijsbegeerte (rationaliteit in brede zin) heeft dus voor op de wetenschappen dat men de totaliteit van 
de grote vragen stelt (zodat mythe en dogma verdwijnen), maar heeft als nadeel dat de 
betrouwbaarheid van de antwoorden enigszins in het gedrang komt. Wijsbegeerte is nooit af, heeft 
altijd nood aan verbetering en kritiek. (metafoor met de rivier, wijsbegeerte stroomt steeds verder) 

16. Rationaliteit 
Definitie van rationaliteit (wijsgerige methode) is eerder vaag (wat is aanvaardbaar?), daarom dat 
zoveel filosofen van mening verschillen omdat ze zoveel uiteenlopende opvattingen hebben over wat 
een behoorlijke argumentatie is. Dat meningsverschil bestaat met betrekking tot het probleem van: 

- De mededeelbaarheid: hoe exact moet een filosofische taal zijn? 
- De eenheid en coherentie: zijn sommige contradicties aanvaardbaar; moet men werkelijk een 

eenheidstheorie hebben? 
- Empirische verificatie: is voor alle problemen empirische controle mogelijk: moeten we alle 

observaties aan strenge voorschriften onderwerpen? 

Er is geen simpel antwoord op deze vragen. Het lijkt eerder aangewezen strenge argumentatie-eisen te 
stellen en dus op een aantal vragen het antwoord schuldig te blijven doordat mensen in de loop van de 
geschiedenis blijk gegeven hebben aan lichtgelovigheid (vb: heksenvervolgingen). 



17. Irrationeel en a-rationeel 
Niet-rationeel onderscheid: 

Ø Irrationaliteit doet zich voor bij die ‘denkers’ die ideeën naar voren brengen die of interne 
contradicties bevatten, of manifest in strijd zijn met de alledaagse ervaring of algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke inzichten afwijzen.  
Voorbeeld: getuigen van Jehova, christenen, moslims… die de evolutietheorie verwerpen 

Ø A-rationaliteit zijn die leerstellingen die niet voor rationele of wetenschappelijke 
argumentatie vatbaar zijn, maar evenmin duidelijk strijdig met de logica of de 
wetenschappelijke gegevens. 
Voorbeeld: hedendaagse protestantse en katholieke theologen die zeggen dat er geen bewijs 
is voor God, maar dat ook niet hoeven te hebben. 

Irrationaliteit moet men bestrijden met intellectuele middelen omdat ze een maatschappelijk gevaar 
betekenen. A-rationaliteit lijkt een kwestie van persoonlijke appreciatie en hoeft geen twistpunt te 
blijven onder de mensen. 

18. Traditionele indeling van de wijsbegeerte 
Weergave van de situatie in de 18de eeuw om studiegebied van de wijsbegeerte door een van de 
traditionele indelingen te bekijken. 

18.1 De factische, of metafysische problemen 
Metafysica: de leer over de grondslagen van alles wat bestaat, van al het zijnde. De leer over de meest 
fundamentele vragen in dit gebied (fysica). Men onderscheidde: 

• Ontologie: algemene beginselen van het zijnde als zijnde; vb “wat is ‘zijn’?” ; waarom is er 
iets en niet niets; wat is de relatie tussen zijn en kennen;... 

• Bijzondere metafysica: beginselen of grondslagen van de voornaamste soorten zijnden. 
o Rationele kosmologie: bestudeert basisstructuur van de wereld, de kosmos 
o Rationele psychologie: bestudeert de algemene leer over de mens (men noemde dat 

‘psychologie’ omdat men de ziel/psyche als het meest essentiële deel van de mens 
beschouwe – of liever de term ‘wijsgerige antropologie’) 

o Rationele theologie: de wijsgerige leer over God: o.a. over problemen van zijn 
bestaan, zijn wezen en de godsbewijzen bestudeerden ze, ook wel ‘theodicee’ à nu 
zelden nog beoefend = studie van openbaring 

18.2 De ethisch-politieke (of normatieve) problemen 

• Ethica (of moraalfilosofie): bestudeert de normen van het handelen en de waarden (het 
goede, de plicht…) 

• Politiek (politieke filosofie): bestudeert de vraag hoe men de maatschappij moet organiseren.  
• Esthetica (of filosofische studie van het schone en de kunst): heeft apart statuut maar hoort 

wellicht het beste thuis in een theorie over waarden en normen. 

18.3 De kennistheoretische problemen (epistemologie) 
De opkomst van de filosofie in de 6e eeuw v.o.t. zorgde voor een reeks van vragen die men daarvoor 
nooit had gesteld, in het bijzonder vragen hoe we tot betrouwbare kennis konden komen.                   = 
de kritische epistemologische of kennistheoretische vraagstelling: 

• Logica: voor Aristoteles (grondlegger) was dit de theorie van de geldige redenering. Vandaag: 
deductieve methode (wiskunde) , taal en de ervaringswetenschappen. 



• Kennisleer/epistemologie: bestudeert de vraag wat kennis is , of we geldige kennis kunnen 
bereiken en hoe. Onze tijd: wat is wetenschap en volgens welke methodes te werk gaan? = 
theorie of filosofie van de wetenschap. 

De indeling hierboven geeft slechts stadium weer in ontwikkeling van de filosofie: 

• Voor 17e eeuw: alle problemen benaders volgens wijsbegeerte 
• 17e eeuw: ontstaan moderne natuurkunde: meeste problemen natuur horen thuis in de 

wetenschappen 
• 19e eeuw: ontstaan mens- en cultuurwetenschappen (specialisten) 
• Onze eeuw: logica verwijdert zich van filosofie en sluit zich meer aan bij de wiskunde. Wat 

vroeger metafysica was behoort nu tot de wetenschap. Ook voor morele, politieke en 
wetenschapsfilosofische problemen bestaan nu wetenschappelijke methodes. 

à De wijsbegeerte is in de loop van de geschiedenis één voor één haar takken verloren. Niettemin 
duiken er nog stees problemen op waarvoor nog geen wetenschappelijke antwoordmethodes bestaan. 
(vb: kritische vragen i.v.m. de maatschappij) à Rationaliteit/wijsbegeerte plaatst zich hierbij boven 
dogma’s/mythen omdat die niet afkerig staat t.o.v. de wetenschap 

Kortom: de filosofie is die studie van die problemen waarvoor we nog geen wetenschappelijke 
oplossingsmethode hebben. 

 

  



Hoofdstuk 2: De pijlers van het westerse 
denken in de Oudheid en de 

Middeleeuwen 
 

• Het westerse denken is gekarakteriseerd door het feit dat de wiskunde en wijsbegeerte tegelijk 
ontstaan zijn. 

• Ze hadden dezelfde doelstelling (= streven naar betrouwbare kennis) en methodiek (= zoeken 
van overtuigende argumenten).  

• Later was er de introductie van het Christendom, een openbaringsgodsdienst die een 
significante impact had op de zoektocht naar kennis, via interactie en vaak ook conflict. 

Alle 3 de pogingen tot verwerven van inzicht vinden hun oorsprong in de Oudheid. 

1. Het ontstaan van de wiskunde 
Westerse wiskunde was de enige gekenmerkt door bewijsvoering en streven naar systematisering. 
Dat wil dus zeggen het onderbrengen van de resultaten in één samenhangend geheel. Waarom 
wetenschappelijk denken in een zo abstract gebied als wiskunde? 

à Culturele, economische en politieke factoren hiervoor: 

In het oude Griekenland heerste grote politieke verdeeldheid omdat er veel onafhankelijke stadstaten 
(stadstaat = polis à politiek) bestonden à ruime culturele uitwisseling mogelijk, maar unieke 
controlerende instantie ontbrak. In verschillende staten lag macht bij een volksvergadering die alle 
burgers omvatte (demos heerste à democratie). Hieruit ontstond traditie van vrijheid van denken en 
spreken en een tendens tot discussie en debat = dialectische methode (bewijzen/argumentatie leveren 
als je jouw ideeën aanvaard wou zien ih kader van een tegensprekelijk debat).   

Door handel ontstond een klasse van welvarende burgers die veel werk door slaven lieten uitvoeren à 
veel vrije tijd (= schole) die vooral besteed werd aan intellectuele ontwikkeling (vnl literatuur), later 
kreeg het de betekenis van ‘school’. 

4. Het ontstaan van de wijsbegeerte 
De wijsbegeerte is ontstaan in Ionië (Aziatisch deel Turkije). Griekse wereldvisie was tot 600 BC 
bepaald door de mythen die Hesiodus geschreven had en de visie van Homeros, schepper van de 
Illias en de Odyssee. Wereld van Homeros gergeuleerd door sterk antropomorf getinte goden. (= 
komen tussenbeide in menselijke aangelegenheden, zonder dat de mensen dat kunnen begrijpen of 
zich verzetten).  

Ontstaan filosofie = het einde van de naïeve visie van mythen en van het besef van onmacht tegenover 
de willekeur van goddelijke ingrepen à Nu: wetmatige en onveranderlijke natuurkrachten ordenen de 
wereld (weerspiegeling rol van de wet in Griekse steden). Ook wetmatigheden nodig die natuurlijke 
orde verzekeren – eerste filosfen stelden zich nu tot taak deze te doorgronden. 



5. De natuurfilosofen (6e  en 5e eeuw v.o.t.) 
5.1 THALES 
Thales van Milete (eerste wiskundige en wijsgeer) streefde naar een theorie over de wereld die 
vatbaar was voor argumentatie. Thales was gefascineerd door het besef dat de werkelijkheid 
voortdurend verandert. Als er verandering is, dan moet er iets zijn dat verandert en dus zelf 
onveranderlijk blijft.: datgene dat ten grondslag ligt aan alle verandering: ‘Het arche’ = het beginsel. 
Volgens hem lag water ten grondslag van verandering omdat het voorkomt in 3 verschillende vormen 
(vast, vloeibaar, gas). 

à Kan suggereren dat nog andere toestanden ervan, en hun onderlinge combinaties, aan de grondslag 
liggen van alles wat bestaat en dat de wijziging van toestand aan de basis ligt van de verandering. 

5.2 ANAXIMANDER 
Leerling van Thales (ging mee in de opvatting van Thales): 

Arche = een onzichtbare oerstof die hij  to apeiron noemde: het onbepaalde, onbegrensde. Daaruit 
ontstaan en vergaan (= verandering) de concrete objecten die we kennen, wat hij als resultaat ziet van 
een voortdurende onderlinge strijd van de dingen. (! Gedurfd: abstract karakter ‘apeiron’) 

5.3 ANAXIMENES (6e eeuw) 
Lucht is oerstof van de werkelijkheid. Concrete objecten zijn resultaat van verdunning of verdichting 
lucht. 

5.5 HERACLITUS 
Zoektocht naar het duurzame en onveranderlijke is tevergeefs, niettemin dacht hij toch dat er een ‘stof’ 
bestaat die ten grondslag ligt aan alles: vuur. Maar vuur is ook zelf iets ‘vluchtigs’ en ongrijpbaars. 
Panta rei zei hij: ‘alles vloeit’. Niets blijft hetzelfde. (“ je kan geen twee keer in dezelfde rivier 
stappen” – later relativeerde hij dit) = dezelfde rivier maar telkens ander water. 

Ook gefascineerd door strijd en tegenstellingen:“Oorlog is de vader van alles.” 

5.6 PARMENIDES – reactie op Heraclitus 
Ontkende verandering; “Het zijnde en het niet-zijnde is niet.” Dat zijnde is één en onveranderlijk, 
want anders zou er iets van zijn naar niet-zijn gaan, maar dat kan niet want het niet-zijnde bestaat niet.  

Voorbeeld: wanneer we een stuk marmer omvormen tot een beeldhouwwerk, dan is de verandering 
slechts schijn; in werkelijkheid hebben we nog steeds met een stuk marmer te maken. 

Alle verandering is dus schijn en onze zintuigen zijn bedrieglijk, ze bestaan niet echt. Bijgevolg is er 
ook geen tijd, aangezien er geen verandering is. De toekomst = nu. ‘Worden’ = een illusie. 

Zeno, een leerling probeerde aan te tonen dat ook beweging niet bestond met de illustratie van 
Achilles en de schildpad (voorsprong). 

Beide filosofen minimaliseerden de rol van ervaring want volgens hun: als de rede aantoont dat de 
waarheid in strijd is met de zintuigelijke werkelijkheid, dan moeten we veeleer datgene wat de rede 
duidelijk maakt aanvaarden. => Deze splitsing stelt onoverkomelijke problemen 

  



5.7 LEUCIPPUS en DEMOCRITUS  
Poging om die op te lossen ligt volgens hun bij het Atomisme: 

Nemen de idee van eenheid/ondeelbaarheid/onveranderlijkheid van het zijnde over, maar bevestigen 
daarnaast het niet-zijnde als lege ruimte waarin een ontelbaar aantal (Parmenidiaanse) zijnden zweven 
die ze atomoi noemen: ondeelbare dingen. Die ‘atomen’ komen nu en dan met elkaar in botsing à 
ontstaan van objecten die we zintuigelijk waarnemen en verdwijnen wanneer de atomen opnieuw uit 
elkaar gaan. Onveranderlijkheid geldt dus voor de atomai en de verandering ontstaat door hun 
samenklonteren of uiteenvallen = gelijk voor het menselijk lichaam, mentale vermogens en de ziel. 

Onsterfelijkheid kan niet aangezien de ziel verdwijnt op het moment dat de atomen waaruit ze is 
opgebouwd, elkaar weer loslaten. Atomisme = inspiratiebron van veel vormen van materialisme. 

5.8 Latere Griekse filosofie – onderwerpen keren steeds terug 
Filosofie van Plato onderschat eveneens de rol van zintuigelijke ervaring en beklemtoont de rol van 
het eeuwige en onveranderlijke. 

Aristoteles poogt daarentegen het ‘zijn’ en het ‘worden’ te verzoenen en legt klemtoom op de 
ervaarbare werkelijkheid. 

6. De sofisten en Socrates (5de eeuw v.o.t.) 
6.1 De sofisten 
Rondreizende leraars die groeiende rationele denkwijzen een praktische toepassing gaven. Waren 
afkomstig uit verschillende stadstaten maar vestigden zich bij voorkeur in Athene omwille van de 
rijkdom, vrijheid van meningsuiting en ondersteuning van verlichte staatsman Pericles. 

Ze onderwezen tegen betaling de zonen van rijke burgers en stoomden hen klaar voor een politieke 
carrière in Athene, waar de debatcultuur floreerde in de vijfde eeuw. De kennis, welsprekendheid en 
vermogen om discussies en rechtzaken te kunnen winnen, werden sterk gewaardeerd. Ze boden privé-
onderwijs aan in onder meer wiskunde, grammatica, taal, literatuur, muziek, recht, ethiek en politiek.  

Sofisten stelden wellicht als eersten de moraal en de maatschappijordening centraal. Het zwaartepunt 
van de filosofie verschoof: van het onderzoek naar fundamentele aard van de werkelijkheid, naar de 
studie van de mens en samenleving. Mythen en traditionele waarden en normen in twijfel getrokken 
=> introductie relativisme 

Gemeenschappelijkheid bij de Sofisten: 

- Beklemtonen van het belang van ‘het goed spreken’, wat voor hen gelijkstond met het 
overtuigend spreken, een durf om gangbare opinies (zelfs over goden) in twijfel te trekken. 

- Onderscheid tussen fusis (dat wat er van nature is) en nomos (dat wat door menselijke 
conventie, door wetten, tot stand kwam) dit vinden we terug bij Protagoras (nomos): 

Protagoras: “homo mensura”fragment: ‘de mens is de maat van alles’. Er is geen absolute waarheid, 
er zijn geen absolute waarden. Iedere individuele mens en elke maatschappij heeft zijn of haar eigen 
waarheid en waarden, en er is geen methode om de ene boven de andere te verkiezen. à mensen 
zoeken naar methoden om anderen zo efficiënt mogelijk te overreden, opinie met het meeste succes 
krijgt de voorkeur. Filosofische verschuiving: van waarheid naar bruikbaarheid. 

Gorgias: “de zwakke uitspraak (of redenering) sterk maken” = zijn doel. Veel sofisten stelden zich 
ook sceptisch zoals Gorgias met zijn uitspraak: “Niets bestaat, moest er toch iets bestaan, dan kunnen 
we het niet kennen en mochten we het wel kunnen kennen, kunnen we het nie mededelen.”  



à Plato en natuurfilosfen: zochten naar het objectieve, Sofisten: beweerden dat alles wat we kennen 
subjectief en wisselvallig is. Ieder heeft zijn eigen subjectieve waarheid moest die bestaan. 

6.2 Socrates 
Kon het relativisme onmogelijk aanvaarden, volgens hem bestonden ‘de waarheid’ en ‘het goede’ wel 
degelijk. Wel besefte hij dat de oude funderingen van moraal en maatschappijordening op mythen en 
tradities niet meer volstonden, en daarom bestreed hij de sofisten met hun eigen discussietechnieken = 
De socratische methode. Deze bestond eruit de redeneringen van de tegenstander te laten imploderen 
door voort te vragen over diens definities en grondslagen van zijn redeneringen, waarop hij 
uiteindelijk zijn inconsistenties en zwakheden moet toegeven. Helderheid + consistentie centraal, maar 
vragen gericht op aantasten van zelfverzekerheid van de tegenstander. 

à Negatieve resultaten: de sofisten en andere tegenstanders weten het ook niet. 

Socrates was voornamelijk geïnteresseerd in de mens: de discussies die hij voert gaan vooral over 
ethische kwesties (vb goedheid), waarheid en schoonheid. Hoewel hij over zichzelf beweerde “te 
weten dat hij niets weet” was hij toch diep overtuigd dat een rationele fundering van moraal en 
politiek mogelijk was = uitganspunt van zijn grootste leerling Plato die de gedachte verder uitwerkte. 

ßà Sofisten relativisme 

Socrates werd in 399 v.o.t. ter dood veroordeeld wegens goddeloosheid (= asebeia). Beschuldigd van 
de jeugd op het verkeerde pad te brengen. Vermoedelijk was het door zijn contact met aristocraten. 

7. Plato 
De eerste die een samenhangend systeem bedacht voor de factische, etisch-politieke en de 
kennistheoretische vragen op een rationele manier benaderd. Is ervan overtuigd dat ‘het goede’ 
(Socrates) bestaat maar dat hij die slechts kan kennen als hij een totaalvisie heeft over de mens en over 
de wereld. Besefte ook dat kennis aan eisen moet voldoen en dat een inzicht in het menselijk denken 
dus onmisbaar is. 

7.1 Kennisleer 
Geïnspireerd door de meetkunde van zijn tijd: hij vond dit de aangewezen denkwijze om op alle 
problemen toe te passen. Hij merkte op dat we in de meetkunde niet de figuren bestuderen die men in 
praktijk kan tekenen/waarnemen, maar veeleer volmaakte vormen; men onderzoekt niet een 
willekeurige, getekende cirkel, maar dé cirkel, een soort volmaakte, ideale vorm die in de echte wereld 
niet bestaat (want geen enkele cirkel is perfect rond). Omdat we kennis hebben over die volmaakte 
vormen, moeten ze ook bestaan, alleen niet bij ons, maar in een soort vormenwereld (waarin het 
basismodel/prototype, van alle dingen op volmaakte wijze bestaan), dus de basisstructuur van onze 
wereld (via methode analoog aan wiskunde leren kennen). Vormen die dus een objectief bestaan 
leiden in een aparte werkelijkheid, een wereld buiten ons. 

 à Vormenleer van Plato NIET ideeënleer! 

7.2 Platonisme op natuurwetenschappelijk gebied 
Pythagoreïsche gedachte: wereld heeft wiskundige structuur die je met wiskundige methode kunt 
benaderen. Indrukwekkende illustratie gekend in ontwikkeling sterrenkunde, hierbij stuwden twee 
invloeden in dezelfde richting: 

• Overtuiging van Grieken dat hemel volmaakt was en  
• Bewegingen hemellichamen bijgevolg volmaakt waren. Volmaaktheid interpreteren als 

‘eenparige bewegingen’ (= bewegingen die niet versnellen/vertragen, en die zich cirkelvormig 
voordoen) door de meetkunde. 



 
à Beweging van sterren en planeten moesten dus cirkelvormig en eenparig zijn, waarbij vaste 
sterren vaststaan op hemelkoepel. Aarde is bolvormig en onbeweegelijk in centrum. 

Probleem: voor de waarnemer bewegen planeten in onregelmatige banen aan de hemel. Men stelde 
zich nu tot doel aan te tonen dat, wat voor de waarnemer onregelmatig lijkt, in feite objectief 
volmaakte cirkelbewegingen zijn = sozein ta fainomena = de fenomenen ‘redden’ of ‘behouden’: de 
onregelmatige waarnemingen verklaren, hoewel het wiskundig model alleen volmaakte bewegingen 
kent. (invloed Plato): er moet een volmaakte wiskundige vorm voor te vinden zijn. 

7.4 Platonisme op maatschappelijk gebied 
Objecten zijn volgens Plato goed/mooi wanneer het een meer dan gewone gelijkenis met de vormen 
vertoont. Het immorele, lelijke, het onrecht is dan een object dat afwijkt van de ideale Vorm. 
Aangezien Vormen kenbaar zijn, vindt dat hij ook het goede, zowel de goede mens als goede staat kan 
leren kennen. 

à Door rationeel onderzoek een moraal opbouwen en komen tot staatsordening die de ideaal meer en 
meer benadert. Dit heeft een invloed gehad in de westerse beschaving: door middel van rede een 
betere maatschappijstructuren kunnen uitdenken en realiseren is enigszins schatplichtig aan Plato. (= 
dankzij hem) 

7.5 Mensvisie van Plato – diepgaande nawerking 
Situeert lichamelijk deel van de mens zit in de Aardse wereld, maar zijn redelijke ziel (nous) is 
afkomstig uit de Vormenwereld, heeft een goddelijk karakter en is onverwoestbaar en verblijft tijdelijk 
in het menselijk lichaam. Lichaam als ‘kerker van de ziel’ (=platonisch dualisme). 

Omdat de ziel kennis heeft genomen van de volmaakte vormen in de Vormenwereld, kan ze die tijdens 
haar aardse bestaan herinneren. Zintuigelijke gegevens (vage afspiegelingen van de Vormen) kunnen 
toch de herinnering eraan oproepen à in staat om wiskunde te doen + in ervaarbare wereld ordening 
te zien; mooie van lelijke onderscheiden, goede van kwade,… 

Plato’s opvatting van ‘eeuwige ziel’ later inspiratiebron voor Kerkvaders die er hun christelijke idee 
van het ‘eeuwige leven’ konden door preciseren. (onsterfelijkheid) 

8. Aristoteles 
Eerste grote systematicus van de wijsbegeerte: afbakening studieobjecten + schools karakter aan 
uiteenzetting gegeven. Stelde zijn inzichten voor in cursussen (« Plato dialogen). Grote invloed! 

8.1 Epistemologie 
Blijft betekenis vormen als kennisobject aanvaarden, maar Vormenwereld bestaat niet; ideale Vormen 
bestaan enkel in de dingen zelf à Geringer vertrouwen in de wiskundige methode 

Men moet beroep doen op ervaring om ideale Vormen te kennenà kennis van vormen gebeurt niet 
door constructieprocédé (dat uitgaat van de menselijke geest) maar als abstractieprocédé = na vele 
onvolmaakte benaderingen van cirkels gezien te hebben, vormt in geest het begrip ‘volmaakte cirkel’. 

Beroep doen op ervaring dus denkproces aan strenge regels onderwerpen à logica Aristoteles 

8.2 Dubbele tendens in westerse wetenschap en filosofie 

• Theoretische aanpak (=platonische benadering): nadruk op creatieve rol van menselijke 
geest bij kennisverwerving, eerder de wiskundige aanpak. 

o (+) Laat toe algemene uitspraken te doen dmv eenvoudige deductieve logica 
o (-) Men kan te ver afwijken van de werkelijkheid 



• Empirische aanpak (=aristotelische benadering): enkel door ervaring zijn resultaten te 
verkrijgen 

o (+) Houdt zich strenger aan de ervaringsgegevens 
o (-) Niet duidelijk hoe je dan aan algemene wetten komt (voorbeeld van 100 witte 

zwanen en 1 zwarte) = inductie = voornaamste probleem (tot op heden aan de orde) 

8.3 Problemen met ervaring 
Ervaring is volgens Aristoteles eerder ‘ondervinding’, wat wil zeggen dat men inzicht verkrijgt door 
ouder te worden en veel te hebben beleefd. Jonge mensen waren dus niet geschikt om 
natuurwetenschap te beoefenen. Ervaring verschilt dus voor een deel als hoe wij het nu verstaan. 

8.4 Teleologische wereldvisie Aristoteles 
Legt klemtoon op doelgerichtheid die ogenschijnlijk in de wereld aanwezig is. Hij meent dat hij de 
wereld, en de afzonderlijke dingen erin, slechts kan verklaren door het doel aan te wijzen waarnaar 
alles streeft. Doeleinden van dingen veroorzaken stuwkracht naar een meer volmaakte realisatie. 

Voorbeeld: bij een veulen is een ‘vorm’ aanwezig die het doet groeien naar een volwassen paard en 
dat in een zaadje een stuwkracht zit die er een boom doet uit ontstaan. – volwasesneheid of een boom 
worden zijn dan de ‘doeleinden’ van respectievelijk een veulen en een zaadje. 

Maar, door ontwikkeling natuurkunde heeft de ‘causale’ verklaring zich steeds sterker doorgezet. Men 
verwijst bijvoorbeeld niet langer meer naar het ‘doel’ van de zon om te verklaren waarom ze licht 
geeft, maar naar strikt causale processen die zich op nucleair niveau voordoen. 

Sinds 19e eeuw: Charles Darwin en ontdekkingen moleculaire biologie heeft dit ook in de biologie 
pleit gewonnen. Neemt niet weg dat doelgerichte verklaringen geen verklarende waarde meer hebben. 

8.5 Ethica en politiek 
Pragmatische visie (ervaring Aristoteles): Gelooft dat een ideaalbeeld niet ontworpen kan worden, 
maar tot stand moet komen door reflectie over de menselijke activiteit zelf. Bijgevolg: jonge mens kan 
moeilijk ethica en politieke filosofie opbouwen (ervaring). We kunnen enkel reflecteren over 
bestaande maatschappijvormen, en die verbeteringen die haalbaar lijken. => conservatief 

ßà Plato, die geloofde dat men wel een ontwerp van de ideale maatschappij kan maken, waarin ook 
een hogere moraliteit zou zijn gerealiseerd. Waarbij we met alle middelen ernaar moeten streven om 
deze goede maatschappijvorm te realiseren. => revolutionair 

9. Hellenistische en Romeinse filosofie (3e eeuw v.o.t. tot 5e eeuw o.t.) 
Na de veldtochten van Alexander en de verdeling van het rijk onder zijn opvolgers gaat de autonomie 
van de stadstaten en dus ook de democratie teloor. De individuen verliezen contact met 
staatsinrichting à desinteresse in politiek + gevoel van onmacht t.o.v. de wereld en de gebeurtenissen 
die zich erin voordoen: niet meer indruk dat rationeel inzicht kan bijdragen tot betere 
maatschappijvorm door de veldheren in grote rijken die alles beslissen. 

Plato’s leven nog wel beheerst door context van Atheense polis. Ook zijn politieke projecten (staat) 
tekenen zich af tegen de achtergrond van stadsstaat. Politieke ambten = onmisbaar onderdeel van het 
goede leven, geen politiek = geen geluk! (Aristoteles vond dit ook) 

Filosofie werd middel van vereenzaamde en machteloze individu om plaats te vinden in politiek 
onherbergzame en onstabiele wereld. 

Ø Speculatieve behoefte vervalt of staat in dienst van de individuele moraal: 
 



Hoe kan het individu zich in stand houden en gelukkig worden? 

Ø Meerdere antwoorden à ontstaan verschillende wijsgerige scholen die elk op hun manier 
voorbeeld van Socrates verder zetten à Filosofen moeten datgene waarvoor zij staan, ook in 
praktijk brengen (eigen optreden) – meestal relatie tussen leefwijze en doctrine (vb Stoa) 

9.1 Cynisme 
Antisthenes: leerling van Gorgias en daarna van Socrates.  

Cynisme was vooral een ethiek die als doel eudaimonia (= welzijn, geluk) had dat slechts te bereiken 
was door deugd. Vergeleken daarmee zijn alle Aardse goederen waardeloos à Behoefteloosheid 

Diogenes (anti-Alexander): radicaliseerde behoefteloosheid tot autarkeia: ‘het aan zichzelf genoeg 
hebben’, betekent zowel kunnen leven met het absolute minimum, als leven zonder behoeft aan 
goedkeuring van medemensen (leefde in wijnvat). Het ascetisme (= seksuele genot verhogen) van 
Diogenes was een vertaling van die doctrine (= de leer). Cynici schuwden het schandaal niet maar 
gebruikten het zelfs als methode: Iedereen kwam Alexander ontvangen aan stadspoort behalve 
Diogenes. Alexander trof Diogenes aan in zijn ton en vroeg wat hij voor hem kon doen. “Ga uit mijn 
zon” antwoordde hij. Ook drukte hij de twee aspecten van cynische houding uit in het feit dat hij 
masturbeerde op het marktplein: 

• Aan zichzelf genoeg hebben 
• Onverschilligheid t.o.v. wat anderen denken over hem 

9.2 De Stoa 
Benaming school komt van Stoa poikile = beschilderde zuilengalerij waar eerste Stoïcijn doceerde: 

Zeno van Citium die werd opgevolgd door Cleanthes 

Chrysippus: voornaamste stoïcijn 

De Vroege Stoa 
De vroege Stoa in Athene gevestigd, niet door Atheners geleid, maar door Hellenistisch-Romeinen. 
Geen werken van bewaard, enkel Zeushymne van Cleanthes = loflied op de kosmos. 

Tussen vroege Stoa en Cynisme: weinig verschillen, enkel uitwerking van doctrine was veel 
uitgesprokener bij stoïcijnen. (Zeno was trouwens leerling van een Cynicus). 

Vroege Stoa: soms behoorlijk non-conformistisch en ook de leer van de autarkeia vindt men er in 
terug. Evolutie van Stoïcijnen in hun opvattingen: hun wereldvisie, de grondslag van hun ethiek: 

Kosmos of wereld is één geheel dat materieel maar hangt samen door vurige wind (Pneuma). Het 
geheel (dat goddelijk is) wordt geordend door de logos (= rede) 

De mens is een microkosmos in een macrokosmos. De logos van de mens is zijn rede en daardoor is 
hij in staat beter en beter de logos van de wereld te leren kennen. Hij beseft dan dat wereld zich 
volgens een noodwendigheid ontwikkelt, die je ook (goddeijke) ‘voorzienigheid’ kunt noemen: 
Pronoia. Mens kan zich dus maar beter schikken naar deze voorzienigheid (= wet van de kosmos). 

à “Nature duce numquam aberrabimus”: met de natuur als gids zullen we nooit dwalen (Cicero) of 
het feit dat we allemaal over de rede beschikken, betekent dat we in principe allen het vermogen 
hebben om de natuur te volgen. => Grondslag Universele Ethiek 

Ulpianus (romeine rechtsgeleerde) vindt hierin ook de basis van een natuurrecht. 

Juist handelen is volgens de Stoïcijnen redelijk handelen, dat zij op hun beurt gelijkstellen aan 
handelen overeenkomstig de natuur: zich onderwerpen aan de wetten van de kosmos. 



De Midden Stoa 
Panaetius van Rhodes & Posidonius van Apamea 

Inzicht in de natuurlijke orde is de basis van het morele handelen. Aangezien wij toch niet tegen de 
wetten van die orde of kosmos kunnen ingaan, is de minimale vorm van geluk die we kunnen 
bereiken, het ontwikkelen van een houding waarin de negatieve dingen des levens ons zo weinig 
mogelijk raken. De deugd (arete) bestaat erin zich vrij te maken van passies en dus een toestand van 
apathie (apatheia) na te streven: a-pathie & onberoerdheid = geen lusteloosheid, maar een zich 
bewust boven de passies en tegenslagen zetten. Onderscheiden vier deugden: 

• Wijsheid (prudentia) 
• Rechtvaardigheid (justitia) 
• Moed (fortitudo) 
• Zelfbeheersing (temperantia) 

à Wie deze deugden beoefent, leeft niet alleen volgens de wetten van de kosmos, maar past zich ook 
in het maatschappelijke leven beter aan – dat overwinnen van louter op zichzelf gerichte standpunt 
komt pas in MS onder de aandacht. (hier) 

De Late Stoa 
• Lucius Annaeus Seneca: leermeester en raadgever van Nero 
• Epictetus: slaaf, die later als geëmancipeerde ging doceren 
• Marcus Aurelius: Romeins keizer 

Alle mensen maken deel uit van kosmos (want is eenheid): allemaal gelijkaardige logos. Uitspraak: 

Terentius: “Homo sum, humani nil a me alienum puto”: “Ik ben een mens en niets menselijks acht ik 
mij vreemd” => Universele sympathie onder de mensen (filantropia = mensenliefde), impliceert dat 
alle mensen principieel gelijk zijn. Toch werd dat niet zo opgevat dat de slavernij moest verdwijnen. 
Dit was immers maar iets uiterlijks: ‘de ware stoïcijn kon volwaardig mens zijn op troon of in kerker’ 

9.3 Epicurisme 
Aristippus van Cyrene: grondlegger van de hedonistische filosofie (=voorloper van epicurisme). Het 
nastreven van de lust (hedone) als hoogste doel van het leven. 

Epicurisme is de theoretische tegenhanger van het stoïcisme en zelfs het tegendeel van de stoïcijnse 
leer, maar in de praktijk/handelen zijn er heel wat overeenkomsten. 

Epicurus (student van Democritus; atomisme): had tuin waarin gelijkgezinden, met inbegrip van 
vrouwen, zich verzamelden. Nadat hij stierf, hielden zijn volgelingen onderling contact en beleefden 
genoegen aan het sumfilosofein = samen filosoferen met als neveneffect zich afzonderen van anderen. 

Lucretius “Rerum natura”: Epicurus heeft de mensen van bijgeloof en vrees voor de goden bevrijd. 
Voor hem is filosofie een bezigheid waarvan de beoefenaar beter kan worden. Filosofie = “De 
activiteit die door argumenten en discussies tot het gelukkige leven leidt.” 

Epicurus beweerde niet dat er geen goden zijn, maar hij dacht dat zij in de intermundia (= ruimte 
tussen werelden) bestaan zonder zich iets van de mensen aan te trekken. 

Zoals bij de stoïcijnen was de fysica voor Epicurus een opstap naar de ethiek. Hij beschrijft ‘het 
hoogste goed’ eens als hedone = lust of als ataraxia = onverstoordheid, wat een meer doordachte vorm 
is van het streven naar genot. Té intens de lust nastreven kan onlust veroorzaken. Geluk is dus het 
hoogst mogelijke genot bereiken zonder overdaad. 

  



Epicurus onderscheidde drie soorten begeerten: 

• Natuurlijke noodzakelijke (voedsel, beschutting, rust): makkelijk te bevredigen, zijn 
begrensd naar hun aard en brengen veel genot. 

• Natuurlijke niet-noodzakelijke (bv. luxevoeding): onbegrensd als het bevrediging aangaat. 
• IJdele (bv. macht, rijkdom, faam): onbegrensd als het bevrediging aangaat. 

Epicurus komt zo tot een eerder ascetisch aandoende moraal. De ataraxie ontstaat wanneer de 
behoeften tot een minimum worden beperkt, op een niveau waar ze gemakkelijk bevredigd worden. 
(sober leven aabevolen) want overdaad schaadt. Daarnaast ontstaat Ataraxie vooral door het 
uitbannen van vrees voor de dood, goden en het noodlot. De epicureïsche fysica zelf, is een 
bewerking van het atomisme van Democritus: voor alle gebeurtenissen en fenomen die voor de 
mensen een bron van angst zijn, een ‘fysische’verklaring te vinden is (geen wrok van goden). Ontstaan 
en vergaan is een normaal proces van atomen die samenkomen en weer uiteengaan. à Dood is 
natuurlijk proces, onsterfelijkheid bestaat NIET. Hoe kan ik dan bang zijn voor de dood? 

Epicurus gaf de raad om ‘verborgen te leven’. Hij trekt zich terug uit staatszaken, streeft geen 
gezinsleven na, voedt geen kinderen op en jaagt geen rijkdom en roem na. 

9.4 Scepticisme 
Was ook een levensfilosofie, een geluksleer met als hoogste doel de Ataraxie. 

Pyrrho van Elis: stichter school, hij vestigde zich in Athene, nadat hij Alexander had gevolgd tot in 
India. Ook soms gesproken van het ‘pyrronisme’ = naam van stichter. 

Volgens sceptici: kunnen we niet uitmaken wat de dingen op zich zijn, alleen hoe ze aan ons 
verschijnen hoe ze ons voorkomen. 

Er is geen methode om met zekerheid tot kennis te komen want voor elke uitpsraak zijn er even sterke 
argumenten pro of contra, gevolg: 

Ø De wijze schort zijn oordeel op over wat het geval is of niet het geval is, over wat hoort of wat 
niet hoort. De band met ataraxie is de volgende: wanneer je allerlei ongelukken lijken te 
overkomen, of wanneeer je een gelukservaring hebt, kan je nooit weten of het ongeluk echt 
wel een ongeluk is, of het geluk echt wel een geluk. Sceptisme: oordeel over dingen die hem 
overkomen opschorten en op die wijze ataraxie bereiken. 

Epicuris argumenteerde dat het onmogelijk is om als scepticus te leven: wie echt gelooft dat hij niets 
weet, kan nooit een reden hebben om eerder zus dan zo te handelen. Een consequent scepticus zou dus 
niets doen, en sterven. 

11.2 Middeleeuwse en Arabische wijsbegeerte 
Filosofen van die tijd (400-1400 AD) beschouwden zichzelf eerder als theologen.  

Dé Filosfen waren de klassieke, Griekse filosofen, en dan vooral Plato en Aristoteles: erkend door 
middeleeuwse denkers als een intellectueel hoogtepunt: summum van wat de menselijke geest op 
eigen houtje vermag (= zonder hulp van openbaring kunnen doorgronden/achterhalen).  

MAAR bij begin middeleeuwse wijsbegeerte: antieke wijsheid aangevuld met en tevens overtroffen 
door een godgegeven openbaring. à Tot synthese komen van die twee bronnen van kennis/inzicht. 

Ø Overkoepelende project middeleeuwse wijsbegeerte: de rede zoveel mogelijk in 
overeenstemming brengen met datgene wat het geloof voorhield. 

Sommige filosofische opvattingen lieten zich al wat makkelijker verzoenen met de Christelijke 
overtuigingen dan andere. Plato’s inzicht van de eeuwige onveranderlijke wereld klonk bijvoorbeeld 
bij veel christenen als muziek in de oren. (Hiernamaals) 



Augustinus, bisschop van Hippo Regius: eerste middeleeuwse filosoof die deel van christelijke 
doctrine bevestigd zag in de werken van Plato.  

Ø “De Civitate Dei” (Over de stad van God): stelt hij dat enkel God het onderscheid kan maken 
tussen: 

• Zij die in de stad van God wonen en hemel voor ogen blijven houden  
• Zij die in de stad van de mensen wonen en zich laten afleiden door de materiële 

wereld.  

Hij streefde ernaar de leerstellingen van het Christelijke geloof rationeel te doordenken en te 
beargumenteren, ondanks hij onderschikt blijft aan theologie. 

Voorbeeld: de ijzeren logica waarbij hij het concept van de erfzonde probeerde te vrijwaren van de 
‘pelagiaanse ketterij’. Hij stelt dat alle mensen geboren worden in zonde maar dat goede daden en 
boetedoeningen geen garantie bieden op verlossing daaruit – kan enkel door genade van God die een 
volkomen willekeurige gunst is (predestinatie) 

Godsbewijzen = pogingen om het bestaan van God niet zomaar aan te nemen op basis van de 
openbaring, maar zuiver rationeel te beredeneren. (project middeleeuwen). Eén van de beroemdste 
pogingen daar toe is die van Anselmus (aartsbisschop) met zijn ontologisch godsbewijs: 

Gaat uit van een schijnbaar onschuldige stipulatieve definitie: we bepalen ‘God’ als het grootste wat 
gedacht kan worden. Het kan zijn dat God louter als denkobject in onze geest bestaat, ofwel bestaat hij 
ook reëel. Maar God, aldus A., kan niet louter als denkobject bestaan, want dan zou hij niet het 
grootste denkobject zijn: iets dat én als denkobject én als reëel object bestaat is immers groter dan iets 
dat louter als denkobject bestaat. à God, het grootste wat bedacht kan worden, bestaat dus niet enkel 
als denkobject, maar noodzakelijkerwijs ook als reëel object. 

Typerend voor A. zijn project en de gehele middeleeuwse wijsbegeerte: hoe hij onmiddellijk na zijn 
bewijs God rechtstreeks aanspreekt en dankt omdat hij hem niet alleen het geloof heeft gegeven, maar 
ook de verstandelijke vermogens om dat geloof te doordenken. 

Problemen met zijn ‘godsbewijs’: 

- Met vergelijkbare redeneringen lijk je het bestaan van allerhande imaginaire objecten aan te 
kunnen tonen. Bijvoorbeeld: het volmaakste eiland is niet alleen denkbaar, maar bestaat ook 
reëel, want als het niet reëel zou zijn, zou het niet volmaakt zijn. 

à Volgens A. is dat tegenvoorbeeld niet beslissend: de definitie van een volmaakt 
eiland bevat niet alle denkbare positieve eigenschappen (‘volmaaktheden’), terwijl de 
definite van God naar alle denkbare eigenschappen verwijst, dus ook naar het 
‘bestaan’, vandaar kan dit alleen van toepassing zijn op God (volmaakte wezen). 

Thomas van Aquino nam gematigd standpunt in over verhouding tussen rede en geloof. Zijn werken 
waren een hoogtepunt van scholastiek: ‘Summa Theologia’, waarin hij de christelijke leer via rede 
benadert. Hij besteedde niet alleen veel aandacht aan de eigen vraagstelling en het eigen antwoord, 
maar ook aan rivaliserende opvattingen en tegenargumenten. Verrichte baanbrekend werk binnen 
theoretische filosofie en in wat we vandaag de ‘filosofie van de cognitie’ noemen. Opvallend: hij 
roepte geen bovennnatuurlijke krachten of invloeden in om de werking van menselijke kennis te 
verklaren. à Aanzet tot ‘naturalistische’ epistemologie en cognitiefilosofie. 

Willem van Ockham gaf zijn naam aan ‘het scheermes van Ockham’: als twee theorieën evenveel 
fenomen evengoed kunnen verklaren, dan moet je opteren voor de theorie die het minst aantal 
entiteiten inroept, m.a.w. voor de theorie die ontologisch gezien het ‘zuinigst’ is. 

- Herleidde ontologie Aristoteles: universalia zijn nergens voor nodig: er zijn alleen maar 
individuen. Concepten, die op meerdere individuen van toepassing lijken, verwijzen niet naar 
iets in de wereld; ze bestaan slechts in ons denken en vereenvoudigen complexe wereld. 



- Op vlak van epistemologie en cognitiefolosfie werkte hij het ‘naturalistische project van T.A 
verder uit: zintuigelijke kennis heeft een even groot zekerheidskarakter als analytische kennis. 
(vb: kijken naar boekentoren en cirkel is rond = even grote zekerheid) 

Besluit: we kunen wel degelijk spreken van middeleeuwse wijsbegeerte, tussen 400 en 1400, maar 
werden voornamelijk binnen een theologisch kader aangekaart en aangepakt. Niettemin hebben ze de 
aanzet gegeven tot meer onafhankelijke behandeling van grote vragen en opbouw begrippenarsenaal. 

  



Hoofdstuk 3: Ontstaan van de 
natuurwetenschap en van het nieuwe 

wereldbeeld 
 

Rationeel denken leidde evenmin als mythologisch denken tot een decisief inzicht in de structuur van 
de werkelijkheid; men had nood aan een wetenschappelijke methode. Waarvan de doorbrak kwam in 
de zeventiende eeuw, meer bepaald in de natuurkunde. Nuttig om te weten hoe wetenschap is ontstaan. 

1. Wetenschap en wetenschappelijke methode in de Oudheid en de 
Middeleeuwen 
1.1 Aristoteles ‘ervaring’ 
In de Oudheid al legde Aristoteles de nadruk op ervaring (empeiria) als de bron van kennis. Zij 
denken dat men vanzelf ‘ondervinding’ opdoet door voldoende lang te leven.  

Maar het vertrouwen op de alledaagse ondervinding gaat gepaard met een tweede groot gebrek: 
onderschatten van de complexiteit van problemen à heeft steeds het ernstig onderzoek afgeremd. 
(kunstmatige experimenten) 

1.2 De techniek in Middeleeuwen en Oudheid 
Heeft reeds van in de prehistorie blijvende resultaten geboekt. Een zekere vorm van experiment was 
hiervoor onmisbaar want een boot moest immers stabiel en dicht zijn. Klaarblijkelijk heeft men die 
resultaten slechts bereikt na lang gissen en missen. à Ten onrechte als grondslag van de 
experimentele wetenscchappelijke methode beschouwd. 

Waarom had techniek tot dan toe geen enkel wetenschappelijk belang? 

• trial-and-error: De ‘experimenten’ in de techniek zijn echter ‘probaties’. Men probeert iets te 
maken tot als het lukt, wat wel een realisatie oplevert, maar geen kennis of wetenschap.Want 
zodra men het goede procedé kent, verliest men alle aandacht voor de wijze waarop men het 
vond. Wanneer men de resultaten niet formuleert in theorie of wet heeft dat geen 
wetenschappelijke betekenis. 
 

• Mensen die aan wetenschap/techniek deden tot totaal verschillende klassen van de 
maatschapppij behoorden en met elkaar geen contact hadden. Technici waren 
slaven/ambachtslui & wetenschapsmensen waren rijken en later geestelijken. De technici 
hadden geen wetenschappelijke belangstelling en filosofen hadden een afkeur voor handwerk. 

1.3 Alchemie en de magie 
Ook zij kenden ‘experimenten’ en sommigen zien hierin de oorsprong van de wetenschappelijke 
methode. Maar dat is ook FOUT: het doel was niet kennis verwerven maar wonderlijke dingen te 
realiseren. (vb steen der wijzen)  

 



1.4 Bijdrage van de Grieken – niet te vergeten 
De ontdekking van de systematische wiskunde van de Grieken heeft geleid tot het ontstaan van 
enkele exacte theorieën van natuurwetenschappelijke aard: astronomie, statica, hydrostatica en een 
begin van optica. Hier werd op nauwkeurige wijze algemene wetten geformuleerd, die toelaten te 
voorspellen wat zich in een groot aantal particuliere gevallen zal voordoen. Voorbeeld: 

Ø Wet van Archimedes: voorspelt voor om het even welk lichaam dat men in een vloeistof 
onderdompelt exact hoeveel gewicht het zal verliezen. 

Opvallend: dit waren de enige ernstige resultaten bereikt in Oudheid, maar wel door wiskundigen die 
dit als uitbreiding zagen van hun denkwijze. Toch vertoonden ze interne beperkingen, en boekten 
weinig vooruitgang. Kortom deze theorieën waren gesloten gebieden die geen aanleiding gaven tot 
expansie van de natuurwetenschap. 

2. Het ontstaan van de experimentele methode – LEZEN 

3. Kennistheoretische reflectie op de nieuwe methode - LEZEN 

4. Een nieuwe mentaliteit en een nieuw wereldbeeld 
Ontstaan wiskunde Grieken – gepaard met opkomst wijsbegeerte 

Reflectie op wiskunde en experimentele natuurkunde – gepaard met opkomst moderne wijsbegeerte 

Filosofen zullen opnieuw pogen de totaliteit van de problemen op dezelfde wijze te benaderen bij het 
vaststellen van succes van een methode op een welbepaald gebied. 

4.1 Begin 17e eeuw – nieuwe mentaliteit 
Begin 17de eeuw ontstond er een nieuwe mentaliteit die bepaald is door: 

- Successen of vooruitgang van technologie en wiskunde 
- Socio-economische wijzigingen 
- Ontdekkingen nieuwe werelddelen 
- Gevolgen van de Hervorming 
- Boekdrukkunst!!! 

Deze mentaliteit kristalliseert zich bij aantal geleerden uit tot overtuiging dat men nieuwe methode 
gevonden heeft om kennis te verwerven (New Learning): 

• Uit zich in groot vertrouwen in rede; men heeft het over het lumen naturale, het ‘natuurlijk 
licht’ van het menselijk verstand. 

• Er ontstaat hierbij afkeer voor de middeleeuwse denkwijzen en voor alle opvattingen die niet 
op eigen onderzoek maar op autoriteit zijn gebaseerd. 

• Ook vindt men dat de middeleeuwse filosofie zich te veel heeft ingelaten met problemen die 
geen enkele relevantie hebben voor ons concreet leven, bijvoorbeeld het geslacht van engelen. 
à Vanaf nu: moeten filosofie en wetenschap zich bezighouden met onze ervaarbare wereld en 
middelen aan de hand doen om op de wereld in te grijpen en die te veranderen. 

4.2 Eerste verwoording nieuwe denkwijze 
Francis Bacon verwoordde als eerste die nieuwe denkwijze in zijn ‘Novum Organum’. In dat werk 
gaat het vooral om de actualisering van Aristoteles’ werk over de logica & wetenschapsfilosofie. 

 



4.3 Dubbele verandering in wereldvisie 
De dubbele verandering zorgde ook voor een diepgaande invloed op het moderne denken: 

Ø De overgang van een gesloten naar een open wereldbeeld enerzijds 
Ø De zogenaamde mechanisering van het wereldbeeld anderzijds 

(Middeleeuwen: alles in deze wereld had zijn vaste plaats. In die tijd als positief beschouwd: 
‘harmonie der sferen’. De gebeurtenisssen die zich voordeden in wereld, werden nog op sterk 
mythische wijze verklaard.) 

à Ontwikkelingen in 16e eeuw, zal tot gevolg hebben dat dit gesloten wereldbeeld wordt 
opengebroken, waarbij Copernicus als startpunt kan verwezen worden: 

Copernicus publiceerde ‘De revolutionibus orbium caelestium’ in 1543 waar voor het eerst een 
wisseloplossing word geboden t.o.v. het klaassieke geocentrische wereldbeeld: 

- Zon als middelpunt van het heelal (Heliocentrisme) i.p.v. de Aarde , waarbij de aarde nu zelf 
rond zon beweegt => Heliocentrisch, maar sfeer van vaste sterren blijft bestaan. 

Giordano Bruno publiceerde ‘De l’infinito universo e mondi’ in 1584 waarbij het gesloten 
wereldbeeld volledig werd stukgeslagen: 

- Heelal is oneindig en bevat oneindig aantal zonnestelsels. Ook de zon staat niet centraal en 
onze aarde, met de mens die zich het middelpunt en doel van de schepper voelde, is volgens 
B. een onooglijk stipje in het eindeloze heelal. à Oneindigheid, vrijheid en veranderlijkheid 
vooreerst als positief aangevoeld door B. 

- B. ontkende ook de goddelijkheid van Christus en beweerde dat de Bijbel geen goede bron is 
om natuurwetenschappelijke kennis op te doen en pleitte voor de vredevolle samenwerking 
van de verschillende godsdiensten. à Beschouwd als ‘ketter’ en belandde op brandstapel. 

Astronomisch werk van Galilei en Kepler overtuigdde de intelligentsia in Europa van de nieuwe 
visie. Deze open wereld werd dan vervolgens gemechaniseerd door de nieuwe fysica van Galilei en 
zijn volgelingen, die de mogelijkheid bood een verklaring te geven voor de verschijnselen op aarde, 
vertrekkende van de mechanica. Eerst synthese op dit terrein is van Newton: 

Isaac Newton publiceerde ‘Philosophae naturalis principia mathematica” in 1687: toonde aan dat 
zowel op aarde als in het heelal dezelfde krachten verantwoordelijk zijn voor beweging van 
voorwerpen. (« Aristoteles verschillende krachten) 

Mechanisering van het wereldbeeld uitgewerkt, die grondslag zou leveren van het 
“Entmythologisierungs-proces” die zich tot nu toe voortzet. 

4.4 Nieuwe wereldbeeld = nieuwe mensenvisie 
Nieuwe mensvisie: onder meer in de geneeskunde en anatomie beschrijft men het menselijk lichaam 
als behorende tot de mechanische wereld, zie bijvoorbeeld: 

Ø Andreas Vesalius publiceerde in 1543 (= jaar van Copernicus’ hoofdwerk) ‘De humani 
corporis fabrica’: mateloos vertrouwen in de menselijke rede, en van het optimisme dat tot 
uiting komt in het geloof aan de mogelijkheid van de vooruitgang. 

De moderne filosofie zal pogen een verantwoording en verdieping te vinden voor dit nieuwe wereld- 
en mensbeeld en zal tevens zoeken naar een nieuw inzicht in het menselijk kennen, nu men overtuigd 
is dat ook een betrouwbare natuurwetenschap mogelijk is naast de wiskunde. 

 

  



Hoofdstuk 4: Moderne filosofie 
1. Politieke filosofie 
Mechanisering wereldbeeld en Copernicaanse omwenteling à seculariseringstendens: behoefte aan 
vernieuwde staatsinstellingen en aan een duidelijke scheiding tussen het aardse en het godsdienstige. 

1.1 Meest indrukwekkende figuur 
Machiavelli publiceerde ‘Il principe (De vorst)’ in 1513 waarin men vooral getroffen wordt door zijn 
nadruk op de efficiëntie:  

Een vorst die op een succesvolle wijze een staat moet leiden en de samenhang, de onafhankelijkheid 
en de uitbreiding ervan te garanderen, moet daden stellen die hem de kans bieden zijn doeleinden 
efficiënt te realiseren. Studie mens + wijze waarop die in maatschappelijk proces functioneert is nodig: 

• Is beloning het efficiëntste, dan moet hij mensen belonen; is terreur succesvoller dan moet hij 
ze terorriseren, zelfs al is hij hierdoor gevreesd. 

à Het politieke handelen moet niet uitgaan van abstracte principes/edele gevoelens, maar gebaseerd 
zijn op feitelijke analyse van maatschappelijke wetmadigheden. Dit kan eventueel tot het besluit leiden 
dat immorele daden in een bepaalde situatie de meest geschikte zijn. 

1.2 Doorzetting seculariseringstendens 
De Groot publiceerde ‘De iure belli ac pacis’ (recht van oorlog en vrede) in 1625 waarmee hij de 
seculariseringstendens doorzette op gebied van het volkenrecht => basis moderne internationaal recht. 
Hij maakte een onderscheid: 

• Goddelijk recht: alleen toepasbaar op de Kerk 
• Menselijk recht: geldt voor alle mensen, ongeacht hun godsdienst 

o Natuurrecht: komt uit de natuur van de mens voort 
o Burgerlijk recht: is mensenwerk en kan dus van staat tot staat verschillen, maar mag 

niet ingaan tegen natuurrecht (= geheel van principes die toegankelijk zijn voor het 
redelijk inzicht van allen en dus bindend voor individuen en staten, en zelfs voor God) 

à Een basis om op een volstrekt rationele wijze, zonder theologische inventie, het recht te funderen 

1.3 Radicalisering seculariseringstendens 
Hobbes radicaliseert de seculariserende tendens in zulke mate dat hij zijn staatsconceptie baseert op 
een mechanistische mensvisie. Hij was zo onder de indruk van Galilei zijn werk, dat hij alle 
verschijnselen, inclusief het handelen, het bewustzijn van perceptie van de mens, wou verklaren in 
termen van beweging en materie. Lichamen zijn voortdurend in beweging. (« Aristoteles) en hij vindt 
dat je ook de menselijke geest kunt vergelijken met een machine die voortdurend beweegt. 

à Eén van de eerst moderne filosofen met materialistisch en machnistisch mens- en wereldbeeld 

Publiceerde ‘Leviathan’ in 1651 waarin hij een absoluut koningschap verdedigde op grond van het 
sociaal contract: ziet maatschappij als een systeem waarin de mechanische wetten van Galilei 
werkzaam zijn en waarin de absolutische conceptie het best functioneert. In de ‘natuurstaat’ (voor een 
maatschappij nog is gevormd) vechten mensen een strijd uit ‘van allen tegen allen’. Die situatie kan 
ontkomen worden door contracten af te sluiten; maar om trouw daaraan te verzekeren is een autoriteit 
nodig, een absolute heerser. Die ontleent zijn macht aan het volk (die hun soevereiniteit aan hem 
afstaan). Het volk doet dit uit eigenbelang, aangezien zonder het bestaan van ‘Leviathan’ de 
maatschappij in chaos dreigt ten onder te gaan. Ze kiezen om onder het bewind van een tiran te leven. 



2. Het rationalisme: Descartes en Spinoza  
2.1 René Descartes 
Rationalisme werd geïntroduceerd door Descartes: 

- Opgevoed in scholastieke traditie, maar het was hem opgevallen dat de verschillende 
scholastieke scholen hopeloos verdeeld waren over onbenullige problemen. 

- Grondlegger analytische meetkunde: om over de totaliteit van de wereld ware kennis te 
verwerven, moet men beroep doen op de methode van de wiskunde: dogmatische 
vooropstellingen afwijzen en vertrekken van begrippen en axioma’s die duidelijk, klaar en 
eenvoudig zijn. Daaruit moet men, op deductieve wijze, tot stellingen komen. 

Het uitganspunt van deductie mag niet willekeurig of autoritair zijn opgelegd, maar moet wel 
ontwijfelbaar zijn à ‘Methodische twijfel’ = een twijfel om methodologische redenen. Hij twijfelt 
aan alles: aan alle gangbare of opgelegde opvattingen, maar wanneer men aan alles twijfelt, kan men 
niet twijfelen aan het feit dat men twijfelt, vandaar zijn beroemde uitspraak: 

 “Je pense donc je suis” = “Ik denk dus ik ben” 

Het bestaan van het ‘kennend subject’ of in zijn woorden ‘het denkend ding’ = res cognitas (ziel) 
staat dus vast. Ik kan ook niet twijfelen aan het bestaan van God , een volmaakt wezen, zei hij. Dit 
beargumenteerde hij d.m.v. een variantie op het ontologisch godsbewijs van Anselmus. à Tot heden 
discussie hierover: 

- Voornaamste bezwaar: ‘bestaan’ is van een andere orde als overige eigenschappen, dat is geen 
supplementaire eigenschap; men gaat van de denkorde naar de zijnsorde over. 

 Descartes meent over twee zekerheden te beschikken:  

- Het denkend ‘ik’  
- God 

Maar als wiskundige weet hij dat we over de ruimtelijke wereld, ‘het uitgebreide’, de res extensa 
heldere en duidelijke ideeën hebben die we in de wetenschappen verder ontwikkelen. Die helderheid is 
echter nog GEEN bewijs van bestaan: een boosaardige geest zou ons dat kunnen voorspiegelen. Daar 
staat tegenover dat God ons die inzichten heeft ingeprent, en die zal ons toch niet bedriegen. Onze 
ideeën over getal, ruimte en weging zijn bijgevolg echt op onze wereld en zijn beslissend om de 
wereld te verklaren – dat materiële wereld reëel is en mechanistisch verklaarbaar is, is dan logisch. 

 

Rationalisme (Descartes): enkel en alleen beroep willen doen op klare en duidelijke begrippen, 
vastgelegd in axioma’s waaruit al de rest wordt afgeleid. 

à Dit gaat meestal gepaard met Nativisme 

Nativisme: de opvatting dat de menselijke geest over aangeboren ideeën beschikt, die toelaten een 
klare intuïtie te hebben over de principes die als grondslag moeten dienen, zowel om de wiskunde als 
om de natuurkunde op te bouwen. 

à Het inzicht in de axioma’s waarmee we de wereld kunnen vatten, is dus aangeboren. 

Cartesianisme impliceert ook dualisme. 

Dualisme: opvatting dat er twee soorten dingen, of ‘substanties’ bestaan in de werkelijkheid. 
Enerzijds het domein van het stoffelijke of uitgebreide, waar alles verloopt volgens de wetten van de 
meetkunde en de mechanica, en anderzijds het domein van de geest, van het denken of het bewustzijn. 



In Descartes zijn geval, kan men ook stellen dat hij drie substanties aanvaardde: 

• Het materiële 
• Het denken 
• God 

De mens bestaat volgens hem uit twee delen: 

Ø Een ‘uitgebreid’, of stoffelijk lichaam 
Ø Een denkende geest 

« monisme: aanvaardt slechts één soort werkelijkheid, bijvoorbeeld materie of geest, maar niet beide 
samen. 

Mechanisme of mechanicisme = dat alles volgens mechanische wetten verklaarbaar is in de 
stoffelijke wereld. De meest uitgewerkte versie van de mechanistische visie op de mens in de moderne 
filosofie vindt men terug bij het werk ‘L’homme Machine’’ van Julien Offray: 

Die verklaart niet alleen het lichaam mechanistisch, de hele mens, ook zijn denk en gevoelsleven, zijn 
mechanistisch verklaarbaar. 

Zwakheden van het caresiaans mechanicisme: 

• Als kennistheorie bleek het niet in staat het onderscheid tussen wiskunde en natuurkunde 
duidelijk te maken (voornamelijk het specifiek statuut van de natuurkunde) 

• Als metafysica was vooral het dualisme zeer moeilijk houdbaar. Immers als geest en materie 
twee verschillende zijnsvormen zijn, met hun eigen wetmatigheden, hoe kan de ene dan 
inwerken op de andere? Hoe kan in de mens de geest het lichaam controleren? 

Descartes kon hierop geen bevredigend antwoord bieden, evenmin zijn tijdgenoten/grote filosfen. 

2.2 Benedictus de Spinoza (Joods) 
Tweede grote rationalitische denker. Na zijn studies raakte hij gefrustreerd door de talmudische 
geleerdheid en gefascineerd door het cartesianisme. à Breuk met Joodse gemeenschap 

Ging leer van Descartes op radicale wijze doordenken: zodat niet alleen een inzicht in de wereld, maar 
ook een volkomen levensleer (ethica), inzicht in God en een realisatie van de liefde tot God eruit zou 
voortvloeien. 

Gefascineerd door rationalistische aanpak: hanteren van heldere begrippen en het op inzichtelijke 
wijze afleiden van stellingen uit basispostulaten. => methode voor betrouwbare kennis 

(= Descartes) speelde geloof in God en overtuiging dat de rede in de mens datgene is waardoor hij het 
dichtst bij God komt, een centrale rol. 

à Zodra een beslissend middel bestaat om definitieve waarheid te bereiken (inzicht verwerven), zijn 
alle andere wegen om tot waarheid te komen slechts stuntelige pogingen. 

------ 

Dat leidt vooreerst tot een radicale, gedurfde positie t.o.v. de Bijbel die hij uiteenzet in zijn ‘Tractatus 
Theologico-Politicus’ in 1670 waarin hij stelt dat de Bijbel geen wijsgerig of wetenschappelijk werk 
over de wereld is, maar een verzameling van historisch gesitueerde teksten, die aangepast zijn aan het 
bevattingsvermogen van de grote massa. 

Vroeger noemde men de filosofie de ‘dienstmaagd’ van de theologie; Spinoza zal nu beide domeinen 
radicaal scheiden. De Heilige Schrift, stelt hij, is een oproep aan tot deugdzaam leven die binnen een 



welbepaalde historische en maatschappelijke context tot stand kwam. à Onderwerping van Bijbel aan 
een grondige historische-kritische analyse en komt tot een aantal voor die tijd verregaande conclusies. 

Bijvoorbeeld: dat Mozes onmogelijk de eerste vijf boeken van de Bijbel kan hebben geschreven. 

Enige niet-historische boodschap was volgens S. de oproep tot liefde tot God en de naaste. 

Als bepaalde Bijbelpassages niet houdbaar blijken wegens: 

- Interne contradicties 
- Lachwekkende vormen van bijgeloof 
- Goedpraten van moraliteit 

Dan moet NIET het verstand zich onderwerpen,WEL De Bijbel tot zijn ware dimensie herleiden.  

------ 

Liefde tot God staat nog altijd centraal, maar die moet men door redelijk inzicht realiseren. Spinoza 
plooit het godsbeeld naar zijn redelijk inzicht (gedurfd in die tijd, normaal was het omgekeerd).  

God is het begin, en de liefde tot God het einde: maar zijn conceptie van God wordt enkel en alleen 
door rede bepaald. Zo zal hij ook het inzicht in de wereld en in de zin van het menselijk bestaan op 
dezelfde redelijke wijze afleiden à Publiceerde ‘Ethica ordine geometrico demonstrata’ : 

- Verstaat daaronder een ‘demonstratie’ die op de axiomatische methode gestoeld is. 

Ook het systeemdenken van S. is op een veel radicalere wijze doorgevoerd dan bij Descartes. Waar die 
het ‘ik’ als uitgangspunt nam, vindt S. dat het ‘ik’ toch niet het centrum van de wereld, noch het 
uitgangspunt van het denken kan zijn. Alleen God kan grondslag van wereld vormen en vertrekpunt 
van ons denken. à God = substantie = datgene wat op zichzelf bestaat en op zichzelf gedacht kan 
worden.   

Dingen rondom ons ontstaan en vergaan doordat de verklaring van elk ding weer verwijst naar een 
ander ding als oozaak. MAAR als dit deze afhankelijkheid altijd doorgaat, heeft het denken nooit een 
echt uitgangspunt en de werkelijkheid nooit een beslissende grondslag. Er moet dus iets zijn dat wel 
opzichzelf bestaat (geen oorsprong heeft) en opzichzelf gedacht kan worden (niet afgeleid is).            
=> Substantie (God) en die moet dus causa sui zijn of oorzaak van zichzelf zijn = vertrekpunt denken! 

Er kan slechts één substantie zijn, die moet: 

- Oneindig zijn 
- Eeuwig zijn 

De substantie drukt zich op oneindig aantal zinswijzen uit = attributen: 

- Het denken 
- Het uitgebreide (materiële wereld) 

à De concrete dingen in het uigebreide en de concrete denkende wezens noemt hij modi 
(wijzigingen) van het attribuut denken en uitgebreidheid. Alle modi vloeien voort uit de substantie of 
uit God want die is de bron van alle werkelijkheid. 

In de uitgebreide wereld is er een volstrekte noodwendigheid. S. verdedigt een parallellisme tussen 
denken en materie (« Dualisme Descartes).  Bijvoorbeeld geest en lichaam. 

Parallellisme: 

Het denken en de uitgebreidheid zijn noodzakelijke uitingen van dezelfde substantie, zij het in twee 
verschillende attributen. Dit is S. zijn oplossing voor het Mind-Body problem, die men kan vergelijken 
met een klok met twee wijzerplaten (lichaam en geest), maar met = centraal mechanisme (God). 



Uit het feit dat alles met noodzaak uit de substantie voortvloeit, volgt dat de wereld en God een 
eenheid vormen. Zonder de schepping is God niet volledig, vandaar spreekt men over pantheïsme van 
Spinoza. God valt samen met de werkelijkheid à ‘God’ en ‘Natuur’ zijn synoniemen volgens S. 

Spinoza’s God is geen persoon want die heeft keuze ‘vrije beslissingen’ te nemen, hij kan niets anders 
doen dan wat met noodzakelijkheid uit zijn wezen voortvloeit. 

à Christenen beschouwden deze leer als een vorm van atheïsme 

------ 

Hoe kan in zo’n gedetermineerde wereld sprake zijn van een ethica? (leefregel voor handelen) 

Vrijheid van wil kan in S. zijn wereldbeeld niet bestaan (= mentaal proces), maar zelf vindt hij hier 
niks negatief aan: 

- Als het denken niet zou bepaald zijn door strikte regels van de logica, zou dat louter een 
verwarrende ideeënvlucht zijn en een God die nu eens zus en dan weer zo schept, zou een 
chaotische en obegrijpelijke wereld veroorzaken.  

Vrijheid als willekeur is dus te verwerpen. 

ßà 

Vrijheid als autonomie, als zelfbepaling. Aangezien God de grondslag van alles is, bepaalt hij zichzelf 
en tevens alles wat noodzakelijk vanuit zijn wezen tot stand komt. Alleen God is dus volkomen 
autonoom. Geen enkel van de andere wezens is ‘echt’ autonoom, maar wel in gradaties: 

Voorbeeld: verschil tussen een pop en een automaat. De armen en benen van een pop kunnen 
bewegen, doch enkel door invloeden van buitenaf; een automaat bevat echter een intern mechanisme 
dat de ledematen in beweging brengt. Hoewel beide uiteindelijk volkomen gedetermineerd zijn, bezit 
de automaat een hogere vorm van autonomie, want hij beweegt (determineert) zichzelf. 

à Mens is dus volgens S. een wezen met een sterk verhoogde graad van autonomie. 

----- 

Ethisch ideaal van de mens = dichter bij God komen en dus het verhogen van de autonomie, van de 
zelfrealisatie. Betekent ook verhoogde activiteit, want passiviteit houdt in dat je onderworpen bent 
aan factoren van buitenaf. 

De hoogste vorm van auotnomie die mens kan bereiken, is zijn denken en vooral zijn helder, redelijk 
denken = verkrijgen van inzicht in de hoogste werkelijkheid, d.w.z. in God als noodzakelijke 
oorzaak van alles. 

à Wie zijn leven volgens dit besef kan leiden en zich niet door passies laat beheersen (vb drugs), kent 
de enige vorm van vrijheid (autonomie) die in deze gedetermineerde wereld mogelijk is. 

à Zo iemand kent ook het ‘ware’ geluk, omdat hij al het angstwekkende weet te herleiden tot zijn 
ware dimensies. Hij weet: alles vloeit met noodwendigheid voort uit God, dus vanuit het standpunt 
van de eeuwigheid is alles wat gebeurt goed = Sub specie aeternitatis. 

Dit toenemende inzicht kan resulteren in de intellectuele liefde tot God. Het ultieme geluk bestaat in 
de liefde tot het eeuwige, oneindige en onveranderlijke wezen, veeleer dan het omgekeerde. 

------ 

S. stelt met zijn logica dat ons ethisch ideaal het zuivere egoïsme is, het maximaliseren van onze 
autonomie en macht. MAAR deze macht vindt haar hoogste realisatie in het heldere denken,  



in de kennis van God en dus in de liefde tot God, d.w.z. het zich bewust, volledig en met vreugde 
aansluiten bij de noodwendigheid die uit God voorkomt. 

Spinoza’s staatsvisie is eveneens mechanistisch (Hobbes): de samenleving bestaat uit mensen en 
groepen met allerlei belangen, die als krachten op elkaar inwerken.  

Hij komt echter tot politieke conclusie tegengesteld aan die van Hobbes:  

- Hobbes: ‘natuurstaat’ houdt op zodra sociale contracten zijn afgesloten. 
- Spinoza: de natuurtoestand blijft onveranderd voortbestaan. Mensen blijven egoïstische 

wezens, ook als ze in staatsverband leven. De macht in de handen van één persoon leggen is 
dus onverstandig. à S. verdedigde de Democratie, omdat dit de verschillende krachten binnen 
de samenleving in evenwicht kan brengen. 

3. Het empirisme: Locke, Berkeley en Hume 
Filosofische tegenhanger van het rationalisme. Ook hier was men overtuigd dat de mechanica een 
goede methode was, maar meende dat het essentiële was dat ze een beroep deed op directe ervaring. 

3.1 Locke 
Was zich bewust van het gevaar van het rationalisme en publiceerde in 1689 ‘An Essay Concerning 
Human Understanding’: om aan filosofie te doen moet men eerst grondig onderzoeken hoe het 
menselijk verstand werkt. Locke stelt dus de epistemologische vragen centraal:  

- Hoe wij kennis kunnen verkrijgen  
- Hoe we de zekerheid van deze kennis kunnen aantonen 

Methode hiertoe is: aan alles twijfelen (Descartes).  

De mens wordt geboren als onbeschreven blad, dus ook het verstand (‘tabula rasa’) waarin door de 
ervaring allerlei indrukken worden gegrift. (« Descartes) De geest is, voor we ervaringen opdoen, een 
empty cabinet of een white paper, void of all characters, without any ideas. De indrukken die daarop 
komen zijn de ideas (voorstellingen), dat zijn alle dingen waar we ons bewust van zijn. 

Twee categorieën van ideas:  

o Of sensation: alle gegevens die we via zintuigen opdoen 
o Of reflection: de activiteiten van ons denken zelf, deze kunnen niet uit zichzelf 

ontstaan, we moeten eerst ideas of sensation hebben vooraleer we kunnen nadenken. 

Al onze voorstellingen zijn uiteindelijk terug te voeren tot de info die we opdoen via zintuigen. 

Ø Sommige van de voorstellingen hebben betrekking op reële aspecten van werkelijkheid, de 
mathematische en mechanische aspecten ervan. => primaire kwaliteiten (rust, aantal, 
uitgebreidheid en vorm) 

Ø De indrukken van primaire kwaliteiten kunnen bij ons ‘secundaire kwaliteiten’ 
tweegbrengen (geur, kleur, smaak, temperatuur, klank) 

We hebben geen reden om te veronderstellen dat de primaire kwaliteiten niet in de werkelijkheid 
voorkomen, maar voor de secundaire kwaliteiten geldt dat niet. 

Voorbeeld: als we een voetbal met een ronde vorm zien, dan mogen we aannnemen dat er in de 
werkelijkheid een ding met een ronde vorm bestaat dat wij een voetbal noemen. Maar dat de bal witte 
en zwarte vlekken heeft en naar leder ruikt, zijn reacties van het menselijk brein op aspecten van de 
bal. : zonder de menselijke waarneming ‘heeft’ de bal deze eigenschappen niet. 



Bijgevolg overtuigde dit Locke om vertrouwen te hebben in de Natuurkunde. Niettemin onderzoeken 
we nooit de dingen op zich maar via onze voorstelling ervan. Volledige zekerheid kan wetenschap 
nooit bieden. 

à In empirische traditie: mening ontstaan dat de wetmatigheden die wij aan de natuur toeschrijven, 
het gevolg zijn van de neiging van onze geest om associaties te leggen. Vb waar rook is is vuur => rol 
van deductie is gering; denken uitsluitend bepaald door onze vroegere ervaringen. 

3.3 David Hume 
Laatste empiristische denker van de moderne filosofie, maar ook de voornaamste. 

Publiceerde ‘A Treatise of Human Nature’ in 1737 om zijn denkbeelden uiteen te zetten. Hij wou een 
totaalfilosofie ontwerpen, waarbij een inzicht in het kenproces (mens, wereld) tot ethiek moest leiden. 

Hij vertrekt niet van de notie ‘God’, maar wil zijn oplossing van de problemen baseren op een 
onderzoek van het kennende wezen, de mens. Dat onderzoek wil hij uitvoeren zoals Galilei en Newton 
de natuur hebben onderzocht. 

Onze Perceptions (bewustzijnsverschijnselen) zijn volgens H. in twee categorieën onder te verdelen: 

o Impressions: indrukken zoals gewaarwordingen, gevoelens en emoties 
o Ideas: voorstellingen of ideeën 

§ Enkelvoudige ideeën: als ze overeenkomen met, of refereren aan, één 
bepaald ding in de wereld en niet opsplitsbaar zijn in meerdere voorstellingen. 
(vb ‘koude’, ‘hitte’,‘rood’, enz…). Ons verstand is hierbij passief: ontstaan 
automatisch t.g.v. van de waarneming ervan door één zintuig. 

§ Complexe ideeën: wanneer ons verstand actief is en het enkelvoudige 
voorstellingen samenvoegd tot ‘complexe of samengestelde ideeën’, die de 
waarneming van meerdere zintuigen combineren en niet rechtstreeks 
corresponderen met datgene wat we kunnen ervaren. (vb abstracte begrippen 
zoals ‘uitgebreidheid’, ‘oneindig’, ‘dronkenschap’, enz…) We zien niet de 
‘dronkenschap’ op zich maar wel een man die dronken is. 

Hoewel wij ideeën op allerlei manieren kunnen combineren, is ons verstand toch geneigd ze bij 
voorkeur onder bepaalde voorwaarden met elkaar te associëren, met name als ze herhaaldelijk op 
elkaar volgen of op elkaar gelijken. 

Belangrijkste conclusie: enkelvoudige ideeën alle beantwoorden aan een impressie. ‘Aangboren 
ideeën’ waaraan geen impressies zouden voorafgaan, bestaan niet. 

------ 

Redeneren is het ontdekken van relaties, het leggen van associaties: 

• Relaties tussen ideeën: bewijzend redeneren. Dit kan leiden tot zekerheid, omdat de conclusie 
van een redenering zoals ‘drie plus drie is gelijk aan zes’ reeds vervat zit in de betekenis van 
de eerste helft van de redenering. De redenering is a priori waar, d.w.z. voor elke ervaring. 

Ø Ontkennen dat drie plus drie gelijk is aan zes is een contradictie. Uitspraken die a 
priori geldig zijn noemt men in de empirische traditie analytisch. 

• Relaties tussen waargenomen feiten: bijvoorbeeld ‘dit gebouw is kubusvormig’, dergelijke 
uitspraken noemt men synthetisch omdat men dingen samenvoegd: men kent een predikaat 
(kubusvormig) toe aan een object (dit gebouw) of legt een relatie tussen objecten. 

Ø De waarheid van die uitspraken moet uit ervaring blijken. Anders dan hierboven 
houdt ontkenning geen contradictie in, maar ze kunnen wel vals zijn. Bijvoorbeeld: 
“Water kookt bij 100 graden celsius” is niet a priori waar: de negatie daarvan is allicht 



vals, maar niet contradictorisch. 2 + 2 = 5 is met zekerheid vals, daar heb je geen 
ervaring voor nodig omdat je dit merkt zodra je definities van 2 en 5 nakijkt.  

à Geen enkele synthetische uitspraak kan a priori zijn, volgens H. zijn dat empirische hypothesen, 
die, met alle variaties van waarschijnlijkheid, waar of onwaar kunnen zijn. 

Vaak gehanteerde vorm van het redeneren over relaties tussen waargenomen feiten, is het leggen van 
causale relaties (oorzaak-gevolg): 

Als A oorzaak is van B, dan bedoelen we dat er een noodzakelijk verband bestaat tussen A en B: 
“Als de zon schijnt is het warm” – dat noodzakelijk verband kunnen we evenwel in de ervaring 
(impressions) nooit vaststellen. Wat we waarnemen, is niet de causaliteit als apart gegeven. 

à Oozakelijkheid bestaat niet als echt idee, maar als de neiging van ons psychisme om, na herhaalde 
vaststelling van opeenvolging te besluiten tot een noodzakelijk verband. De overtuiging van een 
oorzakelijke relatie is dus een psychologische toestand. 

Het ontkennen van een causale relatie leidt immers niet tot een logische contradictie. De bewering 
“Als ik twee flessen cognac drink ben ik dronken” is waarschijnlijk waar, maar het tegendeel beweren 
blijft logisch houdbaar. à Inductie is dus volgens H. geen logische procedure (Popper bevestigd) 

------ 

Hume kwam tot een aantal inzichten over de mogelijkheden van kennisverwerving. Aangezien de 
basis van alle ideeën altijd in reeds ervaren indrukken ligt, kunnen we ons geen ideeën vormen over 
zaken die totaal losstaan van het ervarene. We kunnen wel complexe voorstellingen vormen (vb 
zeemeermin), maar dat veronderstelt dat vooraf reeds de ‘indruk’ van een vrouwenlichaam en van een 
vissenstaart aanwezig waren. Behalve in logica en wiskunde kunnen we met die begrippen niks. 

------ 

Hij pastte deze gedachtengang toe op het ‘denkend ik’ (res cogitans) van Descartes: 

- We hebben van dat ‘ik’ geen enkele ‘indruk’. Het enige wat we met de term ‘ik’ kunnen bedoelen, is 
een ketting van samenhangende en opeenvolgende bewustzijnsverschijnselen. We kunnen onze 
‘persoonlijke identiteit’ dus niet als aparte entiteit ervaren. 

- Over God evenmin, ‘hemel’ als louter abstract gegeven, heeft dat begrip voor ons geen inhoud. 

à Metafysische uitspraken, die betrekking hebben op het ontstaan van de wereld, God, onsterfelijke 
zielen, en alles wat de ervaring te boven gaat, hebben geen verband met ervaring en zijn zinledig. 

à Een feit kan nooit worden bewezen door een redenering die a priori is (voor alle ervaring). 

------ 

Geordende kennis (wetten en theorieën) betreffende de feitelijke wereld, berust op de toepassing van 
het oorzakelijkheidsbeginsel: 

• Oorzakelijke verbanden kunnen we niet bewijzen 
• Inductie heeft geen streng logisch statuut 

Dus is onze wetenschap over de wereld het gevolg van onze neiging om aan zekere opeenvolgingen 
het karakter van een noodzakelijk verband toe te kennen. Zekerheid hiervoor kunnen we nooit 
bereiken. à Scepticisme: fundamentele twijfel die we niet kunnen opheffen. 

MAAR zo als we blijven ademen en ons voeden, zo blijven we ook het causaliteitsbeginsel toepassen 
= aspect van onze psychische natuur. 



Hume nam de wiskunde en newtoniaaanse fysica aan als betrouwbaar. Toch beweerde hij, dat de 
begrippen absolute ruimte en absolute tijd (Newton) niet houdbaar waren uitgaande van zijn analyse. 

------ 

Op gebied van ethica vertrekt H. opnieuw van zijn kentheoretisch uitganspunt. Hij stelt vast dat de 
ethische uitspraken niet in verband staan met relaties en evenmin met op impressie gebaseerde 
vaststellingen van feiten.  

De rede kan geen beslissing nemen over de geldigheid van uitspraken: geen logische overgang 
mogelijk van beschrijvende kennis naar waarderende opvattingen => geen overgang van ‘zijn’ naar 
‘moeten’  
Ethische uitspraken drukken geen eigenschap van de feiten uit, maar een goedkeuring of afkeuring van 
bepaalde feiten door ons psychisme. Die goed/afkeuring is gebaseerd op een associatie die vroeger 
gevormd is tussen zulke feiten en een ervaring van lust of onlust. Hij vult dit hedonisme (= funderen 
van waarden op persoonlijk lust-onlustbeginsel) aan met de overtuiging dat we over een gevoel van 
sympathie beschikken, waardoor we ook het langetermijngeluk van de medemens als voor onszelf als 
lustvol ervaren. 

4. De Verlichting 
Is niet een soort filosofie, maar gedachtenstroming die zich in de 18e eeuw voordeed, waarbij grote 
groepen van intellectuelen gefascineerd werden door de ontdekkingen van de nieuwe wetenschap en 
door filosofische reflecties die hierover waren gemaakt in de 17e eeuw. à Nieuwe geest in Europa: 

- Bewust dat denkwijzen 17e eeuw al veel hadden bereikt in de fysica, en dat nu de tijd was 
gekomen om met dezelfde methodes de mens en maatschappij te bestuderen. 

Volgens Kant is dit de “Aufklärung”; “het loskomen van de mens uit een onmondigheid waaraan hij 
zelf schuld heeft, onmondigheid is het onvermogen om zich van zijn verstand te bedienen zonder 
leiding van een ander. Men heeft er zelf schuld aan, als de oorzaak niet ligt in een gebrek aan 
verstand maar in een gebrek aan moed.” (zowel Engels empirisme als rationalistische invloeden voor 
toepassing van bepaalde problemen gebruikt) 

Voorname aspecten in deze mentaliteit: 

- Een groot vertrouwen in de rede en een eis om voor alles natuurlijke, d.w.z. redelijke 
grondslagen te zoeken. à streven naar natuurlijke godsdienst met natuurlijk moraal. 

- Een geloof dat men de rede de wereld kan veranderen en verbeteren, m.a.w, een geloof in 
vooruitgang. 

- Deze ‘redelijke’ werkwijze is niet strikt rationalistisch, ze vertrekt niet van vooropgezette 
systemen, maar eerder van feiten. Grote honger naar feiten op alle gebieden. (wetenschap) 

- Het streven naar een natuurlijke godsdienst, deïsme, gaat gepaard met aanvallen op de 
bestaande kerken en slaat uiteindelijk bij sommmigen om in atheïsme. 

- Het streven naar een natuurlijk moraal uit zich: 
Ø Bij de enen in een strenge plichtsmoraal  
Ø Bij anderen in een moraal op basis van nutsoverwegingen   
Ø Leidt ook tot het afbreken van bestaande taboes en dus tot libertijnse houdingen. 

- Op gebied van maatschappij streeft men naar rationalisatie en ordening. De vrijheid is een 
centrale waarde: men mag ze alleen beperken omwille van het algemeen welzijn. I.p.v. 
willekeurige vrijheidsbeperking en machtsmisbruik moeten geschikte structuren komen. (vb: 
scheiding der machten) 

- Men hecht een groot belang aan de opvoeding omdat hierdoor de nieuwe mens tot stand moet 
komen die zichzelf en zijn wereld met de rede kan beheersen. 



à Eeuw van afklärung noemde men de filosofische eeuw: ieder mens had als taak zich op alle 
gebieden van kennis te verrijken om zo bij te dragen tot de vooruitgang. (p. 150 filosofen verlichting) 

5. Immanuel Kant 
5.1 De invloed van Rousseau 
Overtuiging: dat er onafhankelijk van metafysische uitganspunten of nutsoverwegingen, een autonome 
moraal, een plichtsbewustzijn, in de mens bestaat. à Voelde zich bevestigd door werk Rousseau 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778):  

Zijn werk is enigszins een paradoxaal product van de Verlichting: veel van zijn opvattingen behoren 
tot het typische Aufklärungsdenken, maar is er tegelijkertijd de meest genadeloze criticus van. 

De mens kon het beste leven leiden in een ‘natuurtoestand’, een leven waarin nog geen 
maatschappelijke structuren bestaan, nog geen regels/wetten en geen kunstmatige moraal. (« Hobbes)  

Factoren vervreemding mens van zijn natuurlijke toestand: 

1 De ontwikkeling en het gebruik van de rede maakt de mens tot een ‘ontaard’ wezen, dat 
permanent zijn gevoelens moet onderdrukken, zijn ‘natuurlijke vrijheid’ verloren heeft en alles 
nodeloos gecompliceerd maakt. à Weerklank Romantiek: 

- Oorspronkelijk leefde de mens in een eenvoudige maar paradijselijke toestand, maar de notie 
eigendom heeft hier een einde aan gemaakt. Rousseau verwijt de persoon die van een stuk 
grond heeft beweerd dat het zijn grond is, verantwoordelijk te zijn voor het ontstaan van 
hebzucht, heerschappij, afgunst en geweld in de maatschappij. 

2 De ontwikkeling van de overheidsinstellingen is de tweede factor, aangezien daardoor het verschil 
ontstond tussen armen en rijken, machthebbers en onderdrukten. Macht leidt onvermijdelijk tot 
willekeur, waardoor onderscheid tussen heren en slaven ontstond. 

à Oplossing voor deze toestand bestaat er volgens R. in een pleidooi voor een meer natuurlijke vorm 
van leven. Hij meent dat de mensen op basis van vrije instemming, een maatschappelijk verdrag 
kunnen opstellen, zodanig dat de macht bij het soevereine volk berust. (meer gevoelsmatig) 

Rousseau zijn ideeën gaven mede aanleiding tot Franse Revolutie. Zijn inzichten over opvoeding heeft 
hij uiteengezet in Emile ou de l’education: mens is van nature goed, maar samenleving corrumpeert 
hem, wordt hier toegepast op de pedagogie. Kinderen moeten op een ‘natuurlijke wijze’ worden 
opgevoed. à Wapen ze tegen de invloeden van de maatschappij voor ontplooiing van hun kwaliteiten! 

5.2 Omwenteling in de kennisleer 
Gewekt uit zijn ‘dogmatische sluimer’ door de lectuur van Hume. Als Hume gelijk had dan bestond er 
noch voor de natuurkunde of ethiek een rotsvast fundament, aangezien ons gevoel van zekerheid 
slechts gebaseerd is op ‘neigingen’ van ons psychisme, en bepaald wordt door de specifieke aard van 
ons kennisaparaat. à Hume deed afbraak aan de metafysica. 

Kant had na zijn fascinatie van metafysica ingezien dat ze op niets anders dan fantasie berustten. Hij 
stelt zich dan ook tot taak de zekerheid van de Newtoniaanse fysica en van de autonome moraal te 
redden, en maximaal rekening te houden met de kritiek van Hume. à Oplossing in vernieuwde 
analyse van ons kernvermogen 

Verschil Kant met Hume: 

- Kant vindt dat concepten zoals tijd, ruimte, causaliteit en substantie zich met noodwendigheid 
aan ons opdringen. («  Hume: kunnen we niet aan ervaring ontlenen) 



De enige oplossing is dat de zekerheden hierover in het kennend subject te vinden zijn à 
Copernicaanse omwenteling in de kennisleer: 

- Grond van de zekerheden ligt niet in de ervaringsgegevens, maar in het subject. 

Kant stelt dat de inhouden van onze kennis door de empirie, de ervaring, worden verschaft, maar dat 
deze kennis wordt geordend door vormen, die we vooraf (a priori) in onze geest hebben. Kennis van 
de wereld bestaat uit de synthese van de inhouden van de empirie en de ordeningsvormen van het 
denken.  => Tot stand gekomen door zijn studie van de natuurkunde en analyse van de exp. methode 
(deductie van groot belang bij exp. methode) 

à We moeten op deze vormen vertrouwen als ‘zeker’ = noodzakelijke voorwaarde voor onze kennis. 
Kant noemt ze daarom transcendentaal = voorwaarde voorafgaand aan de mogelijkheid van kennis. 

Wie het bestaan van deze vormen niet aanvaardt moet zijn kernvermogen zelf laten varen want ze zijn 
inherent aan ons kenapparaat: ze zijn ons ‘gegeven’ => a-priorivormen 

Kant stelt dat er drie verschillende soorten oordelen bestaan: 

De analytische oordelen: zijn a priori waar, voor alle ervaring, omdat het predikaat niet anders is dan 
de analyse van het onderwerp. (vb: “een vrijgezel is ongehuwd”) 

De synthetische oordelen: het predikaat voegt iets nieuws aan het onderwerp toe. (vb: “deze vrijgezel 
heeft een baard”) Die oordelen zijn a posteriori = na ervaring tot standgekomen. 

De synthetische oordelen a priori (door Kant toegevoegd aan empiristen): zijn het resultaat van een 
analyse van de a-priorivormen: 

- A-priorivormen van de zintuigelijkheid: zintuigelijke indrukken, ordenen we in ruimte en 
tijd: ons kenapparaat doet dit spontaan. Dit staat ons toe om de meetkunde en getallenleer te 
ontwikkelen. Zo kunnen we wiskunde doen zonder de ervaring. 

- A-priorivormen van het verstand: zijn de categorieën zoals eenheid, veelheid, totaliteit, 
mogelijkheid, onmogelijkheid en vooral causaliteit. Volgens Kant zijn de oorzakelijke relaties 
in Newtons fysica zeker, omdat onze geest niet anders kan dan de werkelijkheid te ordenen 
met deze categorieën. Maar oozakelijkheid wordt daar toegepast op waargenomen gegevens 
à Hier zijn ervaringsgegevens en ordeningsvormen noodzakelijk! 

Kant is het eens met Hume dat metafysica onmogelijk is, omdat de vormen als functie hebben 
ervaringsgegevens te ordenen: je kan ze niet toepassen op iets wat zelf geen ervaringsgegeven is, zoals 
begrippen ‘ik’of ‘God’. We kunnen over relaties tussen verschijnselen spreken, maar niet over de 
‘dingen op zichzelf’ die de oorzaak van verschijnselen zouden zijn: oorzaken kan je niet waarnemen! 

Kant gebruikt term ‘phaenomena’ voor de verschijnselen en ‘noumena’ voor de ‘gekende’ dingen, 
maar hierbij ging hij al te ver want een ding op zich is geen fenomeen en mag hij dus de categorie 
‘oorzaak’ niet op toepassen. 

5.3 De ‘praktische Vernunft’ 
Kant ontwikkelde een theorie over de zuivere rede om de betrouwbaarheid van de wiskunde en 
natuurkunde te funderen, rekeninghoudend met de kritiek van Hume. 

2e overtuiging waaraan hij zich rotsvast hield: de legitimiteit van het morele plichtsbewustzijn dat we 
in ons ervaren.  

Nochtans, ons lichaam behoort tot de natuurlijke wereld der verschijnselen en die zien we volgens de 
vormen van het verstand als causaal geregeld. Maar wanneer onze handelingen causaal bepaald zijn, is 
er van moraal geen sprake, want moraal heeft niets te maken met wat causaal, noodwendig gebeurt 
(müssen), maar met wat moet gebeuren (sollen) op grond van een vrije wilsbeslissing van mensen die 
een norm volgen. 



Volgens K. is iedereen geroepen een zedelijke wet te volgen à meende het menselijk handelen te 
ontrekken aan de natuurwetenschappelijke benadering. à Probeerde autonome theorie over de moraal 
te ontwikkelen in zijn Kritik der praktischen Vernuft (1788): de ‘praktische rede’ is die welke 
betrekking heeft op het menselijk handelen en dus op de moraal. 

Hypothetische imperatief 

Handeling gericht op het realiseren van doeleinden in de ervaarbare wereld, dan is de regel die ze 
bepaalt van hypothetische aard: “Als ik geen longkanker wil krijgen dan mag ik geen sigaretten roken” 
Zodra het doel vaststaat (geen longkanker krijgen), pas men geen echte morele regel meer toe, maar 
gewoon een natuurwet: als je écht geen longkanker wil krijgen, dan is er geen keuze meer. Je moet 
noodzakelijk stoppen met roken (geen sollen, maar mussen). Als ik nu dat doel zelf – geen longkanker 
krijgen – weer omwille van een ander doel nastreef, bijvoorbeeld omdat ik niet wil lijden, dan is dat 
opnieuw een Hypothetische imperatief. 

Categorische imperatief 

Als je ooit een echte morele regel wil volgen, op basis van een vrije beslissing zal je hierbij moeten 
uitkomen. => Een morele eis die opzichzelf staat en niet in dienst van andere doeleinden. 

Voorbeeld: “wat er ook gebeurt, je moet je plicht doen” , “bemin je naaste onvoorwaardelijk”. Alleen 
categorische imperatieven zijn niet afhankelijk van pariculiere noden of wensen, maar zijn 
algemeen geldig en hebben het karakter van een autonome, bindende wet. (zij het niet causale) à 
Alleen die wetten zijn volgens Kant echte morele wetten en zijn karakteristiek voor iedere mens. 

De mens is een vrij wezen: kan zelf door de rede inzien wat zijn plicht is en zich daarnaar richten. 

Zodra we weten wat de praktische rede ons als doel voorstelt, blijft de vraag waartoe deze plicht ons in 
concreto oproept à 1e inhoudelijke formulering categorische imperatief: 

- Handel zo alsof door uw wil de leidraad van uw handelen een algemen wet zou worden – om 
redelijk te zijn moet de leidraad van het handelen ook voor andere wezens overtuigend zijn. 

Kant: het goede doen om in de hemel te komen, is eerder gericht op het nastreven van voordeel of nut, 
dan op plichtsvervulling en dat is GEEN zuiver ethisch handelen.  

Iedere mens is geroepen om in vrijheid de doelstellingen die zijn ethische rede hem voorhoudt, na te 
streven. Dat de mens, elke mens, een persoon is, een redelijk wezen met zelfbewustzijn, dat autonoom 
zijn doelen stelt en dus vrij is, is volgens Kant de grondslag van zijn menselijke waardigheid 
waardoor hij boven alle andere wezens uitsteekt. Die waardigheid, die culmineert in de autonomie van 
zijn doelstellingen, leidt vanzelf tot de tweede formulering van de categorische imperatief: 

- Handel zo dat je de waardigheid van de mensheid zowel in jouw persoon als in die van elke 
andere persoon altijd hoogacht, en dat je die persoon altijd als doel erkent en nooit louter als 
middel gebruikt. 

5.4 Waardigheid van de mens 
Dit begrip heeft sinds fundering door Kant ervan een stijgende invloed gehad op het denken over de 
mens en de waarden. Echter bestond het al vroeger à Cicero 

Cicero: waardigheid mens is het feit dat mensen een bijzonder respect verdienen boven alle andere 
levende wezens, gebaseerd op hun bezit van de rede. (» Kerkvaders) 

Kant benadrukte vooral de vrijheid (autonomie) en het ‘doel van zichzelf zijn’: persoonskarakter. 



5.5 Kants godsgeloof 
Moeilijkheid Kant’s 2e kritik: beklemtonen van de menselijke mogelijkheid om in vrijheid te handelen, 
« 1e kritik: de mens is opgesloten in ketting van verschijnselen die elkaar causaal bepalen. 

à Pogingen om contradictie weg te werken maar nooit overtuigend genoeg 

De zekerheid van de morele plicht en van de onvermijdelijke verijheid daarmee gepaard stond 
minstens even stevig vast als de zekerheid van onze kennis in wis-natuurkunde bij Kant. 

à In beide gevallen is grondslag van die zekerheid niet buiten de mens, maar in de voorwaarden voor 
de mogelijkheid van kennen enerzijds en ethisch handelen anderijds => Transcendentale benadering 

Die benadering is de oplossing voor een ander probleem: als metafysica onmogelijk is, dan is er geen 
rationele grond meer om het bestaan van God, vrij ik, onsterfelijke ziel aan te nemen. à Toch is hij 
nooit afgestapt van de overtuiging dat de zuivere rede geen metafysica toelaat: 

Echter het ‘geloof’ in het bestaan van de morele plicht een volkomen autonome overtuiging is (los van 
rede) vraagt hij zich af wat iemand die dat geloof heeft, eigenlijk impliciet ook nog gelooft? 

à In de zintuigelijke wereld is geen vrijheid en ethiek mogelijk, dus moeten we geloven dat er een 
buitenzinnelijke wereld is als terrein van ons handelen: dat kunnen de dingen zelf zijn. In die 
zinnelijke wereld is er geen weg naar geluk na goede daden à geloven dat de zaligheid in een 
bovenzinnelijke wereld bestaat: onsterfelijkheid. à Als we dit aannemen kunnen we dat alleen danken 
aan het absolute wezen: God. 

De regulatieve ideeën komen weer via een achterpoort binnen… (geloofsacten) 

5.6 Kritik der Urteilskraft 
Kants 1e kritik: mogelijkheid kennend ik 

Kants 2e kritik: handelende ik 

Kants 3e kritik: beoordelingsvermogen – welke andere houdingen kenmerken de mens nog in zijn 
relatie met de wereld? Twee belangrijke: 

- Dimensie waarin de dingen zich voor ons als meer of minder aangenaam voordoen, en waarbij 
het aangename als het schone of het verhevene ervaren wordt. 

- Dimensie waarin wij aspecten van de wereld, het levende, als doelgericht ervaren. 

à Niet zijn bedoeling die benaderingen als nieuwe vormen van kennen voor te stellen, toch hoopt hij 
via deze studie van ‘estethische’ en ‘theologische’ iets belangrijk over mens en wereld mee te delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 5: Het Duitse Idealisme 
 

Na en onder invloed van Kant bloeiperiode van speculatieve systemen: het Duitse idealisme. In 
verlichting wilde men alle problemen met het rationele denken oplossen, een denken geïnspireerd op 
methodes van natuurkunde. Toch voert het Duits idealisme een heel andere denkwijze in: onderzoeken 
niet de wetten van de natuur, maar die van het subject => dialectische methode 

1 Voornaamste verklaring 

• De grote invloed van Kant in Duitsland. 
• Intrinsieke problemen die met zijn ‘kritische filosofie’ samenhingen die de richting tot 

idealisme onvermijdelijk maakte. 

1.1 Meest opvallende probleem 
Het Ding an sich werd door Kant geïntroduceerd als de ‘oorzaak’ van de fenomenen, maar je kunt de 
oorzaak-gevolgrelatie volgens zijn eigen analyse alleen gebruiken om relaties tussen fenomen 
onderling te leggen. Het Ding an sich is echter geen fenomeen. 

Daartegenover staat dat de ‘praktische rede’wel het spreken over de wereld (en Ding an sich), het ik en 
God toestaat, niet als kennis, maar als postulaten van het handelende ik. Als alles werkelijk op dat vrij 
handelen aankomt (Kant) onder de praktische rede valt, is de stap naar idealisme snel gezet. 

1.2 Tegenstelling Kant 
Ik ervaar mijn ik als vrij – en voor Kant is die vrijheid onbetwistbaar – maar dat ik handelt met zijn 
lichaam in een materiële wereld die volgens de eerste Kritik aan een volkomen determinisme 
onderworpen is. Deze tegenstand van vrijheid en determinisme natuur betekent een nieuw dualisme. 

Twee radicale oplossingen mogelijk: 

- Men kan het Ik met zijn vrije wil en zelfbewustzijn reduceren tot een activiteit van een 
materieel lichamelijk systeem. (voor Kant en volgelingen ondenkbaar) 

- Het kiezen van dat ik als enig uitganspunt van alle denken en kennis => idealisme 

2 Tweede verklaring 
De ommekeer in het algemeen geestesklimaat van: 

• 1e fase: de Goethezeit (godsdienst niet belangrijk) 
• 2e fase: de Romantiek (godsdienst breekt ten volle door) 

à Beide gekenmerkt door reserves t.o.v. de Aufklärung die men als te exlusief rationeel beschouwde. 

2.3 Oog voor cultuur 
In het algemeen, maar voornamelijk de poëzie – en alle daarmee verband houdende menselijke 
uitingen vat men samen onder de term Geist. De verlichting had een positieve waardering t.o.v. de 
natuur mogelijk gemaakt. à Alle aandacht voor alle menselijke fenomenen.  

3 Duitsland’s belangstelling voor Franse revolutie 
Deze belangstelling ontstond in 1789. Ze zagen er de bevestiging in dat de verlichtingsideeën niet 
alleen in het denkleven, maar ook in het maatschappelijke leven een doorbraak konden realiseren. 

Ook was er een toenemende belangstelling voor geschiedenis, die zij niet interpreteerden als 
verzameling van feiten, maar waren geïnteresseerd in het aspect ‘vooruitgang’: waarom de 
maatschappij zich tot steeds hogere niveau’s ontwikkelt en wat de rol van de rede daarin is. 



4 Ontstaan Duits idealisme?  
Ontstaan uit… 

• Een synthese van de idealistische elementen in het denken van Kant 
• De belangstelling voor de ontwikkeling van cultuur 
• De Geist in de Goethezeit 
• De behoefte om de bijdrage van het christendom als wezenlijke factor in het toenemen van 

de redelijkheid te interpreteren. (Dus opnieuw) 

Centrale figuur is Hegel. 

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
§ Geboren te Stuttgart 
§ Protestanse afkomst 
§ Studeerde filosofie en theologie en las er de werken van Plato, Kant en Pinoza. 
§ Geraakte ook onder indruk van Franse revolutie en de Romantiek 

In 1801 begon hij zijn filosofie te ontwikkelen wat resulteerde in Phaenomenologie des Geistes (1807)  

Hij publiceerde nog drie andere belangrijke werken: 

- Wissenschaft der Logik – drie delen (1812-1816) 
- Enzyclopaedie der philosophischen Wissenschaften (1817) 
- Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821) 

Hij was één van de invloedrijkste filosofen aller tijden, naast de hierboven vernoemden. Hij had een 
directe beslissende invloed op verschillende denkers. (boek p. 172 wie allemaal) 

4.1 Algemene karakteristieken van Hegels leer 
Hegel is hoofdzakelijk een speculatief metafysisch denker met als hoofddoel inzicht te krijgen in de 
totale werkelijkheid waarbij ook de kennistheoretische en ethisch-politieke aanbod komen. Hij wil een 
uitputtend beeld ophangen van de totaliteit, die hij als begrijpelijk en inzichtelijk beschouwt wat de 
eenheid en coherentie moet duidelijk maken, maar ook de diversiteit. 

------ 

De wereld is essentieel in ontwikkeling. Hij breidt voortuitgangsidee van Aufklärung uit tot de totale 
werkelijkheid. Aandacht was vooral gericht op de mens, niet de natuur. 

------ 

De ontplooiing van de werkelijkheid is die van het bewustzijn: de Geist: alsof de werkelijkheid tot 
inzicht komt in zichzelf via denken van de mensheid en dat van Hegel zelf. 

------ 

Alleen dialectische methode kan deze evoluerende Geest adequaat vatten. De eenheid en diversiteit in 
werkelijkheid loopt parallel met tegenstellingen die het denken hanteert. 

4.2 Basisintuïties 
In zijn jeugd werd hij gefascineerd door de inzichten van de Aufklärung (vooruitgang) waarbij De 
Franse Revolutie als concrete realisatie van dat alles een diepe indruk had gemaakt. 

Ook was er besef van de negatieve aspecten van de Aufklarüng zoals de ‘verschraalde’ ethiek en 
levensvisie en het overwicht van de mechanistische natuur. 



à Romantiek bracht waarden naar voor die de Aufklärung opzij had gelaten: 

- Meer belangstelling voor Middeleeuwen: godsdienst in eer herstellen 
- Vond onvermoede diepte in de scheppingsdrang van de ‘volksgeest’ 

Hegel stond open voor deze inzichten, maar opteert voor de prioriteit van de rede (tegen Romantiek) 
waarmee hij een systeem wil bouwen waarin waardevolle elementen (zowel verlichting als romantiek 
of atheïsme en godsdienst) een zinvolle plaats krijgen. Die zinvolheid kan hij alleen garanderen door 
ze voor te stellen als noodzakelijke momenten van een evolutie. (want tegenstrijdig)  

à Zijn systeem: geschiedenistheorie met dialectiek, komt zo vanzelf 

------ 

Dat systeem moet rationeel zijn: waarheid kan alleen bestaan als wetenschappelijk systeem, deze eis 
kent drie aspecten: 

- Een tendens tot eenheid, alleen een totaalsysteem kan waarheid verschaffen 
- Het ware weten is een weten door begrippen (« intuïtie romantici) 
- Beklemntoont het belang van het intersubjectieve: “Slechts wat volkomen bepaald is, is 

tevens exoterisch begrijpelijk en in staat geleerd te worden en eigendom van allen te zijn.” 

------ 

Het ‘ware’ moet ook de diversiteit van de werkelijkheid weergeven, die we moeten beschrijven als 
subject, omdat alleen het subject de intrinsieke beweging mogelijk maakt van het zichzelf poneren en 
het anders worden. Het vormt een splitsing in zich: 

- Het is een op een bepaald moment niet meer hetzelfde als daarvoor, maar in een daarop 
volgend stadium komt de Aufhebung (‘opheffing’) van deze tegenstellingen zodat ze toch 
ergens weer hetzelfde zijn. 

à Hegel: het ‘ware’ doet zich nooit als een oorspronkelijk gegeven voor, door de werking van negatie 

------ 

Het poneren en negeren voor oordelen verloopt niet alleen analoog met het poneren en negeren in de 
werkelijkheid maar is er een wezenlijke uitdrukking van. à Meest fascinerende aspecten van Hegel 

Toch betreft het boeiende en mooi geformuleerde analogieën, eerder dan echte bewezen identiteiten. 
Het klinkt heel mooi maar het bewijst niks. 

4.3 Hegels denkproces 
Concreet tot standkomen van het Hegeliaanse denken: 

Hij bevindt zich in periode die hij als een soort (voorlopig) eindpunt beleeft, omdat ze de synthese 
brengt van de Verlichting en Revolutie met waarden die erdoor werden aangevallen. 

Vertrekkend vanuit zijn huidig inzicht het ‘absolute weten’, zal hij aantonen wat de noodzakelijke 
ontwikkelingsgang is die een subject moet doorlopen om tot dit absolute weten te komen. De 
beschrijving daarvan is tegelijk die van de ontplooiing van de Geest doorheen de wereldgeschiedenis.  

De zwakheid van het hele systeem hangt nochtans samen met het feit dat wat zich aan Hegel als een 
noodwendige ontwikkeling voordoet, voor de buitenstaander in vele gevallen slechts de indruk geeft 
van een vage analogie of soms van een manifeste betekenisverdraaiing van begrippen. 

Hij ontwijkt ook de centale problemen van het idealisme niet (integendeel), ze worden precies de 
basisstellingen waarop het systeem is gebouwd. à Probleem verheffen tot grondslag van de oplossing 



Het probleem van de intersubjectiviteit zal aan de grondslag liggen van de tegenstrijdigheid tussen 
Herrschaft en Knechtschaft die het ontstaan van de hele ontwikkeling van de cultuur verklaart. 

4.4 Geschiedenisfilosofie 
Hegel: geschiedenis is een rationeel gebeuren en zoekt de redeliijke grond van de ontwikkeling. 

Er is een groei naar hogere vrijheid: 

- In het Oosten weet men dat er slechts één iemand vrij is, de vorst.  
- In de Grieks-Romeinse wereld beseft men dat er enkelen vrij zijn.  
- In de Germaanse wereld is iedereen vrij. 

In het Oosten is de Geest massief en eenvormig. Bij de Grieken is er een individuele ontplooiing bij 
enkele grote individuen: er is menigvuldigheid en beweeglijkheid. 

à Eerste vorm van synthese in het Romeinse Rijk, dat politieke eenheid met individuele vrijheid 
verzoende, wat tot uiting kwam in de schepping van het privaatrecht. 

Die nieuwe situatie, heeft echter nog haar innerlijke beperking: de vrijheid bestaat nog niet in de zin 
dat de voornaamste beslissingen op basis van het eigen geweten zouden getroffen worden. Men kent 
nog een algmachtige rol toe aan het blinde fatum via orakels bijvoorbeeld. => Interne tegenstelling op 
tussen vrijheid en onderworpenheid, tussen autonomie en heterenomie. 

à Intrede Christendom: opheffing contradictie laatste synthese want de menswording van Christus 
doorbreekt de heteronomie, aangezien hierdoor de mens met het geestelijke verbonden wordt.  

Het absolute (God) treedt de geschiedenis binnen. Omgekeerd krijgt het tijdelijke, de geschiedenis de 
absolute kennis. => Nieuw vrijheidsprincipe: absolute vrijheid waardoor de mens verbonden wordt 
met de macht waartegenover hij staat. 

God is in de mensheid en de mensheid in God – dus zijn wij deelgenoot aan de macht die onze vrijheid 
zou kunnen beperken – zo bepalen we dus zelf onze vrijheid. 

MAAR daarom werd dit nog niet gerealiseerd. 

Verder geschiedenis van het Westen:  

- Het uitbouwen van dat vrijheidsideaal 
- De opkomst van de katholieke kerk  
- Haar strijd tegen de wereldlijke macht => tegenstelling tussen geweten en recht 

à De reformatie lost dit conflict tussen kerk en staat op: (Luther) de mens is door zichzelf bestemd tot 
vrij zijn: hij bevrijdt het persoonlijk geweten van de pauselijke autoriteit en legt zo de grondslag voor 
een staat die steunt op individuele vrijheid en gelijkheid. (voltooid door Verlichting en Revolutie) 

Hegel: verlichtingsideaal is in wezen het vrijheidsideaal van het christendom. Het christelijk geloof is 
zo tot haar eindpunt gekomen en de hegeliaanse rede is (voorlopig) het laatste stadium van religie, het 
weten en de kunst. 

De complexiteit van Hegel denken maakt het moeilijk exact weer te geven wat hij echt beweert. 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 6: 19de-eeuwse filosofie in de 
ban van Hegel 

1. De paradox van de hegelianen 
1.1 Links- en rechts-hegelianen 
Kant: tegen speculatie 

Hegel: speculatief systeem opgebouwd 

Nu: reeks denkers die schrijven voor de toekomst, in een journalistieke taal, gericht aan brede massa’s 
die in contact staan met wereldgebeuren. Hun ideeën tasten groot deel van de gevestigde waarden die 
Hegel in ere hield: traditionele Christendom en bestaande politieke, sociale en economische structuren. 

Ze nemen zekere inzichten van Hegel over maar radicaliseren die zodanig => Afbraak van Hegel 

Jong-hegelianen of links-hegelianen: 

 1 Die Hegels godsdienstige visie in vraag stellen: 

• Feuerbach 
• Strauss 
• Kierkegaard 

2. Die de maatschappelijke structuren willen hervormen: 

• Ruge 
• Marx 

3. Die alle traditionele waarden afbreekt: 

• Stirner 

Ook waren er de oud-hegelianen of rechts-hegelianen die zonder veel afwijkingen, maar ook zonder 
creativiteit, Hegel navolgden: 

• Algemene verdedigers van kerk en staat 
• Bekleedden de leerstoelen van universiteiten 
• Hebben weinig invloed gehad 

à Oorzaak van dit grote verschil tussen leermeester en zijn leerlingen ligt in de veranderende 
tijdsomstandigheden en in enkele typische kenmerken van Hegels filosofie zelf. 

1.2 Val van Restauratie en Ancien Régime 
19e eeuw: door de industrialisatie heeft de impact en het aanzien van wetenschap en techniek een 
massakarakter gekregen => diepgaande wijzigingen in maatschappij die tot uiting komt in de 
revoluties van 1830 die de Restauratie uitschakelen en het Ancien Régime begraven. 

Dood Hegel 1831 = een periode van geschiedenis definitief ter ziele 

Jong-heglianen: gewijzigde tijdsbeeld vereist een nieuwe ideologie, vernieuwde kritiek op het 
staatsbestel en op het christendom. (zijn restanten van vervlogen tijd) 

Die kritiek op kerk en staat betekent ook een omvorming van de maatschappij zelf: revolutionaire 
denken moet geen ‘voer voor intellectuelen’ blijven, het moet de massa kunnen bereiken. 



1.3 Aanval jong-hegelianen 
Filosofie Hegel: veel factoren die verklaren hoe zijn leerlingen tegelijk revolutionair en hegeliaans 
konden zijn. Zijn visie is een theorie van ontwikkeling, van wording. De begrippen ‘negatie’ en 
‘tegenspraak’ konden namelijk ook een omwenteling betekenen. (Ironisch dat het eindpunt van zijn 
filosofie werd verabsoluteerd tijdens Restauratie, een tijd van achteruitgang en reactie)  

Zijn leerlingen moesten een wending in Hegeliaanse filosofie tot stand brengen geconfronteerd met 
een nieuw tijdsbeeld als ze aan de centrale intuïtie trouw bleven. 

Hegel meende een filosofie te hebben opgebouwd die een greep had op de werkelijkheid en meende 
een synthese van staat en religie te brengen door aan te tonen dat beiden op dezelfde idee van vrijheid 
teruggaan (kon als verdediger van traditie doorgaan): 

à Jong-hegelianen zullen hem aanvallen dat zijn begrippenspel helemaal geen voeling heeft met de 
ware religieuze mens of de werkelijke maatschappij en zullen hun aanval vooral richten tegen Hegels 
maatschappijvisie en zijn verdediging van het Christendom. 

2. De aanvallen op Hegels christendom 
2.1  Feuerbach (1804-1872) 
Feuerbach: Hegel is in een begrippensysteem verzeild geraakt dat alle contact met werkelijkheid mist: 

- Fout: hegeliaanse filosofie gaat uit van de theologie – natuur is door God geschapen 

Nieuwe filosofie moet zich in de eerste plaats met de mens bezighouden: aandacht hebben voor de 
zintuigelijkheid en voor de medemens. 

F. ziet het als zijn taak om de filosofie van het absolute, de theologie om te buigen naar dat van de 
mens, een antropologie. Dat betoogt hij in zijn belangrijkste werk Das Wesen des Christenums (1841). 

Voor F. is de ontwikkeling van godsdiensten een groeien naar het inzicht dat de mens zichzelf als 
hoogste voorwerp van inzet en verering moet stellen. 

God = een projectie van de mens ontdaan van al zijn beperkingen (niet louter spiegelbeeld), hij kan 
zoals de mens denken en voelen, maar hij kan, anders dan de mens, oneindig denken en voelen. 

De visie van F. doet sterk aan Hegel denken. Ook hij vindt dat het bestaan van religie en ontwikkeling 
ervan positief te waarderen is: vormt een opeenvolging van noodzakelijke stadia in de groei van mens 
tot zelfkennis => ware antropologie realiseren 

Méér dan honderd jaar voor de ‘God-is-doodtheologie’ was F. ervan overtuigd dat dit stadium in zijn 
tijd bereikt was: 

- Arbeidende mens was in de plaats gekomen van de biddende christen 
- God was in het alledaagse leven geen realiteit meer ook al erkende men zijn theoretisch 

bestaan nog, louter een idée fixe 

Een idee die in duidelijke contradictie staat met heel wat dingen. (vb musea) De opvattingen klonken 
voor velen nog revolutionair toen ze in 1960 naar voor werden gebracht. 

à Historische betekenis van F heeft: 

- Grote invloed gehad op Marx  
- In 19e en 20e eeuwtal van vrijdenkerskringen geïnspireerd – bevestiging van hun atheïsme, 

maar tevens de bevrediging dat zij dit atheïsme als een humanisme konden beleven. 
- In godsdienstige kringen vaak aangevoeld als één van de meest overtuigende aanvallen op het 

godsgeloof, waardoor die een vaak terugkomend thema van de geloofsverdediging werd. 



2.4 De aanval op Hegels maatschappijvisie: Karl Marx (1818-1883) 
De vader van Karl Marx bekeerde zich met de gehele familie in 1824 tot het protestantisme om 
opportunistische redenen.  

Doorheen zijn studies komt hij in de ban van Hegel, in de periode van 1842 heef hij reeds klaarheid 
bereikt in zijn houding tegeonver Hegel: 

- Neemt over dat de wereld onderworpen is aan dialectishe ontwikkelingswetten waar het 
menselijk individu geen greep op heeft. 

- Geschiedenis ziet hij ook als vooruitgang naar hogere vrijheid, maar zijn wereldvisie wordt 
materialistisch i.p.v. idealistisch. (invloed Feuerbach) 

- Beaamt ook antropocentrisme en behoefte om het in de filosofie over de reële mens te hebben. 

Staatsfilosofie:  

- Hegel hemelde de staat op  
- Marx komt tot bevinding dat staat de machtspositie van de sterken handhaaft. (conservatief) 

Dat afstand nemen van Hegel komt tot uiting in zijn Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie (1843). 
Als Rheinische Zeitung verboden wordt, trekt Marx naar Parijs à conctact met Franse socialisten à 
leert nieuwe maatschappijvormen kennen + mogelijkheiden revolutionaire actie. 

- Zwakheid volgens M. is dat zij maatschappijvisies ontwikkelen naar eigen wensen, daar waar 
men eerder een objectieve analyse van de geschiedenis moet maken om de ware 
evolutietendensen te achterhalen. 

In Parijs leert hij ook Friedrich Engels kennen, die hem in contact brengt met Engelse economisten, 
die opnieuw zijn persepectief zullen verruimen. 

1846: moet Parijs verlaten en trekt naar Brussel en publiceert er heel wat. Kort daarop moet hij ook 
Brussel verlaten en belandt in Londen waar hij zal blijven. 

1864: medestichter van Eerste Internationale. 

1867: verschijnt Das Kapital (eerste deel), tweede en derde deel door Engels uitgegeven. 

Friedrich Engels: 

In 1844 grondig door Marx beïnvloed, toch legt hij een sterkere nadruk op de metafysische aspecten 
van het dialectisch materialisme als algemene grondslag van de filosofie.  

- Past dit toe op fenomen van de natuur, daar waar Marx’ hoofdinteresse de mensheid is. 

  



Algemeen overzicht van de leer 

A. Filosofie als praxis 

Filosofie moet op praxis gericht zijn: filosofie mag geen theorie blijven, ze moet het actie ondernemen 
voor maatschappijverandering als centrale eis stellen en zelf een bijdrage daartoe brengen. 

B. Het dialectisch materialisme 

De wereld is in ontwikkeling, die ontwikkeling ziet M. niet meer als ontplooiing van de geest maar als 
evolutie van de materie. Hij noemt zichzelf materialist, maar neemt daarbij afstand van wat hij het 
‘vulgair materialisme’ noemt, dat de werkelijkheid wil verklaren d.m.v. louter mechanische, fysische 
wetten. 

De grondslag van een volledig begrip van evolutie van de werkelijkheid is de opvatting dat de 
dialectiek hierin een decisieve (= beslissende) rol speelt. De werkelijkheid kent niet een continue 
ontwikkeling, maar maakt discontinue overgangen mee die het resultaat zijn van de conflictwerking 
tussen tegenstrijdige krachten.  

C. Het historisch materialisme 

Één van de interessantste en meest invloedrijke aspecten van Marx’ filosofie. 

Het basisprincipe is dat verandering en ontwikkeling van de maatschappij gebeurt op grond van 
objectieve wetten. In Zur Krtik der politischen Oekonomie heeft Marx de voornaamste stellingen van 
zijn historisch materialisme geformuleerd. Men herkent hierin het klassiek geworden onderscheid: 

- Infrastructuur (onderbouw) 
- Superstructuur (bovenbouw) 

‘Productie van het materiële leven’ bedoelt Marx de activiteiten die de mens uitvoert om zich als 
biologisch organisme in stand te houden, zoals het verwerven van voedsel, kleding, woning… 

‘Bewustzijn’ slaat op het beeld dat een mens of maatschappij d.m.v. voorstelling en begrippen over 
zichzelf ontwerpt. Een dergelijk bewustzijn is vaak ‘vals’ omdat het niet het resultaat is van wet. 
analyse, maar eerder dient om zichzelf te rechtvaardigen en bestaande situatie in stand te houden. 

Het essentiële wat de mens van de dieren onderscheidt, is het feit dat hij zijn bestaansmiddel 
produceert. Zo ontstaan bepaalde sociale relaties, zoals arbeidsverdeling. Wanneer zich grondige 
veranderingen in de productiewijzen voordoen, zullen automatisch andere sociale relaties daar het 
gevolg van zijn en naderhand ook andere instituties en andere denkbeelden. 

Hoewel ontwikkeling productieverhoudingen doorslaggevend zijn, meent hij toch dat ideeën, 
bewegingen en instiuties de ontwikkeling kunnen versnellen of vertragen. (= twee richting verkeer) 

D. Economische theorie 

Grondslag is de opvatting over de waarde van economische goederen.  

- Een goed heeft waarde als het menselijke behoeften bevredigt, maar behoren pas tot het 
economisch proces wanneer ze ook ruilwaarde hebben. 

Wanneer goederen tegen elkaar ingeruild worden, moeten ze iets gemeenschappelijks hebben. Dat 
gemeenschappelijke kan niet in kwaliteit van het goed liggen: 

- Voorbeeld: graan ruilen tegen staal. Ze hebben dit gemeenschappelijk dat ze het product zijn 
van menselijke arbeid. Een goed heeft enkel economische waarde omdat er menselijke arbeid 
in belichaamd is.  



Als kwantitatieve maatstaf voor de waarde van een goed stelt Marx de maatschappelijk noodzakelijke 
arbeidstijd die erin bevat is = minimumtijd die arbeiders nodig hebben om dit goed te produceren. Als 
productiviteit toeneemt in de loop der tijden, dan wordt ook de waarde van dit goed kleiner, aangezien 
arbeidstijd korter wordt. => arbeidswaardetheorie 

Ook arbeid is een economisch goed met een waarde in een kapitalistische maatschappij. De arbeider is 
verplicht zijn arbeidskracht aan de kapitalist te verkopen omdat dit het enige goed is waarover hij 
beschikt. De kapitalist betaalt voor deze arbeidskracht alleen het equivalent van de waarde ervan én 
ook die hangt af van de arbeidstijd nodig voor de productie ervan. 

- Waarde van arbeid = arbeidstijd die nodig is om deze bestaansmiddelen te produceren 

Naarmate nu productiviteit van arbeidskracht stijgt door bijvoorbeeld machines en scholing, kan de 
arbeider binnen een kleiner aantal uren de waarde produceren die nodig is voor levensonderhoud. De 
kapitalist slaagt er echter in de arbeider een groter aantal uren per dag te doen werken door 
bijvoorbeeld het hogere aanbod op arbeidsmarkt. à Arbeider realiseert meerwaarde 

Zo kan kapitalist zijn kapitaal aan machines weer verder uitbreiden en nog meer meerwaarde 
realiseren enz… => uitbuitingstheorie 

Naarmate de accumulatie van constant kapitaal (machines) toeneemt, wordt de verhouding tussen 
constant en variabel kapitaal (arbeid) groter (machines spelen steeds grotere rol). 

De winstmarge van kapitalist moet in the long run (procent) dalen – die tendens kan men tijdelijk 
tegengaan door een verhoogde uitbuiting (vb. introductie kinderarbeid) Om uiteindelijk de absolute 
waarde van de winst (in centen) toch te doen stijgen, is kapitalist verplicht steeds meer en meer 
kapitaal te accumuleren. à Onderlinge competitie tussen de kapitalisten, waarbij de sterkeren de 
zwakkeren opslorpen. à Kapitaal in handen van steeds minder kapitalisten. à Vergroot tegenstelling 
tussen kapitaal als onafhankelijke macht en de maatschappij zelf (klasse die wordt uitgebuit)  

Interne contradicite van het kapitalisme: koopkracht van steeds grotere massa’s steeds geringer 
wordt, zijn er onvoldoende mensen die de geproduceerde waarden kunnen kopen. à Overproductie 

Na overwinning proletariaat ontstaat periode van socialisme waarin productiemiddelen beheerd 
worden door de staat. à Mond uit in klassenloze communistische maatschappij waarin 
samenwerkende gemeenschappen de productiemiddelen beheren 

Staat opgeheven en niemand en geen enkel mens is nog aan vreemde macht verslaafd. Productie nu in 
dienst van mens. 

E. De humanitaire ondertoon 

Das kapital beschrijft ontwikkeling in de richting van de proletarische revolutie en klassenloze 
maatschappij als een intrinsieke noodwendigheid die men op wet. analyse kan detecteren. 

Toch bestudeert M. de ellende ervan niet louter als een historisch gegeven, maar keurt het ook op 
morele gronden af. Zo heeft zijn toekomstbeeld van de klasseloze maatschappij onmiskenbaar een 
waardengeladen ondertoon. à Komt naar voor in zijn theorie van de vervreemding: 

Vervreemding m.b.t. tot de arbeid: 

- Product dat de arbeider voortbrengt komt tegenover hem te staan als een vreemd wezen. 
- De arbeid als activiteit is vervreemd want het leidt tot fysieke uitputting en geestelijke 

verdwazing.  
- Vervreemding van de medemens. (arbeider en zijn verdrukker) 

à Economische vervreemding is in het marxisme de fundamentele, andere vormen zoals religieuze 
vervreemding, zijn slechts een gevolg daarvan en spelen zich in hoofdzaak af in het bewustzijn. 



Hoofdstuk 9: Filosofie in de 
negentiende eeuw 

2. Het positivisme 
Verdergaande ontplooiing van de natuurwetenschappen en ontstaan van mens- en 
cultuurwetenschappen veroorzaakte een aantal interesses en denkrichtingen. Belangrijkste was de 
positivistische denkwijze: 

• Positivisme: alle cognitieve (kennis-) problemen die de mens kan stellen zijn enkel en alleen 
op te lossen met de methodes van de positieve wetenschappen, m.a.w. door een beroep te doen 
op ervaringsgegevens die aan de vereiste controles onderworpen zijn. 

à Metafysica, speculatieve filosofie of theologie als waardeloos verwerpen. 

De voornaamste vertegenwoordigers: 

Ø Engeland: John Stuart Mill (1806-1873) 
Ø Duitsland: Ernst Mach (1838-1916) (ntk) 
Ø Amerika: C.S. Peirce (1819-1914): Pragmatisme (ntk) 

2.1 Het positivisme van Auguste Comte (1798-1842) 
In de strikte zin van het woord is het positivisme de leer van Auguste Comte. 

- Voornaamste werk: Cours de philosophie 
- Algemende opvatting: alle kennis moet wetenschap worden 

Zijn leer kent een aantal karakteristieken of kenmerken: 

2.1.1 De drie stadia in geschiedenis van de mensheid – 1e kenmerk 
à Het theologisch, het metafysisch en het positieve stadium. 

1. Het theologische stadium:  

Problemen oplossen door te geloven in de werking van bovennatuurlijke krachten: 

Ø Fetisjistische fase: geloof in vage natuurkrachten, magische voorwerpen of geesten. 
Ø Polytheïstische fase: krachten worden gepersonifieerd en gelooft men in de ingreep 

van een aantal goden. 
Ø Monotheïstische fase: alle bovennatuurlijke krachten worden toegeschreven aan één 

almachtige God 

2. Het metafysische stadium 

(Grieken) Veelheid aan verschijnselen verklaren door middel van abstracte principes zoals 
substantie, vorm, levensbeginsel, einddoel, enzovoort. Persoonlijk karakter van het Absolute verdwijnt 

3. Het positieve stadium 

Alles verklaren door middel van wetenschap. Die methode is toepasbaar op alle problemen volgens 
Comte. Vanaf dat ogenblik zijn theologie en metafysica zinloos of zelfs zinledig. 

 

 



2.1.2 Classificatie van de wetenschappen – 2e kenmerk 
De ‘fundamentele’ wetenschappen rangschikt hij in een orde van dalende algemeenheid en stijgende 
complexiteit: wiskunde, astronomie, fysica, scheikunde , biologie en ‘sociale fysica’ of sociologie. 

Elk van die wetenschappen is telkens gebaseerd op de voorgaande: resultaten ervan gebruiken en dan 
een aantal nieuwe eraan toevoegen.  

Wet van drie stadia ook hier geldig: iedere wetenschap kan positieve stadium slechts bereiken wanneer 
de voorafgaande wetenschappen dat al bereikt hebben. 

- Voorbeeld: positieve biologie slechts mogelijk na positieve fysica en scheikunde 

2.1.3 De sociologie – 3e kenmerk 
Ontstaat volgens Comte in zijn eigen tijd 

• Sociologie: is volgens Comte de laatste wetenschap. Deze moet de studie van de mens zijn, 
niet als individu, maar van de mensheid als collectief organisme. Betreft dus de studie van de 
organisatie van de maatschappij en van de ontwikkeling van het menselijk denken. 

à Comte: wetenschappen vormen zo een afgesloten geheel. Hij hoopt zo dankzij die wetenschap de 
maatschappelijke orde te herstellen, maar alles wat enigszins socialstisch is elimineert hij. 

Comte is een sterk conservatief getint denker i.v.m. die maatschappelijke problemen. 

2.1.4 Godsdienst van de mensheid – 4e kenmerk 
Comte werkt zijn systeem uit tot een godsdienst van de mensheid, die een concrete organisatie kreeg, 
geïnspireerd door de hiërarchie van de Katholieke Kerk. Comte zelf was eeen soort opperpriester. 

2.2 Brits positivisme 

2.2.1 John Stuart Mill (1806-1873) 
Positivisme van Comte werd in Engeland bestudeerd en bekend gemaakt door John Stuart Mill: 

A. Psychologie als basiswetenschap 

Daarop moet men alle andere disciplines funderen. Het bestudeert onze bewustzijnsinhouden, 
ervaringen en de verbindingen daartussen. De Logica is het instrument om de eigenschappen van die 
verbindingen te onderzoeken à Hoofdwerk: A system of Logic (vooral logica van inductie) 

B. Het paternalisme 

Eén van de basisauteurs van het (politiek) liberalisme. Nu nog actueel: zijn bespreking van het 
paternalisme. 

• Paternalisme: een gedragsregel waarbij men tegen de uitdrukkelijke wil van iemand ingaat, 
ter wille van diens eigen welzijn. Paternalisme of de houding van een welwillende vader is 
aanvaardbaar tegenover onmondige kinderen en mentaal gestoorden, maar tegenover 
wilsbekwame volwassen wijst Mill het radicaal af. 

Argumentatie van Mill is tweevoudig: 

Ø Niemand weet beter dan het betrokken individu of en in welke mate hij onder een 
paternalistische beslissing lijdt. 

Ø Niemand is meer dan dat individu bij het lijden betrokken. 

Paternalist handelt dus niet alleen onwetend, hij handelt ook ongevoelig: hij hoeft de gevolgen van zijn 
beslissing niet aan den lijve te ondervinden. De opmerking dat een arts beter de lange-termijngevolgen 
van een bepaalde handeling kan inschatten wordt niet ontkend. Maar hij moet die mededelen en dan de 
betrokkene laten beslissen. à Visie Mill = basis informed consent van de patiënt 



C. Gelijkheid 

Verdedigt een volledige gelijkberechtiging van man en vrouw in zijn werk The Subjection of 
Women en steunt daarbij op utilitaristische argumenten.  

2.2.2 Jeremy Bentham (1748-1832) 
Op vlak van ethiek werd Mill sterk beïnvloed door zijn leermeester, Bentham. 

Bentham ontwikkelde het utilitarisme, dat als fundament de bevordering van het geluk naar voren 
brengt. Was van mening dat ethiek zich enkel moet oriënteren op de vermeerdering van geluk en de 
vermindering van lijden die het handelen teweegbrengt. 

- Handelingen die het geluk vermeerderen zijn moreel positief 
- Handelingen die het lijden vermeerderen zijn negatief 

B. maakt geen onderscheid tussen blank/zwart, jong/oud, man/vrouw… à Enige criterium is de 
mogelijkheid tot het ervaren van pijn/lijden. Soms verwijst men naar die positie ook als 
consequentialisme: niet algemene beginselen zijn belangrijk, maar wel de gevolgen van de 
handelingen m.b.t. geluk en lijden. 

Volgens B. zijn ook dieren hierdoor ingesloten in de ‘morele kring’ en tellen ze ethisch mee: 

- The question is not, Can they reason?, nor Can they talk? but, Can they suffer? 

à Belangrijke hedendaagse utilitaristische filosofen beïnvloed (o.a. Peter Singer) 

B. was ook voorstander van het recht op vrije meningsuiting, gelijkheid van rassen en van man en 
vrouw en tolerantie t.o.v. religieuze, filosofische en ideologische opvattingen en handelsvrijheid. 

4. Overgangsfilosofen 
In de 2de helft van de 19de eeuw komen enkele denkers naar voor die over het algemeen niet een totale 
filosofie ontwikkelen, maar reflecties en reacties brengen op de situatie die ontstaan is door de 
opkomst van de nieuwe wetenschappen.  

Hun denken heeft betrekking op het statuut van die wetenschappen (zoals de neo-Kantianen en 
Dilthey) of poogt algemeen filosofische inzichten te brengen die onder meer door de nieuwe gegevens 
geïnspireerd worden (Bergson). 

Gemeenschappelijk kenmerk van deze wijsgeren is hun antipositivisme: 

• Antipositivisme: aanvaarden niet dat men de werkelijkheid door één enkele 
wetenschappelijke methode kan kennen. 

Hun belang: dat het antipositivisme een deel van het twintigste-eeuwse geestesleven voorbereidt. 

4.1 Geesteswetenschappelijke filosofie: Wilhelm Dilthey (1833-1911) 
Dilthey: vindt dat men de problemen die de mens en zijn levenswijze stellen uit zichzelf moet 
verklaard worden. (« natuurwetenschappelijke methode) 

In zijn Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883), brengt hij de invloedrijke thesis betreffende de 
twee soorten wetenschappen naar voor: 

• De natuurwetenschappen: doen een beroep op ervaring, experiment en op een mathematisch 
apparaat: hun einddoel is verklaren, erklären. 

• De geesteswetenschappen: waartoe bijvoorbeeld de geschiedenis en de psychologie behoren, 
zijn voor dat verklaringsideaal niet toegankelijk: hier moet men begrijpen, verstehen. 



Het begrip verstehen komt oorspronkelijk uit de hermeneutiek (= studie van begrijpen van teksten). 
Om een tekst goed te begrijpen moet men een zeker aanvoelen hebben van de samenhang waarin die 
geschreven is: 

- Taal verstaan zoals op het ogenblik van het schrijven werd aangevoeld. 
- Verbanden leggen met de psychologische, sociologische en economische context. 

Dat onderscheid tussen natuur- en geesteswetenschappen is in de twintigste eeuw bijna klassiek 
geworden en heeft in grote mate tot de antipositivistische mentaliteit bijgedragen. à Gevolg: 

- Minachting voor de geesteswetenschappen bij natuurwetenschappers 
- Afkeer voor natuurwetenschappen bij geesteswetenschappers 

C.P. Snow: de groep van de wetenschapsmensen zal uiteenvallen in de Two Cultures (1959) 

4.2 Het neokantianisme van Windelband en Rickert 

4.2.1 Wilhelm Windelband (1848-1915) 
Komt eveneens tot de opvatting dat er twee soorten wetenschappen bestaan, toch verschil met Dilthey: 

- Dilthey: psychologie en sociologie behoren tot de geesteswetenschappen 
- Windelband: psychologie en sociologie behoren tot de natuurwetenschappen 

à Is het gevolg van het feit dat hij een ander indelingscriterium hanteert: 

• Natuurwetenschappen zijn nomothetisch: algemene wetten opstellen die alle particuliere 
fenomenen beheersen. Dat heeft tot gevolg dat wij kunnen verklaren en voorspellen. 

• Geesteswetenschappen zijn idiografisch: geïnteresseerd in individuele fenomenen, men 
beschrijft het particuliere, het eigene van de dingen of gebeurtenissen. 

4.2.2 Heinrich Rickert (1863-1936) 
Was een leerling van Windelband. 

Rickert vervangt de term ‘geesteswetenschap’ door ‘cultuurwetenschap’: 

- Zodat hij de duistere term ‘geest’ kan vermijden  
- Verwijst ondubbelzinnig naar de producten van menselijke activiteit in de loop der tijden. 

Waarom cultuurwetenschap ideografisch te werk gaat: 

De reden is dat men in de cultuur waarden beleeft. Het gaat niet alleen om een objectieve beschrijving 
van fenomenen, men is geïnteresseerd in dit of dat particulier fenomeen omdat men het waardeert. 

4.2.3 Marburg (Cohen, Natorp, Cassirer) 
Problemen die door de natuurwetenschappen gesteld worden pogen zij op te lossen door de starre 
kantiaanse a-priorivormen te vervangen door een dynamisch denkproces dat door telkens vernieuwde 
constructies van concepten de werkelijkheid poogt te vatten. 

Mens- en cultuurwetenschappen vooral bestudeerd door Cassirer: beschouwt omgang met symbolen 
als het typisch menselijke. 

5. Wetenschap en ethica. Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
Nietzsche is eerste grote denker die tot het volle bewustzijn gekomen is van de wereldbeschouwelijke 
implicaties van de wetenschappelijke ontdekkingen van de 19de eeuw, en die daar drastische 
conclusies uit getrokken heeft.  



5.1 Afbraak 
A. Einde van het godsgeloof 

Is het eerste belangrijke gegeven van de materialistische zienswijze: de zelfverheerlijking van de 
mens, die zich evenbeeld van God voelt en zich daarom verheven vindt boven de andere schepselen of 
zich als einddoel van de schepping ervaart, komt te vervallen. 

à De wereld – en ook de mens – heeft geen zin, geen doel meer, er is alleen een toevallig gebeuren. 

B. Twee revoluties 

De plaats van de mens in de wereld ziet Nietzsche nog geaccentueerd door de twee grote revoluties in 
de natuurwetenschappen: 

- Copernicus: aarde met de mens uit centrum van het heelal weggerukt  
- Darwin: mens gereduceerd tot een diersoort, die er is, maar evengoed niet had kunnen zijn 

In de totaliteit van de werkelijkheid is de mens een accienteel kortstondig fenomeen. 

De mythologie van een creatieve of doelgerichte evolutie naar telkens hogere vormen zouden 
ontwikkelen, veegt Nietzsche van vooraf aan van de tafel: “ Hoe hoog de mensheid zich ook 
ontwikkeld mag hebben, er is voor haar geen overgang naar een hogere orde.” 

Noch in God, noch in de wetten van de kosmos is er dus enige grond voor waarden, normen, doel, zin, 
verantwoordelijkheid, enzovoort. 

C. De rede 

Nietzsche schakelt ook mogelijkheid uit dat de mens in zichzelf een hoger principe zou vinden dat 
hem een bijzondere waardigheid zou garanderen: het dualisme van geest en lichaam wordt door 
moderne wetenscchap geëlimineerd. 

Merkwaardig: datgene waarop de mens het meest trots is: zijn zelfregulering door de rede, wordt 
eveneens door de geringste organismen tot stand gebracht, en beter, betrouwbaarder. 

D. Nihilisme van Nietzsche 

Nietzsche vindt het belangrijk dat de mensen de volle consequentie van de wetenschappelijke feiten 
zouden inzien: dat er geen God is, dat de mens geen gepriviligeerd wezen is, en dat hijzelf niets dan 
lichaam is. 

Er zijn geen heteronome normen/waarden, geen autonome plichten, geen hoop op een gouden 
toekomst en geen verachting van een bevrediging in het hiernamaals. 

à Nihilisme van Nietzsche: minachting voor degene die na de godsdienst een ‘mensheidsdienst’ 
willen introduceren: mens heeft niets dan zijn lief en de aarde, laat hem daar dan trouw aan blijven. 

De godsdiensten zijn een andere bevredigingsmogelijkheid voor de onmacht van diegenen die dit 
leven niet aankunnen. Het is een uiting van de zwakken of laffen. 

E. Relativisme 

Het positivistisch aandoend vertrouwen van Nietzsche in de resultaten van de wetenschap, slaat om – 
zoals bij velen in de 19e eeuw – in een vorm van relativisme. Het beeld dat de mens zich vormt van de 
wereld, staat in functie van die strijd om zelfbehoud en er is geen garantie dat het adequaat de 
werkelijkheid zou uitdrukken. 

 



5.2 De positieve bijdrage 
Gaat ver boven Stirner uit, omdat hij niet zomaar aanneemt dat de mens voor zichzelf en volgens 
zelfbepaalde waarden kan leven: baseert zijn inzichten op een mensvisie, een antropologie. 

Die antropologie neemt de zwakheid als gegeven, zoals ook de fundamentele moeilijkheid van de 
mens om met zichzelf in het reine te komen. 

----- 

Nietzsche merkt op dat hij een speciaal soort dier is met enkele karakteritieke eigenschappen. Dieren 
zijn in een bijzondere mate aangepast aan hun omgeving en het leven, zij hebben instinctieve 
gedragspatronen waardoor hun reacties op probleemsituaties bij voorbaat vastliggen. De mens heeft 
die aangepastheid niet, hij is “het nog niet vastgelegde dier”. Mens is een op de toekomst gericht dier. 

----- 

De essentiële wending in het denken van Nietzsche, daar waar hij opnieuw een soort waarde 
introduceert, ligt erin dat hij deze mogelijkheid als uitdaging ervaart. 

Daar Nietzsche nu als centrale drijfveer de wil tot zelfbevestiging aanneemt, wordt dit probleemwezen 
(de mens), voor zichzelf een opgave: door zijn eigen machtsdrang, en alleen daardoor kan hij zich tot 
een nieuw wezen herscheppen. 

Dat hoge wezen is de Ueber mensch, niet een wezen dat men als zodanig kan bereiken, ook niet een 
eindstadium van de evolutie, maar een opgave die men zich stelt. Het is de mens die volledig ‘ja’ zou 
zeggen tegen het leven zoals het is, met al zijn tegenstrijdigheid, zijn zin- en doelloosheid, en die 
alleen in zichzelf zijn rechtvaardigheid vindt. 

----- 

Dat Nietzsche na de destructie van alle waarden toch nog een middel vindt om aan het leven een 
positieve betekenis te geven, is mede te danken aan: 

- De cultuurwetenschappelijke pool van zijn persoonlikheid. 
- Zijn affiniteit met bepaalde aspecten van de Griekse cultuur. 
- Zijn bewondering voor de scheppingsdrang van de kunstenaar. 

5.3 Invloed 
Invloed is enorm groot geweest, niet alleen op enkele filosofen van de twintigste eeuw, maar ook en 
vooral op een groot aantal literatoren en op figuren zoals Freud. 

Thema’s die het meest bekendheid verworven hebben: 

- Dood van God 
- Nihilisme 
- Uebermensch 
- Onderscheid tussen het Apollinisch en het Dionysisch element in Griekse cultuur 
- Twee types van moraal: heren- en slavenmoraal 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 10: De twintigste eeuw tot de 
‘golden sixties’ 

 

De filosofie van de eerste helft van de twintigste eeuw (tot jaren zestig) kwam tot stand in een 
algemeen intellecuteel klimaat dat door uiteenlopende invloeden werd bepaald. 

Wetenschappelijke en technologische ontdekkingen 19e eeuw breidden uit in stroomversnelling.        
à Stimulans voor velen om zich aan te sluiten bij een mentaliteit die men ‘wetenschappelijk-
technologisch optimisme’ kan noemen.  

• (WTO) = overtuiging dat nagenoeg alle menselijke problemen, zowel individuele als 
maatschappelijke, door de wisselwerking tussen wetenschap en tehchnologie kunnen en zullen 
worden opgelost. 

In deze periode boekten de geïndustrialiseerde landen een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van 
de volksgezondheid, bevredigen van basisbehoeften en ook het realiseren van een welvaart. Dit leidde 
tot vormen van ontspanning, welzijn en genot, die ook voor de brede massa toegankelijk werden. 

ßà 

Die periode heeft ook twee wereldoorlogen gekend, met talloze miljoenen slachtoffers, nasleep van 
massavernietigingswapens en de verdeling van de wereld in een kapitalistisch en een socialistisch 
blok, met daarbuiten een derde en zelfs een vierde wereld. 

De wijsbegeerte van de hierboven besproken periode had slechts indirect voeling met de 
wereldproblemen. Men was vooral geboeid hoe de wetenschap zich verder kon en moest ontwikkelen, 
rekening houdend met de interne crisissen en problemen die zich daarin tegen het einde van de 19e 
eeuw hadden aangemeld. Hierbij kan men twee grote stromingen onderscheiden: 

• Angelsaksische of ‘Analytische filosofie’ 
• Continentale of ‘Fenomenologisch-historische filosofie’ 

à Weinig onderlinge contacten door uiteenlopende visies 

à Binnen die algemene stromingen, twee die een belangrijke invloed hebben gehad: logisch 
empirisme en de fenomenologie 

1. Het logisch empirisme  
Het positivisme, antipositivisme en relativisme gaven na WO1 aanleiding tot een nieuwe kennistheorie 
en een nieuwe vorm van filosoferen, die een verdiepte voortzetting was van het positivisme van de 
negentiende eeuw => logisch emprisme of logisch positivisme of neopositivisme. 

1.1 Historisch overzicht 
Deze wijsgerige stroming heeft enkele karakteristieken die elders weinig in de geschiedenis van de 
wijsbegeerte voorkomen:  

- Het gaat om de nogal gelijklopende opvattingen van een grote groep van wijsgeren en 
wetenschapsmensen, die gezamenlijk een wijsgerig ideaal willen uitwerken (« één individu 
nagevolgd door leerlingen). 

- Snelle opeenvolging van pogingen om de oorspronkelijke denkbeelden te verhelderen en aan 
kritiek te onderwerpen. 



Directe oorsprong van deze beweging:  

In een discussiegroep die omstreeks 1925 in Wenen ontstond op initiatief van de fysicus Moritz 
Schlick => Wiener Kreis of Weense Kring. 

1929: groep maakte voor het eerst haar wijsgerige en wetenschappelijke standpunten bekend. 

Naast Weense kring ook in Berlijn een groep met analoge interesses ontstaan, met Hans Rechenbach 
als voornaamste vertegenwoordiger. 

1933: groep verdween al in Berlijn (opkomst Nazi’s) 

1938: Oostenrijk maakte een einde aan Weense kring 

Meest leden weken uit naar Amerika – nieuwe contacten met filosofen (pragmatisme of 
operationalisme) – logisch empirisme (Oostenrijk-Duitse oorsprong) kreeg Amerikaans signatuur. 

Psychische houding om (neo-)positivist te worden:  

- Die van een wetenschapsmens/filosoof die beseft dat de geschiedenis van de wijsbegeerte ons 
een grote diversiteit aan filosofische stelsels laat zien, met een geringe relevantie reële kennis 
te brengen. 

- Onder de indruk gekomen van de betrouwbaarheid van de wetenschappen en het feit dat men 
vooruitgang boekt. 

à Uitgangspunt van: vernieuwde vertrouwen in de wetenschappelijke methode en van het 
wantrouwen t.o.v. vormen van denken die niet aan de criteria van wetenschap beantwoorden. 

- If I have seen farther it is by standing on the shoulders of Giants. (Newton) 

Nagenoeg alle grote wijsgeren hebben lessen uit de wetenschap willen trekken, maar de positivisten 
gaan hierbij tot het uisterste. Dat is het gevolg van de grote ontplooiing en verdieping van de 
wetenschappen in de 19e eeuw (groter dan vroeger). à Inzicht dat er één duidelijke omschrijfbare 
wetenschappelijke methode is die men op alle types van kennis moet toepassen. 

- Probleem: deze methode precies leren kennen – positivisten schoten hierin nog tekort 
(onvoldoende gegevens om wetenschap zelf te analyseren) - hier springen de logisch 
positivisten hen bij. 

Begin 20e eeuw mogelijk om een dergelijke wetenschappelijke wijsbegeerte uit te bouwen: 

- Veel meer materiaal – betrouwbare kennis mogelijk. (analyse wetenschappelijk denken) 
- Begrippenarsenaal van moderne geformaliseerde logica. (analyse wetenschappelijk methode) 

Dit was het doel en ideaal van de Wiener Kreis. 

1.2 Wegbereiders 
De hieronder besproken voorlopers behoren zelf nog niet to het logisch empirisme. 

A. Bertrand Russel 
Betekenis van Russel voor de Wiener Kreis heeft te maken met: 

- Zijn poging om logische paradoxen op te lossen via zijn ‘typentheorie’. Die stelt 3 criteria 
voor die beletten sommige oordelen te vormen: 

Ø I.p.v. traditionele dichotomie van oordelen in ware en valse, krijgen we nu een 
trichotomie: waar, vals en zinledig of ‘schijnbare oordelen’. 
 

- De uitwerking van Freges om op basis van een eenvoudige logische taal, de wiskunde als een 
samenhangend systeem op te bouwen. (Principia Mathematica) 



Die aanpak was eigenlijk een nieuwe toepassing van het ‘principe van economie’. Russel: 

“ Waar het ook mogelijk is, gebruik constructies op basis van beende entiteiten (objecten/begrippen) 
i.p.v. het verwijzen naar onbekend entiteiten.”  

=> Wanneer geconfronteerd met nieuwe complexe begrippen of entiteiten, niet onmiddellijk gaan 
denken dat men met een totaal nieuw fenomeen te maken hebben, men moet juist alles in werk stellen 
om aan te tonen dat het nieuwe in werkelijkheid herleidbaar is tot gegevens die we al kennen. 

- Ligt aan basis van wetenschap: ‘verklaren’ is altijd herleiden tot het al bekende. 

B. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 
Verschillen tussen zijn eerste periode (tot 1922), en zijn latere periode (vanaf 1929) zijn zo groot dat 
het zinvol is Wittgenstein 1 & 2 afzonderlijk te bespreken. 

Wittgenstein 1  

Heeft als eerste enkele drastische kennistheoretische conclusies getrokken uit aspecten van de 
Principia Mathematica geformuleerd in zijn Logisch-Philosophische Abhandlung. (1922) 

- Moeilijk werk: formulering onduidelijk, welke vragen wil het beantwoorden? 

Om problematiek te begrijpen moet men kennis hebben van de bijdragen van Frege en Russel: 

Russels indeling van de oordelen (proposities) in generaliserende moleculaire en elementaire 
(atomaire), heeft W. op de gedachte gebracht dat alle oordelen opgebouwd zijn uit atomaire oordelen. 
Iedere samengestelde propositie is een ‘waarheidsfunctie’ van elementaire proposities. 

- Logische waarheden of tautologieën: samengestelde oordelen die altijd waar zijn, wat ook de 
waarheidswaarde van de samenstellende delen moge zijn, hun negaties zijn de contradicties. 
Hun waarheidswaarde staat a priori vast: hebben geen eigenlijke zin of empirische betekenis. 

- Samengestelde oordelen waarvan de waarde wel afhangt van die van hun samenstellende 
delen. Dat zijn oordelen (zinnen) met betekenis, zeggen iets over de wereld. Zin heeft dus 
slechts betekenis als die waar of vals kan zijn. 

Natuurwetenschap = verzameling van alle ware zinnen. 

De waarheid kan van elke wetenschappelijke propositie onderzocht worden door na te gaan of de 
atomaire proposities waarin ze uiteenvalt al dan niet waar zijn: 

1. Elementaire oordelen zijn een aaneenschakeling van namen, die namen verwijzen naar dingen. 
2. Als een (ware) zin nu namen aaneenschakelt dan betekent dit dat in de werkelijkheid de 

dingen die met deze namen overeenkomen, eveneens aaneengeschakeld zijn. M.a.w. een 
atomaire zin is een afbeelding (Bild) van een toestand (Sachverhalt), omdat een 
aaneenschakeling van namen een aaneenschakeling van dingen beschrijft. 

3. Een atomair oordeel heeft betekenis als het de afbeelding is van een mogelijke Sachverhalt. 
4. Een feit (Tatsache) bestaat in het zich effectief voordoen van één of meer Sachverhalte. 

à Wereld is een verzameling van de feiten, niet van de dingen. 

Uit dit eenvoudig beeld van de werkelijkheid, volgt een reeks conclusies: 

1. Er zijn twee soorten oordelen: 
• Uit structuren zelf opmaken dat ze waar zijn, tautologieën (analytische zinnen). 
• Die waarbij dat niet het geval is (synthetische zinnen). 

 



2. Het onderzoeken van de betekenis en van de waarheid van oordelen berust in laatste instantie 
op een tonen, een wijzen: de betekenis van de namen in een atomair oordeel kan slechts 
getoond worden. Aangezien je het atomaire oordeel niet verder in nieuwe oordelen kunt 
splitsen, is het onmogelijk de betekenis ervan in oordelen uit te leggen: enige wat overblijft is 
te wijzen naar een koe als we het woord ‘koe’ gebruiken. Het zich voordoen van de toestand 
(Sachverhalt) kan dus eveneneens alleen getoond worden. 

3. Een combinatie van namen die niet naar een ding verwijzen is een Scheinsatz (schijnoordeel). 
Moet een onderscheid maken tussen: 

- Onzinnige uitspraken 
- Uitspraken die empirisch zinledig zijn omdat ze altijd waar of altijd vals zijn. 
- Uitspraken die empirisch zinvol zijn, omdat ze naar een mogelijke toestand 

verwijzen. 
4. Alle Sachverhalte of toestanden kan men in een oordeel uitdrukken zodra namen voor de 

dingen namen vastgelegd hebben. à Dus: kan alles wat gedacht kan worden, klaar gezegd 
worden. Doel filosofie = betekenis zinnen verhelderen. 

5. De relatie tussen zinnen en toestanden kan niet gezegd, maar alleen getoond worden. 
6. De wereld is dat waarover men helder kan spreken, maar die niet behoren tot de feitelijke, 

kenbare wereld. (Wittgenstein: grenzen van mijn taal betekenen grenzen van mijn wereld) 
7. Het werk eindigt met opvatting dat het zelf ‘onzinnig’ is. (waarover men niet kan spreken, 

moet men zwijgen) 

Citaten 
“De wereld is alles wat het geval is (zich voordoet).” 

“De wereld is de totaliteit van de feiten (Tatsachen), niet van de dingen.” 

“Wat het geval is, het feit, is het bestaan van toestanden (Sachverhalten).” 

“Een toestand is een verbinding van voorwerpen (zaken, dingen).” 

“De meeste zinnen en vragen die over filosofische zaken geschreven werden, zijn niet vals, maar 
onzinnig […] En het is niet verwonderlijk dat de diepste problemen eigenlijk geen problemen zijn.” 

“Een naam staat voor een ding, een andere voor een ander ding en onder elkaar zijn ze verbonden, zo 
stelt het geheel – als een levend beeld – de toestand voor.” 

“Om te kunnen zeggen “P is waar” (of vals) moet ik vastgelegd hebben onder welke omstandigheden 
ik P waar noem en daarmee leg ik de betekenis van P vast.” 

“De totaliteit van de ware zinnen is de totale natuurwetenschap.” 

“Het doel van de wijsbegeerte is de logische verheldering van de gedachten. De wijsbegeerte is geen 
leer maar een activiteit.” 

“Alles wat ‘überhaupt’ gedacht kan worden, kan helder gesproken worden. Alles wat kan worden 
uitgesproken (gezegd) kan helder uitgesproken (gezegd) worden.” 

“De elementaire zin bestaat uit namen. Hij is een samenhang, een aaneenschakeling van namen.” 

“Tautologie en contradictie zijn betekenisloos (sinnlos).” 

“De zin is een waarheidsfunctie van de elementaire zinnen.” 

 



1.3 Filosofie van de Wiener Kreis 

A. Algemene karakteristieken 
Deze wijsbegeerte: 

- Poging tot verheldering van ideeën van empiristische en positivistische oorsprong. 

Empiristisch: opvatting dat ‘metafysica’ waardeloos is of dat waardevolle menselijke kennis ofwel: 

- Logico-mathematisch is 
- Betrekking heeft op waarneembare gegevens. 

Logisch empiristen zagen het als hun taak een een formulering te zoeken die aansloot op de situatie 
van de wetenschappen in het begin van de twintigste eeuw, rekening houdend met de problemen die 
een dergelijke uitspraak oproept. à Behandeling van die problemen kwamen ze tot deze stellingen: 

1. Taak van filosoof is de analyse van de taal van de wetenschappen. Hij moet bijdragen tot de 
verheldering van de begrippen, inzicht in het wezen van de wetenschap en het elimeneren van 
metafysische uitspraken.  

2. Logica en wiskunde vormen een eenheid: er is één enkele methode die in de gehele wiskunde en 
in de logica van toepassing is, zowel inzake de conceptvorming als in het afleiden van stellingen. 
Proposities ervan zijn analytisch en a-priori, leren ons niet over de wereld. 

3. Wiskunde en ervaringswetenschappen verschillen wezenlijk van elkaar, maar buiten die twee is er 
geen derde waardevolle kenactiviteit mogelijk. 

4. Men kan een criterium opstellen om zinvolle uitspraken te onderscheiden van zinledige. 

5. Ervaringswetenschappen vormen een eenheid. Methodologisch: geen verschil tussen 
ervaringsgegevens waarop de verschillende wetenschappen steunen en ook de taal van de 
wetenschappen kan principeel geünificeerd worden. Alleen empirische wetenschappen geven ons 
betrouwbare informatie over de wereld: proposities zijn synthetisch en a posteriori. 

B. Het betekeniscriterium 
Filosofie Wiener Kreis: 

- Filosofie van taal 
- Filosofie van menselijke communicatie: communicatie waarbij men kennis mededeelt (logisch 

empiristen) 

De vraag of bepaalde begrippen of oordelen betekenis hebben, bedoelt men altijd betekenis m.b.t. de 
werkelijkheid: de ‘cognitieve’ betekenis van begrippen en oordelen, d.w.z. de mate waarin deze 
begrippen of oordelen communicatie over de werkelijkheid mogelijk maken. 

Ze ontkennen niet dat dat andere vormen van communicatie mogelijk zijn (vb. via muziek), ze stellen 
alleen dat men steeds een nauwkeurig onderscheid moet maken tussen communicatie van cognitieve 
inhouden (die iets over wereld leren) en alle andere vormen. 

Betekeniscriterium = verificatiecriterium = bedoeld om onderscheid te maken tussen proposities die 
wel cognitieve betekenis hebben en andere die dat niet hebben. 

- Reeksen proposities van ethische, metafysische of theologische aard door dit criterium niet 
cognitief betekenisvol geacht. (kunnen wel andere communicatie tot gevolg hebben). 

 

 



D. Algemeen commentaar bij het logisch empirisme 
Deze filosofische school heeft als studieobject niet het kennend subject genomen, maar een object dat 
voor intersubjectieve controle toegankelijk is: de taal. Die taal was tot een hoge mate van helderheid 
gebracht. Gevolg à voorlopige hypothesen heel snel op hun eigen waarde beoordeeld + kunnen 
telkens nieuwe verbetering voorstellen. 

- Probleem: studie van taal als extern medium en van de theorieën die aan intersubjectieve 
controle onderworpen worden, hebben als voordeel een hoog niveau van betrouwbaarheid. 
Daar staat tov dat ze een zekere blindheid vertonen voor alles wat het kennend subject betreft. 

Wanneer men zegt dat de betekenis “Jan heeft pijn” een bewering is over de fysische toestand van 
‘Jan’, dan verliest men uit het oog dat die betekenis alleen voor ons bekend is, omdat we heel goed 
weten wat wij bedoelen als we zeggen ‘ik heb pijn’.  

à Niet het neurologisch proces dat we met “ik heb pijn’ bedoelen, want hoe dat proces verloopt weten 
we niet en ook mensen die niks afweten van neurologie doen dergelijke uitspraken. 

Er bestaan dus zinvolle uitspraken die op strikt subjectieve ervaringen betrekking hebben en de 
wetenschap zal niet volledig zijn zolang er geen duidelijk inzicht bestaat in de wijze waarop de 
subjectieve belevenissen (qualia) totstandkomen. 

Logisch empirisme heeft in dit opzicht een reële beperking niet kunnen te boven komen. Degene die 
dit wel onderzochten hebben de mogelijkheden ervan overschat. Het blijft dus wachten op een logisch 
positivistisch denken dat streng wetenschappelijk het subject als volwaardig studieobject beschouwt. 

1.4 Karl Raimund Popper (1902-1994) 
Karl Raimund Popper - in het spoor van het logisch empirisme (wetenschapsfilosofie) 

- Logik der Forschung (1934): zijn werk op het gebied van de wetenschapsfilosofie 

Toch distantieerde hij zich duidelijk zowel van Wittgenstein als van de Wiener Kreis: 

Popper was niet geïnteresseerd in een betekeniscriterium voor begrippen of oordelen en beweert ook 
niet dat sommige uitspraken metafysisch zijn. Wel gaat zijn belangstelling uit naar de vraag hoe je 
echte wetenschappelijke theorieën kunt onderscheiden van niet-wetenschappelijke. 

à Zoekt een demarcatiecriterium tussen wetenschap en niet-wetenschap wat volgens hem de 
falsifieerbaarheid is. 

Een ‘echte’ wetenschap: moet mogelijkheid bieden beweringen af te leiden die door de feiten kunnen 
worden ontkend of bevestigd – tussen die twee maakt hij een verschil: 

- Als feiten ondubbelzinnig de afgeleide bewering ontkennen, dan is de theorie daardoor 
weerlegd, gefalsifieerd. 

- Het bevestigen van de afgeleide bewering leidt wel tot enige versteviging van de theorie: 
‘corroboratie’, maar dat is geen definitieve bevestiging, want een volgende bewering kan dan 
wel nog altijd door de feiten worden ontkend. 

à Hangt samen met zijn stelling dat inductie niet bestaat. 

Een wetenschappelijke theorie moet risico’s nemen (Popper aangetoond). Een theorie is des te meer 
waardevol, d.w.z. naarmate de voorspellingen nauwkeuriger zijn en onwaarschijnlijker. 

- Popper pastte dat criterium toe op de pscyhoanalyse en het Marxisme: stelde vast dat 
aanhangers van die theorieën de neiging hadden, als hun voorspellingen werden ontkracht, ad 
hoc argumenten te vinden om de theorie toch te behouden. Bewezen zo dat theorie niet 
falsifieerbaar was en dus waardeloos. 

- Criterium ook belangrijk bij beoordeling pseudowetenschappelijke theorieën. (vb. astrologie) 



Bezwaren tegen Poppers benadering: 

- Wanneer is een theorie gefalsifieerd? Nieuwe vraag naar een demarcatie tussen betrouwbare 
en onbetrouwbare falsificaties. (niet makkelijk) 

- Niet evident dat, wanneer een theorie gefalsifieerd is, we dan heel de theorie moeten 
verwerpen. (mogelijk slechts een beperkt aspect – kleine wijziging). Verschil tussen zo een 
verbetering en een gratuite ad hoc hypothese is dus evenmin duidelijk. Kortom: asymmetrie 
tussen verificatie en falsificatie niet zo uitgesproken als Popper suggereert. 

- Het begrip ‘corroboratie’ zelf betekent ofwel dat de theorie even onzeker blijft na falsificatie 
doorstaan te hebben, ofwel wijst het op een verhoogde betrouwbaarheid (verisimilitude). 
MAAR waarin verschilt zo een wijziging van het inductieproces? 

1.5 De Britse taalanalytische filosofie 
Als reactie op Russel en Wittgenstein 1 ontstond in Engeland een vorm van filosoferen waaraan men 
moeilijk een bevredigende naam kan geven. De beoefenaars noemen hun bedrijvigheid vaak linguistic 
analysis of ordinary language analysis à willen filosofische probleemstellingen verhelderen. 

Wittgenstein 2 

1. Inleiding 
Succes ‘Britse School’ is vooral toe te schrijven aan de invloed van de ‘tweede Wittgenstein’. 

W. meende na het schrijven van de Tractatus (W1) dat alle fundamentele filosofische problemen 
waren opgelost. à Hield op met filosoferen en werd onderwijzer. à Kwam tot de bevinding dat een 
belangrijk deel van de aanpak van de Tractatus verkeerd was à Kreeg opnieuw belangstelling voor 
wijsbegeerte.  

Slechts één werk heeft hij als boek opgesteld: de Philosophische Untersuchungen. (1953) of in het 
Engels: Philosophical Investigations (PI). 

1951: Wittgenstein stierf. 

Invloed van Wittgenstein 2 was al merkbaar in Engeland voor de oorlog, zo ontwikkelde de 
linguïstische filosofie zich tegen het einde van de jaren dertig. 

Ook het PI is een moeilijk werk (zoals de Tractatus): 

- Veronderstelt geen kennis van de moderne logica maar het vertoont weinig systematisering en 
er is geen duidelijk afgelijnde theorie in te ontdekken.  

De methode berust vooral op een aantal nieuwe inzichten over het functioneren van de taal. Hieronder 
zijn enkele voorname thema’s vermeld. 

2. Afbraak van de Tractatus 
Wittgenstein 1: er bestaat één enkel basismodel, één ideale taal, waartoe de concrete talen principieel 
herleidbaar zijn. 

«  

Wittgenstein 2: er is een onbepaalbaar aantal types van talen, en die kunnen wel enig verwantschap 
met andere hebben, maar ze zijn zeker niet vanuit hetzelfde basisschema beschrijfbaar. Hangt samen 
met het feit dat taal veel verschillende functies heeft die vaak niet met elkaar gemeen hebben. 

 

 

 



------ 

Wittgenstein 1 (Tractatus): de ideale taal had een mooie hiërarchische structuur, waarin complexe 
uitdrukkingen op basis van vaste regels uit atomaire uitdrukkingen waren samengesteld. 

« 

Wittgenstein 2: de begrippen ‘eenvoud’ en ‘complexiteit’ zijn veelzinnig, en er is geen enkel 
criterium waarom bepaalde beschrijvingen van toestanden atomair zouden zijn en andere complex: 
alles hangt ervan af welke normen voor ‘eenvoud’ men op een bepaald moment wilt gebruiken. 

------ 

Ideaal van een exacte taal blijkt een mythe te zijn want term ‘exact’ is niet met eenvoudige criteria 
vast te leggen. 

- De wereldvisie van de Tractatus houdt geen stand meer, aangezien zij volledig door de 
taalopvatting was bepaald. 

«  

Wittgenstein 2: wijst die wereldvisie af omdat hij zijn abbildungstheorie (picture theory) laat varen. 
(Bild – Sachverhalt) Die voorstelling is volgens de PI naïef – bijvoorbeeld: welke dingen 
beantwoorden aan uitroepen zoals: “Water” – “Help” – “Vooruit”? Ook gebruiken we veel woorden 
die verwijzen naar dingen die niet bestaan (vb. Socrates – niet zinledig geworden). 

3. Nieuwe opvatting over de taal 
Wittgensteins kritiek op zijn vroegere opvattingen en die van andere filosofen, ligt ingebed in een 
aantal uiteenzettingen betreffende zijn nieuwe inzichten in taal: 

Taalspelen: ziet tussen het taalgebruik en het spel veel analogieën: 

- Een veelvuldigheid van contexten waarbij het taalgebruik alleen kan begrepen worden door 
iemand die erin thuis is. à Wittgenstein: het zijn verschillende taalspelen. 

- Voor beide begrippen geen adequate overkoepelende definitie te vinden. Gedeeltelijk 
gelijkenissen tussen sommige spelen, maar overlappen elkaar niet altijd. Kan ‘families’ van 
spelen opstellen, dat zijn gedeeltelijk overlappende deelverzamelingen. Taalspelen definite? 

- Spelen is veelal een vorm van handelen volgens bepaalde regels, vaak met stukken. Het spelen 
van het spel en het hanteren van de stukken is slecht adequaat te realiseren door iemand die 
het spel kent en om aan diverse spelen mee te doen moet men de spelregels kennen. Het 
taalspel: opereert men met woorden en zinnen in situaties, en alleen degene die het gebruik 
van die stukken (woorden) in het gegeven taalspel kent, kan de taal ervan verstaan en dus 
adequaat meespelen. 

à Er zijn geen algemene betekenissen voor woorden/zinnen meer: betekenissen alleen achterhalen 
door het taalspel te leren kennen waarin ze voorkomen; realiseren van de taal is dus ingewikkeld en 
bijna niet realiseerbaar, omdat dit verondersteld dat men in alle taalspelen zou zijn ingewijd. 

De linguïst bestudeert hoofdzakelijk de ‘oppervlaktegrammatica’ van de taal: geeft geen adequate 
weergave van de veelvuldige categorieën die in de taalspelen voorkomen en die de betekenis van een 
uitdrukking beïnvloeden. (zie vb p 317) 

Essentieel voor deze thesis: het ‘gebruik’ als betekenis is wel dat er een hele context is waarbinnen het 
taalfenomeen zich voordoet, en in de meeste gevallen is het begrijpen onmogelijk zonder aan die 
context te refereren. 

 
 



4.  Filosofie als taalanalyse 
Algemeen begrijpen mensen de talen die ze hanteren goed, omdat ze die op de enige goede manier 
leren, nl. via taalspelen waaraan ze moeten meedoen. 

Wanneer men woorden buiten hun eigen taalspel gebruikt, gaat volgens Wittgestein “de taal met 
vakantie” en dan ontstaan de filosofische problemen. 

à Taak van echte filosoof: die schijnproblemen en schijnoplossingen weg te werken door te wijzen op 
het misleidende van onze gewone taalopvattingen. In elk apart geval moet men de oorzaak van het 
verkeerde woordgebruik opzoeken en aantonen. (moet filosofen genezen van ondoordacht taalgebruik) 

2. Fenomenologie en existentialisme 
2.1 Historisch overzicht 
1900-1901: Edmund Husserl publiceert Logische Untersuchungen – fenomenologie raakt stilaan 
bekend in Duitsland. 

1907: Ontstaat er een kring van verwante figuren met de naam ‘Philosophische Gesellschaft 
Göttingen’ die een tijdschrift uitgaf met het eerste deel van Husserls zijn ideeën. 

1916: werd professor in Freiburg waar hij in contact kwam met Heidegger die er al een jaar 
‘Privatdozent’ was, maar Husserl publiceerde geen enkel groot werk. (meer succes in Parijs 1929) 

------ 

1927: nieuw stadium in evolutie ingetreden door publicatie van Martin Heideggers: Sein und Zeit. 
Alles zag ernaar uit dat Heideggers de fakkel in Freiburg zou overnemen. à Husserl waarschijnlijk 
diep geleden onder deze kloof ontstaan tussen hem en Heideggers. à Husserl werke nu nog intens 
verder in de hoop zijn filosofisch ideaal te kunnen verdedigen, maar ook zijn publicatie in 1936 kon 
hem niet uit zijn isolement redden. à Husserl stierf in 1938. 

------ 

Begin oorlog = aanvang van nieuwe periode: het denken van Heidegger zal een nieuwe richting 
uitgaan die tot uiting komt in zijn werk van 1942: Platons Lehre von der Wahrheit.  

------ 

1950: begin van de teruggang van het existentialisme, oorzaak: 

- Sartre is zich meer gaan interesseren voor het marxisme, terwijl Merleau-Ponty vooral werk 
van methodologische aard schreef.  

1961: dood Merleau-Ponty werd definitief het einde van het existentialisme. 

2.2 Edmund Husserl (1859-1938) 
Problematiek Husserl vertoont analogie met die van de logisch empiristen. 

Husserl is zowel antirelativist als antipositivist 

- Antirelativisme: betrof vooral het psychologisme in de filosofie van de wiskunde. 
§ Psychologisme: opvatting dat wiskundige entiteiten een spel van ons psychisme zijn 

 

 

 



Frege: nam de taal van de wiskunde als studieobject wat leidde tot Russel en het logisch empirisme. 

« 

Husserl: zoekt de grondslag van de kennis nog dieper in het kennend subject, onderzoekt wat de 
noodzakelijke voorwaarden zijn bij het bewustzijn. 

Basis van elke fenomenologische benadering = bewustzijn onderzoeken. 

Het wezenlijke van elke bewustzijnsact analyseren, is het eerste kenmerk ervan de intentionaliteit. 

• Intentionaliteit: dat is de gerichtheid van elke bewustzijnsact op een bepaald object. Als men 
bewust is, is men zich van iets bewust. Bewustzijn kan gericht zijn op gevoelens, kleuren, 
objecten of eniteiten die men in de wiskunde bestudeert. Hun bestaan is dus zeker want ze 
beantwoorden aan een bepaald type van noodzakelijke gerichtheden van het bewustzijn. 

à Hiermee meent Husserl het relativisme te weerleggen. 

Als men die intentionele acten analyseert kan men tot een Wesensschau komen. 

• Wessensschau: een inzicht in de essenties van de dingen. 

Er bestaan verschillen tussen de intentionele gerichtheden die van het subject uitgaan, naargelang de 
types van inhouden (klanken/kleuren) kunnen domeinen van soorten inhouden onderscheiden worden.  

à Ook zo voor de wetenschap: intentionele gerichtheid op het levende en op het ruimtelijke en 
kwantitatieve met intrinsiek verschil tussen de biologie en fysica = fundament antipositivisme H.: 

- Er bestaan verschillende soorten wetenschappen 
- Wijsbegeerte mogelijk met een eigen object: zoeken naar diepere eenheid van die verschillen 

in de fenomenologische analyse van de intentionele akten. 

------ 

Centraal staat de intentionele act: er is een kennend subject, een gekende inhoud en relatie. 

Husselr beperkt zijn onderzoek tot die intentionele akten welke op objecten gericht zijn. Normaal ziet 
ons netvlies alleen één bepaald aspect (bv. bovenkant) van een ruimtelijk object, toch heeft de 
intentionele act meestal betrekking op het object als zodanig: we zien geen bovenkant, maar kubus. 

- Dit voorbeeld is echter misleidend: fenomenologische benadering wil afstand nemen van wat 
we ‘geleerd’ hebben over dat object. à ‘Reducties’ toepassen: afstand doen van alle ‘weten’ 
en alleen het ‘wezenlijke’ zien. 

Maar dit is een hondsmoeilijke opgave: hoe weten we of we dat correct uitvoeren? 

Ook vraagt hij dat we ons empirisch ‘ik’, onze persoonskenmerken, ‘tussen haakjes’ zouden zetten, en 
alleen rekening houden met het ik als kennend, of meer algemeen, als intentioneel gericht subject     
=> transcendentaal ego 

------ 

In zijn laatste werk (1936) Krisis: poging gedaan om voor alle wetenschappen een 
gemeenschappelijke fenomenologische basis te vinden. Eis van reductie iets verzwakt: 

Niet van al het cultureel verworvene afstand doen, maar moeten pogen die intentionele acten te vinden 
die typisch waren voor de ‘oorspronkelijke’ mens die nog niet met wetenschap ‘behept’ was. 

 

 



Husselr: wetenschap bevindt zich in crisisperiode – met twee aspecten: 

1. Grondslagencrisis: men is het ware uitganspunt van de wetenschappen vergeten, en dat geeft 
aanleiding tot allerlei paradoxen. 

2. Wetenschappelijke evolutie is op drift geslagen: ze holt voort en niemand weet nog wat de 
eigenlijke drijfkracht of motivering ervan was. Wetenschappen hebben het besef van hun zin 
verloren. 

Oorzaak hiervan is voor Husserl duidelijk: 

- Wetenschappen hebben zich losgemaakt van het ervaringsgebied waarin ze alle hun 
gemeenschappelijke grond vonden: de Lebenswelt. = leefwereld zoals we ze beleefden in een 
voorwetenschappelijk stadium. In die wereld, en in de verhouding van de mens ermee, vonden 
de wetenschappen hun oorspronkelijke eenheid en hun basisgegevens. 

à Het verwaarlozen van die basis, het gebrek aan inzicht dat ieder wetenschappelijk werk in het 
laboratorium, of eender waar, nog altijd een beroep moet doen op de eenvoudige gegevens van de 
leefwereld, heeft de wetenschappen in hun huidige crisistoestand gebracht. 

- Oplossing volgens Husserl: wetenschapsmensen zouden een ‘fenomenologische reductie’ 
moeten uitvoeren, die slechts zo ver gaat dat ze ons losmaakt van het geloof in de entiteiten 
van de wetenschap. 

Husselr: wetenschappen hebben naast – gemeenschappelijke basis - ook gemeenschappelijke 
doelstelling – die opnieuw naar bovenhalen, blijkt zijn diepste drijfveer bij het schrijven van de Krisis.  

- Wil terugkeren naar de motivering van de mensen van de Verlichting. 

Husselr wil, wars van alle relativisme, een wijsbegeerte opbouwen die een synthese van de 
wetenschap en een grondslag ervoor kan bieden. => Rationalist  

Wetenschappen en hun eenheidsbasis losgekomen en vervreemd van hun oorspronkelijk ideaal:     

- “De mens en de mensheid zichzelf laten vormen op basis van het verstand alleen.” 

à Zijn motivering staat heel dicht bij die van de logisch empiristen. 

Hij wil eenheid van denken via de fenomenologie die basis van alles moest bieden => mislukt. 

2.3 Martin Heidegger (1889-1967) 

A. Basisinzichten 
Martin Heidegger zijn werk: Sein und Zeit (1927) gaf een belangrijke wending aan de fenomenologie. 
Toch grote verschillen tussen Heidegger en Husserl: 

- Husserl: belangstelling wetenschap centraal. 
- Heidegger: geen belangstelling voor wetenschap, maar veel meer geïnteresseerd in het bestaan 

van de mens. Originaliteit: tweegbrengen van de ommekeer in het interessegebied van de 
wijsbegeerte. 

Hij wil het over de totale contactname tussen de mens en wereld hebben, niet meer over kennend 
subject en gekend object alleen. Sein und Zeit: onderzoek naar dimensies van de mens-wereld relatie 
en de wereld-mens relatie. 

------ 

 

 



Kortom, Heidegger: 

- Spitst de prinicpiële vraagstelling nog meer toe op de intentionaliteitsrelatie zelf, waar Husselr 
aan de subject-pool nog meer aandacht besteedde. 

- Ziet die object-subject relatie niet meer als loutere kennis, maar als veel meer omvattend: 
inhoud komt ten volle tot uiting in vraag naar het ‘zijn van zijnde’. 

- Het onderzoek van dit ‘zijn’ zal toch gebeuren vanuit onderzoek van het zijn van het ‘Dasein’ 
(subject). 

- Dat subject is echter niet meer het kennend subject, maar de totale mens. 
- De subject-object relatie wordt hier de relatie van de mens met zijn wereld. 

------ 

Uit die grondhoudingen à ‘Daseinanalyse’ in Sein und Zeit: 

Voornaamste kenmerk waardoor het werk radicaal verschilt van gewone wijsgerige en ontologische 
traktaten: affectieve en praxisgerichte toon die de meeste woorden hebben, een gevoelstoon als 
gevolg van het verbreden van de intentionaliteitsrelatie. 

A.d.h.v voorbeeld: 

Verhouding die men kan hebben t.a.v. een groot huis waarin mens sinds zijn kinderjaren geleefd heeft. 
Mijn relatie ertegenover is niet een loutere kennisrelatie, ik ben er met heel mijn wezen in 
‘geïnteresseerd’. De dingen hebben niet de koude tonaliteit van ‘alleen maar dingen’, ze betekenen iets 
voor mij zowel affectief als praktisch. Ook de andere mensen erin gaan mij direct aan. In dit huis 
kunnen we tochten maken en die verschaffen ons op hun beurt een rijkdom van relaties met het huis. 

à We zijn feitelijk toch ook aan dit huis met zijn verleden gebonden, en dat we er ongevraagd zijn in 
geworpen, en eraan vasthangen met onze relatie ermee die we niet ongedaan kunnen maken. Afscheid 
nemen is als realiteit voor ons – angst => Sein zum Tode 

------ 

Nog verder gaan: huis vervangen door wereld, vallen centrale begrippen op hun plaats. Hij maakt geen 
onderscheid tussen het kenaspect, de gevoelsindruk en het praxisaspect van omgaan met de wereld. 
Hij meent dat de wereld zich in ‘zijn’ eigen zijn veel zuiverder laat ervaren via de Stimmungen dan 
door het loutere kennen. 

• Stimmungen: geven basisrelatie weer die je ervaart tegenover de wereld als zijn geheel. 

Voor Heidegger gaat het wezenlijk om utingen van de wereld tegenover ons: privégevoelens die 
zomaar ontstaan geven onze fundamentele relatie met de wereld weer. 

à Analyse moet het ‘zijn van het Dasein’ uitdrukken of het ‘zijn van het Zijnde’. Die overtuiging dat 
de aard van het ‘zijn’ hier zelf gereveleerd wordt, en het een ontologie is en geen antropologie (inzicht 
in zijn en niet in de mens alleen) is analoog met Husserl dat de fenomenologie toelaat wezenheden te 
aanschouwen die geen accidentele belevenissen van ons psychisme zijn. 

B. Aanval op de wetenschap 
Heidegger is enigszins een tweede periode ingegaan en ontkende dat er een breuk in zijn evolutie zou 
zijn, maar er zijn toch enkele tekens die daarop wijzen: 

- Belangstelling voor interpretatie van teksten van anderen. 
- Onvermogen om de eigen ontologie in woorden uit te drukken. 
- Legt nu minder de nadruk op het Dasein en de pogingen om van daaruit het Sein te 

doorgronden. Integendeel, het ‘zijn’ lijkt nu een zekere activiteit te ontplooiien. Het maakt 
zichzelf kenbaar – richting intentionaliteitsrelatie wordt omgekeerd. Het ‘zijn’ is nabij en 
vertrouwd, we moeten het niet zoeken, we mogen het alleen niet ontvluchten. 



------ 

Belangrijkste thema van deze periode is herhaalde nadruk op het onderscheid tussen twee wijzen van 
denken of kennen: 

• Het andenkende Denken (aandacht: ingetogenheid) 
• Het rechnende Denken (uneigentiche Erkenntnis) 

à Deze gedachte is zelf reeds in Sein und Zeit aanwezig: 

- Rechnende Denken is dat waar de dingen slechts als vorhanden gekend worden. (affectief) 
- Andenkende Denken is dat waar we ze als zuhande ervaren. (praktisch) 

Het denken van wetenschap, techniek en de metafysica is ‘oneigenlijk’, omdat daar abstractie wordt 
gemaakt van de relatie die de dingen met het ‘Dasein’ hebben. Er gebeurt splitsing tussen subject en 
object: bestudeert wel de zijnden, maar men vergeet het ‘zijn van de zijnden’. In eigenlijke denken is 
dit ‘zijn van zijnden’ het hoofdthema. 

C. Heidegger en de hermeneutiek 
Onmiskenbaar verschil met opvatting van Husserl en die van Heidegger over de filosofische methode: 

- Husserl: vertrekt van vaststelling dat er wetenschappen bestaan en hij wil de fundering ervan 
achterhalen. 

- Heidegger: interesseert zich nauwelijks voor de wetenschappen. Meent dat de zintuigelijke 
gegevens zoals ze zich aan ons voordoen, en door de wetenschap worden geconstrueerd, 
slechts een oppervlakkig aspect van de werkelijkheid geven. Achter die fenomenen is een zin 
verborgen die we moeten leren ontdekken: de fenomenen ‘duiden’. 

Het ‘zijn’ (zin of betekenis) kan zich aan het Dasein openbaren, maar daar is uitleg voor nodig. 

à Hermeneutiek: methode van het interpreteren van teksten - kan betrekking hebben op: 

- Literaire teksten: wat willen ze hun lezers mededelen? 
- Bijbelteksten: wat willen ze hun lezers mededelen?  
- Juridische teksten: wat heeft wetgever willen zeggen? En wat kunnen we met die wettekst 

doen in huidige omstandigheden? 

Probleem met de hermeneutiek van Heidegger – het zoeken van de zin van het ‘zijnde’ – ligt er juist in 
dat er hiervoor nooit een oorspronkelijke lezer geweest is. à Hoe betrouwbaarheid beoordelen? 

Sinds Dilthey een tradie waarin men subjectief geladen en cultureel gebonden karakter van het 
interpreteren sterk beklemtoonde en positief waardeerde. à Heidegger neemt traditie over en verbindt 
die met Husserls visie op intentionaliteit (rol subject centraal). 

à Hermeneutiek wordt nu een activiteit waarin cognitieve, emotionele en praxisaspecten 
hopeloos met elkaar vermengd zijn. (= relativistisch en oncontroleerbaar karakter) 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 11: Filosofie in de tweede helft 
van de 20ste en het begin van de 21ste eeuw 
1. Wijsbegeerte en maatschappijkritiek 
1.1 Algemene beschouwingen 

A. Antimonieën 
Antinomie (paradox) tussen de cognitieve en de emotief-praktische instelling (typisch Westers): 

- Cognitieve behoefte: behoefte om wereld te kennen. 
- Ethische behoefte: behoefte om bevredigend leven te leiden, en hoe we dit kunnen realiseren. 

Het theoretisch kennen is zo veralgemenend dat individuele verlangens en behoeften in de verdrukking 
geraken. à Pascal, Stirner, Kierkegaard, Nietzsche en de existentialisten trachtten in de filosofie een 
plaats voor dat individu te garanderen. (aanval tegen theoretisch denken) 

------ 

Een tweede antinomie is die tussen theoretische kennis en maatschappijordening (politiek). Het feit 
dat de theoretische wetenschap niet slechts in een ideeënconflict (geest) kan treden met de eisen van 
de maatschappij, maar dat zij via de techniek de maatschappij veranderd heeft en nog verandert. 

Terwijl een individu zich kan ontrekken aan overheersing van theoretisch systeem, is dat voor onze 
maatschappij onmogelijk: de door wetenschap begeleide technologie heeft een greep op de 
maatschappij waaran die niet meer kan ontsnappen. 

B. Filosofische problematiek 
Na ontwikkeling van de exp. methode, is tijdens de Verlichting overtuiging ontstaan dat men dezelfde 
denkwijze ook kon gebruiken om met de rede de menselijke samenleving in betere banen te leiden. 

- Methodes van kennis van wereld waren volgens hun ook efficiënt op politiek vlak. 

Aufklärung zag in de rede het geschikte apparaat om zowel ethisch-politieke als cognitieve behoeften 
te bevredigen. à ‘Rationele’ maatschappijontwerpen leverden niet de verwachte resultaten op. 

------ 

Intussen is de techniek indrukwekkend geëvolueerd, en vertrouwt men op de redelijkheid en 
wenselijkheid van dat proces. Die techniek: 

- Is concrete realisatie van de kans die de wetenschap biedt de natuur te overheersen. 
- Langzamerhand op de mens zelf toegepast. 
- Oefent een diepgaande invloed uit op veel belangrijke beslissingen. 

à Ideaal van Aufklärung toch werkelijkheid aan het worden: m.b.v. de rede de maatschappij ordenen. 

------ 

Roept vragen op: huidige technologie die maatschappijstructuren tot stand brengt, blijken niet 
paradijselijke resultaten op te leveren die men van de rede had mogen verwachten. Trends zoals: 

- Bewapening, aantasting, leefmilieu… blijken naar een soort wereld te leiden die nog weinig 
gemeen heeft met de idealen van redelijkheid of Verlichting.  

à We evolueren eerder in de richting van zelfvervreemding, vergeten onze fundamentele doeleinden. 



1.2 Negatieve dialectiek. De school van Frankfurt 
Problematiek van hierboven vormt basismotivering van de kritische theorie of negatieve dialectiek 
die door de School van Frankfurt werd ontwikkeld.  

- Centraal: de vraag of de ‘rede’ die hier aan het werk is geen autodestructieve aspecten bevat. 

Die filosofie kreeg pas ruime bekendheid in jaren zestig, voornaamste vertegenwoordigers: 

• Theodor W. Adorno 
• Max Horkheimer 
• Herbert Marcuse 
• Jürgen Habermas (tweede generatie) 

Velen beschouwen Adorno als de meest oorspronkelijke denker. 

A. Theodor W. Adorno (1903-1970) 
Ideeën van Adorno dateren al van voor de oorlog, en heeft ze uiteengezet in een werk dat hij samen 
met Horkheimer schreef: Dialektik der Aufklärung. 

Adorno’s benadering verschilt van de courante, concrete, beschrijvingen van de gevaren die inherent 
zijn aan de actuele ontwikkeling: 

- Evolutie westerse cultuur volgens hem in grote mate gestuwd door een idee. (Hegel) 
- Hij ziet de ontplooiing van die idee vooral gerealiseerd via de technologisch-economische 

processen. (Marx) 

Oorsprong van evulotie is de idee van de Aufklärung: mens kan door zijn rede (wetenschap en 
techniek) tot bevrijding komen. 

- Bevrijding van de afhankelijkheid van natuur, en van alles wat zijn volle ontplooiing in de 
weg staat. 

MAAR 

Dat ideaal is volgens A. tegelijk een idee van Herrschaft: heerschappij van de mens over de natuur 
door zijn rede, door het veralgemenend en identificerend kennen heeft mens zijn heerschappij over de 
natuur kunnen vestigen. (wetenschap en techniek zijn realisaties ervan) 

à Die rede moeten we dialectisch benaderen: ze bevat haar eigen negatie, is autodestructief. 

Heerschappij-idee is zo dominant geworden dat ze ook de mens tot object ervan gemaakt heeft. De 
vooruitgang in onze tijd in haar tegendeel omgeslagen. Mens is slaaf van eigen kennis en werktuigen 
geworden.  

à Optimisme van de Verlichting = niet meer vol te houden in onze tijd, het naïeve geloof in 
vooruitgang door de rede houdt geen stand voor wie zich geconfronteerd voelt met de 
geïndustrialiseerde massamoord van de 20e eeuw. 

- Auschwitz openbaart de heerschappij-idee van de rede, die zich uiteindelijk tegen mens zelf 
keert. => Naïeve dialectiek: besef dat de rationaliteitsidee haar eigen negatie in zich bevat. 

Essentieel onderscheid tussen denken van Adorno en Hegel: 

Op deze interne tegenstelling van de Herrschaft-idee volgt geen synthese. We staan voor een louter 
negatieve dialectiek, een besef van intrinsieke autodestructieve aspecten van de rede.  

=> pessimistische theorie, zo is Adorno overtuigd dat in het geïndustrialiseerde Westen het 
proletariaat geen motor van een evolutie meer kan zijn. (« Marx) 



B. Herbert Marcuse (1898-1979) 
à Werkt idee van overheersing door de technologische structuur van de maatschappij verder uit. 

Paradox van de maatschappij: is dat zij zo is samengesteld dat elke rationele bijdrage van het individu 
resulteert in een verhoogde irrationaliteit van het geheel. 

De technologische ontwikkeling draagt bij tot versteviging van de repressieve maatschappij. 

------ 

Volgens Marcus is de Westerse maatschappij een totalitair en repressief systeem waarin de mens 
vervreemd is omdat hij niet in dienst staat van doeleinden die hij zelf creatief ontworpen heeft, maar 
alleen die van de geïndustrialiseerde maatschappij. Waarden waarvoor hij zich moet inzetten, zijn die 
welke het systeem hem opdringt, te maken met de efficiëntie en expansie ervan. 

à Mens wordt unidimensioneel: alle waarden en doeleinden gericht op aanvaarding van de normen 
van het systeem, en ook zijn denken aanpast aan de gevestigde categorieën. (> 50% van de burgers!) 

------ 

De ‘repressie’ ervaren we nochtans niet als zodanig: 

- Maatschappij overlaad de mens met consumptiegoederen en conditioneert bovendien om 
precies die goederen na te streven (manipulatie consumptiegedrag). Zo slaagt het systeem erin 
de mens vrede te doen nemen met zijn toestand: bezorgt mens een gelukkig bewustzijn.  

à Men doet afstand van een ideaal van menszijn dat Marcuse nog steeds hoog inschat, een ideaal van 
vrijheid, solidariteit, menselijke relaties, creativiteit en eliminatie van elke agressie. 

Ontwikkeling van de situatie in VS (’60) toonde aan dat het ‘gelukkig bewustzijn’ waarin de mensen 
leefden geen garantie was voor het streven naar hogere humaniteit. 

Volgens Marcuse kan de situatie alleen omslaan door een fundamentele revolutie, aangezien elke 
kleine hervorming het systeem alleen maar verstevigt. (» Adorno) 

------ 

Analyses van Marcuse staan dichter bij realiteit dan die van Adorno, ondanks de hier gestelde 
problematiek niet zo maar opzij kan geschoven worden. Het einde of begin van emancipatie? 

2. Het postmodernisme 
Verwijst naar de overtuiging dat de zogenaamde ‘grote verhalen’ gegroeid uit de ‘moderniteit’, hebben 
afgedaan. Grote verhalen:  

- Kernaspecten van Verlichting: rede, wetenschap en vooruitgang 
- Politieke en ethische ontwikkelingen: marxisme, liberalisme, democratie,… 

Postmodernisten verwerpen opvatting dat men een visie op de werkelijkheid kan ontwikkelen die 
samenhang, inzichtelijkheid en zingeving vertoont. (! vormden geen school) 

Postmodernisme lijkt als kern de opvatting te hebben dat het streven naar rationaliteit als methode om 
betrouwbare kennis te bereiken, het kenmerk van de Westerse filosofie nog weinig zin heeft. 
Argumenten? à argumenteren is volgens hun zelf een hachelijke onderneming. (riep vragen op) 

à We verwerpen het postmoderne wantrouwen en scepticisme tegenover de ‘moderniteit’ en het 
rationele denken want de belangrijkste problemen van onze tijd hebben eerder meer rationaliteit, 
wetenschappelijkheid en ‘moderniteit’ nodig. 



3.1 Jean-François Lyotard (1924-1998) 
Het begrip ‘postmodernisme’ refereert vandaag in de eerste plaats aan het werk La condition 
postmoderne: rapport sur le savoir (1979) van Lyotard. 

Hij is van mening dat, t.g.v. technologische ontwikkelingen de ‘grote verhalen’ uiteengevallen en 
versplinterd zijn in meer taalspelen. Die taalspelen vertellen elk hun eigen ‘klein verhaal’, waarbij ze 
elk hun eigen ‘waarheden’ genereren. à Geloofde niet langer in mogelijkheid van universele waarden 
en objectieve kennis. Dit hoeft geen aanleiding tot pessimisme te geven, integendeel, de ‘grote 
verhalen’ leidden tot ‘eenheidsdenken’ en ‘totalitair’ denken. 

à Postmodernisme relativisme zou net daarom een bevrijdend karakter hebben. 

3.3 Richard Rorty (1931-2007) 
= boeiendste van de postmoderne filosofen, en heeft aantal kenmerken gemeen  

Met Habermas: 

- Hij kent zowel de Angelsaksische analytische auteurs als de continentale. 
- Hebben allebei belangstelling voor de ‘hermeneutiek’ en voor het ‘gesprek’. 

Met Heidegger: 

- Hij wil schoon schip maken met belangrijk deel van de denkbeelden van de westerse filosofie, 
wetenschap, en overtuiging dat hij daarin geslaagd is. 

- Rorty zijn toon is minder apodictisch en meer gericht op argumentatie dan die van Heidegger. 

Rorty zijn visie: 

Het waardevolle van de filosofie schuilt in het belang van originaliteit en creativiteit (« objectiviteit). 
Dat maakt filosofie tot een taalspel, zoals o.m. ook wetenschap, politiek en kunst dat zijn. Er is geen 
taalspel waaruit we alle andere taalspelen neutraal kunnen overschouwen. à Filosofische argumenten 
zijn onderling niet echt vergelijkbaar: functioneren binnen het taalspel waarin ze zich bevinden, maar 
niet noodzakelijk in andere taalspelen. 

Stelt dat noch filosofische, noch wetenschappelijke uitspraken iets waar of onwaars kunnen zeggen 
over ‘de werkelijkheid’. 

- ‘Waarheid’ is niet iets dat op werkelijkheid slaat, maar op de taal, taalspelen en de teksten. 

Dus m.b.t. het ‘goede’ is wat wij ‘goed’ vinden, ‘goed’ voor de groep waarmee we ons kunnen 
identificeren (of: die zich in eenzelfde taalspel bevinden). 

Universele ethiek met universeel mensbeeld is NIET mogelijk – hij pleit voor een directe solidariteit 
en empathie i.p.v. een abstract moraal. 

6. Op weg naar de 21e eeuw 
Individuele denkers die die mede het actuele filosofische klimaat beïnvloeden: 

• John Rawls 
• Bernard Williams 
• Derek Parfit 
• Daniel Denett 

(nog veel meer, maar beperken ons tot deze vier) 



6.1 John Rawls (1921-2002) 
Publiceerde A theory of Justice (1971) met volgende fundamentele vraag: 

- Wat zijn de basisprincipes van een eerlijke en rechtvaardige samenleving? 
- Bijkomend: hoe kunnen we die principes te weten komen? En kunnen we die vraag wel 

objectief beantwoorden? 

à Rawls’ antwoorden hierop situeren zich in de traditie van het ‘sociaal contract’ (Hobbes, Locke en 
Rousseau). 

Aan de basis van zijn visie ligt een gedachte experiment: 

- Hij legt de vraag aan ons voor in welke maatschappij we willen terechtkomen, gesteld dat we 
die keuze vooraf kunnen maken zonder te weten welke positie we in die maatschappij zullen 
hebben. (vb. man/vrouw, arm/rijk) 

Deze informatie over onze toekomstige plaats in de maatschappij zit verborgen achter een ‘sluier van 
onwetendheid’ (a veil of ignorence). WEL weten we dat om een waardevol leven te hebben, een aantal 
‘basisgoederen’ noodzakelijk zijn, zoals bepaalde vrijheden, een inkomen, zelfrespect… 

à Deze beginsituatie, waarbij we onze plaats en belangen nog niet kennen = ‘oorspronkelijke 
opstelling’ of ‘beginpositie’ (the original position) 

Aan welke basisprincipes zou de maatschappij moeten voldoen, volgens een rationeel denkend 
persoon die zich in die beginpositie bevindt? 

- Rawls denkt dat ze de klemtoon zullen leggen op rechtvaardigheid en iedereen dit voor 
zichzelf kan inzien: iedereen kan zich de ‘originele positie’ inbeelden. Daarom kan het dus 
niet moeilijk zijn om tot akkoord te komen over eigenschappen van maatschappij. 

Rawls brengt twee principes naar voor die maatschappij waarin we terechtkomen moeten strucureren: 

• Liberty principle: stelt dat een rationeel denkend persoon vooraf zal willen dat iedereen in de 
maatschappij evenveel basisrechten en -vrijheden heeft (vb. meningsuiting). De staat mag 
enkel tussenbeide komen als iemands vrijheid die van een ander zou bedreigen, en de wet 
moet ervoor zorgen dat het gelijke recht op de basisvrijheden voor iedereen verzekerd is. 

• De eerlijke verdeling van goederen: bestaat uit twee delen: 
o Gelijkheid van kansen: niemand mag worden gediscrimineerd op basis van niet-

relevante criteria zoals seksuele geaardheid of huidskleur. Ook de overheid moet 
ervoor zorgen dat iedere persoon de mogelijkheden waarover hij intrinsiek beschikt 
ook moet kunnen ontwikkelen. (vb. onderwijs moet talent aanwezige ontplooiien) 

o Het verschilbeginsel: waarbij sociale en economische ongelijkheid is toegelaten. 
Volgens R. is dit enkel het geval wanneer de grootste voordelen naar de minst 
begunstigde leden van de maatschappij gaan. 

à Rawls: het zou irrationeel zijn mochten mensen vanuit de beginpositie keuzes maken die tegen deze 
principes ingaan. Ze garanderen immers dat de maatschappij rechtvaardig gestructureerd wordt: 
iedereen eerlijke en gelijke kansen en eerlijk behandeld (justice as fairness). 

6.2 Bernard Williams (1929-2003) 
Zijn bekendste werk gaat over de ethiek. Hij leverde kritiek op zowel het utilitarisme als op de 
kantiaanse ethiek. 

 

 



Utilitarisme 

M.b.t. het utilitarisme introduceerde hij een gedachte-experiment: 

Jim is een wetenschapper die in een land werkt waar een dictator aan de macht is. Op een bepaald 
ogenblik belandt hij in een situatie waarbij men hem verzoekt om een gevangengenomen rebel dood te 
schieten. Als hij dit doet, zal men de negentien andere rebellen vrijlaten. Doet hij dit niet, dan zullen 
ze alle twintig worden neergeschoten. 

Williams: voor het utilitarisme is de ‘oplossing’ van een dergelijk dilemma evident: Jim moet de rebel 
doodschieten, aangezien de consequenties anders veel erger zijn. 

à Volgens W. toont dit niet alleen aan dat het utilitarisme tot moreel onwenselijke resultaten leidt, 
maar bovendien doet het onrecht aan onze integriteit en status als morele actoren. Er zijn handelingen 
waarvan men niet kan verwahchten dat mensen ze stellen, willen ze hun menselijkheid niet verliezen. 

Kantiaanse ethiek 

Williams zijn probleem met Kants visie op ethiek is dat ook hier het individu zijn eigenheid, en dus 
zijn menselijkheid, dreigt te verliezen. 

- Kant: verlangt dat we categorische imperatief navolgens, los van onze persoonlijke 
opinies/emoties/waarden/verlangens. 

De onpartijdigheid die verwacht wordt, kunnen mensen niet naleven. Handelingen uit eigenbelang zijn 
niet noodzakelijk immoreel (« utilitarisme en Kant). 

Williams: mensen moeten altijd ‘innerlijke redenen’ hebben om moreel te handelen. ‘Externe redenen’ 
zoals het volgens van een kantiaanse regel, zijn te abstract. Mensen willen het goede doen omdat ze 
daarnar verlangen en omwille van redenen die ze innerlijk aanvoelen. 

6.3 Derek Parfit (° 1942) 
Publiceerde tot nu toe één boek, Reasons and Person (1984), en is één van de invloedsrijkste 
filosofische werken van de laatste drie à vier decennia. Hij onderzoekt de mogelijkheden van een niet-
religieuze ethiek, en de problemen, contradicties en paradoxen die zich hierbij stellen. 

Een groot deel van zijn analyse is gewijd aan het begrip ‘persoonlijke identiteit’. Het ‘gezond 
verstand’ zegt dat het ‘zelf’, of het ‘ik’, of onze ‘persoonlijke identiteit’ een soort harde kern van ons 
bestaan uitmaakt: psychologische rode draad doorheen ons leven. 

- Vraag: wie of wat is dat ‘ik’, die ‘persoonlijke identiteit’? 

Parfits opvattingen gelijken op die van Hume, maar hij gaat verder in zijn analyse: 

Het is niet zozeer de ‘persoonlijke identiteit’ op zich dat van belang is, maar de mate waarin er, 
doorheen de tijd, psychologische continuïteit en connectiviteit bestaat (geheugen en karakter).           
à Leidt tot filosofische discussie over de mogelijke toekomstige toestanden van de wereld, identiteit 
van toekomstige generaties en het ethisch belang hiervan. 

Hoe verantwoordelijk zijn wij (huidige generatie) voor de toekomstige generaties? – deze vraag ledt 
parfit soms tot contra-intuïtieve opvattingen. 

- Voorbeeld: ook al zouden we nu immorele daden stellen, die negatieve effecten hebben op de 
natuur en het milieu, dit toch als positief kan geëvalueerd worden in de toekomst.  

Elk wezen is uniek, alleen al door de precieze timing van de conceptie en context van het opgroeien. 
(vb. ook geen zin om je voor te stellen ‘hoe het leven in de middeleeuwen zou geweest zijn’) 

 



Parfit maakt gebruik van voorbeelden uit sciencefiction en gedachte-experiment die hierop zijn 
gebaseerd, om zijn ideeën en analyses te verduidelijken. 

- Voorbeeld: bespreekt situaties waarin iemand door teletransportatie naar een andere planeet 
wordt gestuurd. Het lichaam hier op aarde wordt daarbij vernietigd, maar op de andere planeet 
wordt het weer samengesteld, identiek aan het lichaam zoals het op aarde was. 

Hoe moeten we die toestand nu in schatten? à a.d.h.v ‘split brain’-patiënten en chirurgische ingrepen 

- Voorbeeld: wanneer iemands brein uit zijn schedel wordt gelicht, waarna de ene helft in een 
lege schedel van een ander lichaam wordt gestopt en de andere helft in de lege schedel van 
nog een ander lichaam, wie is hier wie? 

6.4 Danial Dennett (° 1942) 
Ontwikkelt in de eerste boeken waarmee hij bekendheid verwerft, een ‘bewustzijnsfilosofie’. Hij deelt 
het probleem hoe we bewustzijn kunnen begrijpen op in twee vraagstukken: 

- De vraag naar de inhoud van het bewustzijn. 
- De vraag naar de aard van het bewustzijn. 

We kunnen chocolade lekker vinden en weten dat het chocolade is (inhoud), iets anders is de ervaring 
op zich van de smaak van chocolade (wat is bewustzijn?). 

Wat is bewustzijn? Komt neer op het vinden van een oplossing voor de vraag wat ‘qualia’ zijn. 

• Qualia: kwalitatieve’, subjectieve ervaringen zoals het horen van geluid, het smaken van een 
gerecht.  

Dennett is evenwel van mening dat het concept ‘qualia’ te warrig is om filosofisch van veel nut te zijn. 
Qualia bieden geen weerlegging van zijn ‘fysicalistische’ visie op bewustzijn. 

• Fysicalistische visie: de opvatting dat ook bewustzijn in wezen materialistisch is. Er is niks in 
het bewustzijn dat niet samenvalt met een toestand van het brein. 

In een volgend boek gebruikt hij de evolutietheorie om zijn visie op bewustzijn verder te ontwikkelen. 
Het bewustzijn, samenvallend met werking van het brein, bestaat uit vele onderdelen die individueel 
en algortimisch samenwerken, en samen de psychologische toestand van een subject bepalen. 

à Er is geen overkoepelend ‘zelf’ dat aan het stuur zit van het bewustzijn, evenmin is er in het brein 
een plaats die men als ‘centrale verwerkingseenheid’ kan beschouwen. 

 


