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Filosofie 2019-2020 

Proloog: dood van de wijsbegeerte? 
 

1) Stephen Hawking & Dick Swaab over wetenschap en filosofie 
- “Het grote ontwerp (2010)” -> Stephen Hawking (1942-2019) lofzang van de 

wetenschap.  
▪ Er is exponentiële toename van wetensch. ontwikkelingen & verworvenheden => 

mogelijk door fundamentele verwondering en kennisdrift vd mens 
▪ Filosofie zou dood zijn/”failliet van de wijsbegeerte” en de 

natuurwetenschappen dragen de fakkel van ontdekking. -> “Mortal questions” (= 
ultieme waaromvragen) zullen beantwoord worden binnen domein vd WS, 
zonder beroep te doen op goddelijke wezens. 

▪ Ook in breinwetenschappen, geluiden die in verlengde liggen van triomfantelijke 
boodschap van Hawking. Ook daar gaat het geloof in de mogelijkheden van de 
eigenlijke discipline hand in hand met het spelen van de dodenmars voor de 
filosofie. Zie Swaab  

- Dick Swaab: Wij zijn ons brein 
▪ Zoektocht naar hersenen als “fantastische machine” = zoektocht naar onszelf 
▪ Allesbehalve ondenkbaar dat neuroWS alle menselijke raadsels zal oplossen 
▪ Klassieke filosofie -> 2300J nagedacht over de problemen -> niet erg 

opgeschoten => omdat ze enkel nagedacht hebben 
▪ Complexiteit van een steeds verder te ontraadselen objectiveerbaar brein 
▪ Enkel WS kunnen ons redden uit de onwetendheid. 

→De filosofie is niet anders dan de wetenschappen. Het is eerder een onvolledige vorm MAAR de 
filosofie is eigenlijk niet meer nodig, want de wetenschappen doen het tegenwoordig beter. Als je de 
waarheid wilt kennen moet je de neurowetenschappen, kosmologie, lezen en niet de filosofie 
Enkel de wetenschappen kunnen ons redden uit de onwetendheid. Dergelijke pogingen om 
wijsbegeerte als dood te verklaren, maken het volgens “ons” de nood aan reflectie over wat mensen 
beroert in hun drift tot weten alleen maar zinvoller. Pogingen om wijsbegeerte dood te verklaren= 
“enigma van de subjectiviteit”. 

Focus op het vraagstuk van objectiviteit: Subjectiviteit “gevangen” tussen begrijpelijkheid en 
zintuiglijkheid. Verdeeldheid tussen regelgevende en contingentie. Vraag van het subject rijst 
gelijktijdig op met de vraag van het object: 

2) Subjectiviteit als object (zelf & brein): 
- Descartes: reductionisme (= stuk van een geheel is de essentie & rest is niet 

belangrijk) heeft grote gevaren want je hebt een geheel, en je gaat zeggen dat er 
maar een stukje van het geheel de essentie is (en dit is niet correct: water is ook niet 
gelijk aan pizza, water is echter wel een onderdeel van een pizza) 

- Subjectiviteit wordt weggegooid om uiteindelijk objectiviteit te behouden/men 
doet de subjectieve dimensie weg alleen de “waarheid” telt 

- Maar dit is niet goed, want als je al het subjectieve weggooit dan gooi je heel veel 
belangrijke materie weg en maak je van het onderwerp een object! 
▪ Bv. een homo vertelt dat hij zich aangetrokken voelt tot mannen maar wo 

genegeerd want “waarheid” is dat hij het profiel/uiterlijk van een heteroman 
heeft & gevoelens tellen niet 

- Vergeet niet dat een object ook een subject is (het is niet louter een voorwerp, er zit 
veel meer bij)  
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- DOEL WIJSBEGEERTE = de punt van het eigen denken aanscherpen 
▪ Zorgt voor een fundamentele ongerustheid omdat eigen plaats in de omringende 

dingen aan evidentie verliest 
- WIJSBEGEERTE = ongerustheid nemen als historisch te gronden betrokkenheid 

3) Ken jezelf/ken je zelf (examenvraag over verschil!): 

- Ken jezelf: mijzelf als individu, als singulariteit/individu 
- Ken je zelf: ken het zelf in jezelf, de wet die jouw leven een zin geeft, wat we delen 

met anderen/wat ons mee bepaalt/normativiteit vb.taal-> hebben we niet zelf 
gekozen maar bepaalt onze mogelijkheden & hoe we denken => de universaliteit in 
jouw particulariteit: iedereen participeert in taal/taal beperkt deels onze vrijheid 
 
▪ bv. we praten met elkaar in het Nederlands en dit hebben we niet bewust 

gekozen -> de vrijheid is beperkt door iets waar je geen controle over hebt 
en iedereen doet hier aan mee op een of andere manier 

(zal een examenvraag zijn hierover) 

4) Lezen is productie van betekenis (subjectieve betrokkenheid)-> is niet passief, maar 

actief proces: 
- Stuk na citaat van verhoeven p. IX 
- Bij het lezen krijgen we de indruk dat er achter de tekst een betekenis is, maar het 

speelt allemaal af in onze hersenen 
- Ook de manier van interpreteren is persoonsgebonden, maar er is echter ook een 

universeel component (daarom zijn examens ook mogelijk) 
- We denken dat we passief bezig zijn, maar dat is alles behalve waar. Betekenis van 

woorden is niet zomaar gegeven, maar wordt actief geconstitueerd als betekenis 
voor wie deze constitutie ten harte neemt 

- De productie en betekenis van woorden doen we zelf 
▪ Zo is het dat als mensen hetzelfde boek lezen dat ze hetzelfde zullen 

zeggen/lezen, maar het anders interpreteren 

5) Kritisch perspectief in de studie van de geschiedenis van de wijsbegeerte: 
- Je moet een oog hebben voor het subjectieve in de objectiviteit, alles in vraag 

stellen/alert zijn is belangrijk 
- Als je kritisch wilt denken moet je door een crisis gaan 

▪ Anders kan je nooit kritisch denken 
▪ Deze crisis houdt in dat alles waarvan je dacht dat het waar was in vraag 

stellen 
➢ In het begin ben je bang, maar achteraf niet meer 

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

- citaat pagina IX Johan Fichte:  
▪ “Gisteren is dood, het is aan ons om dat levendig te maken” 

➢ In verleden een uitdaging zoeken/het interpreteren 
▪ “Door het verleden mogelijk gemaakt” & “…” 

➢ Nadruk op MOGELIJKHEID 
- Betekenis van een bepaald denken in kaart brengen obv wat het mogelijk maakt 

1 -> door het verleden mogelijk gemaakt 
2 -> voor de toekomst mogelijk makend 

6) Transcendentale methode:  
- In de constitutie van het object, is het object betrokken. 
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- Transcendentaal denken heeft te maken met mogelijkheidsvoorwaarden & heeft 
niet te maken met oorzaak 

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

- Van vandaag naar achter/terug naar verleden 
▪ We schrijven van links naar rechts, maar het proces is achterom (qua 

denken) -> lezen van rechts naar links 

7) Oosterse en westerse wijsbegeerte: 
- Vooral in Europa is er een groot schuldgevoel: er is niet alleen een westerse 

wijsbegeerte, maar er zijn ook anderen. Europa was egocentrisch 
- Grieken (oosterse wijsbegeerte) hebben het dingmatige gemaakt: realiteit is object, 

principes er uit halen. → Oosterse wijsbegeerte:  
▪ eerder wijsheid dan wijsbegeerte 
▪ transcendentie: waarheid zit in bovenmenselijke ruimte zoals goden etc. je 

moet de fenomenen voor zichzelf laten spreken 
▪ verticaliteit: verticale waarheid, geen dicussie want het is zo 
▪ afwezigheid van objectieve argumenten  
▪ (zelf-)kritisch denken 

- Westerse wijsbegeerte:  
▪ geen wijsheid, een zoektocht 
▪ immanentie -> kennis beperkt tot wat we bewust kunnen ervaren -> niet het 

zijn maar het BEWUSTZIJN heeft de grootste betekenis 
▪ horizontaliteit 
▪ argumenten geven 
▪ kritisch denken, altijd sceptisch tegenover de heersende waarheid (filosofie 

is niet ‘cool’) 
- In de oosterse wijsbegeerte ga je competitie niet vinden zoals in de westerse 

wijsbegeerte 
▪ In het westen was er altijd een competitie om wie de beste is en wie dat er 

het meeste uitblonk in een bepaald gebied 
- De waarheid bevind zich in een niet menselijke ruimte, het is niet tastbaar 

▪ Het zit in een ruimte met goden, … 
We beperken ons tot de Westerse wijsbegeerte of ‘Europese wijsbegeerte’: Griekenland als bakermat 
van het Europese denken + dominantie van Engeland, Frankrijk en Duitsland. In elk van de 12 
hoofdstukken behandelen we telkens een kantelmoment in de Europese wijsgerige traditie. We leggen 
dit scharniermoment uit a.d.h.v. een centrale figuur. 

 

GRIEKSE OUDHEID PLATO 

MIDDELEEUWEN WILLEM VAN OCKHAM 

MODERNITEIT DESCARTES, HUME & KANT 

OOK ARITSOTELISCHE&THOMISTISCHE 
TRADITIE 

 

ANDERE MODERNE EMPIRISTEN LOCKE, BERKELEY, BLUMENBERG & POPPER 

19e EEUW HUSSERL & HEIDEGGER 

20e EEUW SARTRE & FOUCAULT & KUHN & WITTGENSTEIN 

De centrale verhaallijn reveleert op welke manier de vraag naar het subject gelijktijdig met de 
vraag naar het object oprees in onze Europese traditie. 

H1: Wat is filosofie 
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Verschillende perspectieven!  

1) Filosofie vroeger  dienstmaagd  van  theologie, nu  van  de  wetenschap. P.1 

- Filosofie krijgt de rol als dienstmaagd van de wetenschap toebedeeld 
- “wachtkamer van de wetenschap”. Dient de wetenschap door conceptuele, logische 

of argumentatieve verwarringen op te helderen en eventueel historisch te plaatsen→ 
houdt  zich bezig met vragen waarop wetenschap nog geen antwoord heeft 
gevonden  

- Filosofie heeft = systematiek als wetenschap + gelooft dat het mogelijk is om het 
filosofisch denken in regels te vatten en academisch te onderwijzen 

 Vanaf begin 20e eeuw & nu nog altijd veel aanhangers 

MAAR: standpunt is beperkt -> filosofie kan ook iets anders zijn 
- Mobiliseert iets van de mens, voor zover deze zich als redelijk wezen van andere 

wezens onderscheidt; Mens-zijn -> filosofie wijst de grote vragen aan die de mens 
stelt in het leven, thematiseert de verwarring die ermee gepaard gaat en de 
opluchting / euforie wanneer verwarring vanuit eigen denken tot helderheid wordt 
gebracht. 

 Filosofie kan  ook  als  een  soort visie/concept  (bv.  filosofie  van  een  bedrijf) / spiritualiteit/ 
levensfilosofie / persoonlijke levensvisie begrepen worden. Maar is dat filosofie? 

2) Filosofie als kritiek & als “wetenschap van de banaliteiten of trivialiteiten” 

- Edmund Husserl, citaat pagina 1-> “filosofie is de wetenschap van de banaliteiten 
of trivialiteiten”= het is vanzelfsprekend 
▪ De filosofie begint waar de evidentie stopt met evident te zijn. Iets wat voorheen 

vanzelfsprekend was verliest deze evidentie plots en wordt vraagwekkend 
▪ Niet-evidentie impliceert redelijkheid. => Er is niets gevaarlijker dan 

banaliteiten, dan vanzelfsprekendheden/evidentie (vb. holocaust: het was 
normaal dat Joden abnormaal waren). Alles lijkt vanzelfsprekend maar men moet 
vragen durven stellen → Filosoof stelt banaliteiten & trivialiteiten in vraag. 
Filosoof  kan geen vrede nemen met “het is zo” of “het is evident” 

▪ Filosofie is strenge wetenschap 

GEVOLG:  
- Filosofie is niet wereldvreemd of discipline-vreemd -> filosofie impliceert 

reflectie/houdt halt bij hetgene dat evident is. Filosofie als kritiek is belangrijk voor 
iedereen die zich afvraagt waar het in zijn of haar discipline werkelijk om te doen is. 
Elke wetenschapper is met filosofie bezig ongeacht de discipline, zolang die bezig is 
met kritisch te zijn op het object van interesse 

- Er kan a priori geen enkel onderwerp uitgesloten worden voor de filosofische 
belangstelling 
▪ er kan niet in algemene zin bepaald worden welk onderwerp belangrijk is/zal 

zijn => hangt af van wat op een bepaald moment voor iemand plots niet 
evident meer is 

- Emancipatie van vanzelfsprekendheden, algemene/beheersende meningen, 
wat mode is, clichés, … → filosofie vraagt afstand & geduld 

3) Historiciteit vd filosofie/de visie van De Vleeschauwer p.3! 
- “Stroomingen in de wijsbegeerte” 
- QUOTES!!! -> De relativering van de waarheid van de geschiedenis moet in 

acht genomen worden→ We gaan op zoek naar de ‘grootste gemene deler’, 
of een ‘eenheidsmaat’ om het historische materiaal in een kader te duwen. 
Ipve fotografische weergave van het verleden, is er maar een kleine selectie 
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die ons bijblijft waarbij kleine dingen groot worden en omgekeerd 
=> daaruit vloeien de doorzichtigheid en eenheid van alle historische 
reconstructies voort 

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

- De geschiedenisvisie van De Vleeschauwer: een filosofische interpretatie is nooit 
zomaar te rapen, ze is actief gemaakt, geconstrueerd, geconstitueerd.  
▪ Zoektocht naar helderheid => gekenmerkt door streven naar absoluutheid, in 

het vizier hebben van een absolute geldigheid 
▪ QUOTE: elke poging tot rubricering is een poging om zichzelf te oriënteren, 

om wegwijzers te plaatsen, om een voorlopige topografie aan te leggen 
 In de geschiedenis & omringende wereld valt er niets te rapen 

 

4) Het nu-moment:  

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

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

- Wat heeft het nu-moment mogelijk gemaakt? Objectiverende feitengeschiedenis  
ideeëngeschiedenis (= geschiedenis waarin het nu-moment vol potentiële betekenis 
zit, maar dat zonder verder onderzoek vaag, duister en verwarrend moet blijven) 

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

- Het verleden op zich bestaat niet/is dood, het is altijd een selectie van 
criteriamateriaal. Wij doen alsof wij het verleden aan het uitleggen zijn, maar we zijn 
het eigenlijk aan het construeren als een mogelijke voorwaarde van onze tijd 

➔ Filosofie maakt het verleden levendig/construeert het. Het zit 
eigenlijk allemaal in het nu-moment. 

- Studie van historische (hier: filosofische) bronnen is van actueel belang -> je kan niet 
zomaar zeggen dat figuren achterhaald zijn, als ze bepalend zijn in een geschiedenis 
en ze heropgenomen geweest zijn als zinvol, dan zijn ze vanzelf actueel 
▪ QUOTE p.5: over verbondenheid verleden: de voortzetting/bewuste 

heropwekking van vroegere denkrichtingen behoort tot de actuele 
wijsbegeerte (vaak conservatieve strekking  vernieuwende strekking , 
oude denkwijzen aangepast aan modernere Mij) 
➢ Oorsprongsvraag van het denken heeft betrekken tot het eigen 

denken => het moment waarop evidentie voor ons stopt evidentie te 
zijn 

- De niet-gegevenheid van de gegevens 
▪ De niet-gegevenheid van de gegevens: niets is zomaar gegeven, niets is a 

priori gewoon => geen enkele a priori zekerheid mag ontsnappen aan de 
kritische aandacht vd filosoof 

 Filosofie is kritiek. 

5) Vraagstuk vh  zijn als wezenlijke vraagstuk vh Europese denken/westerse filosofie: 

- De Vleeschauwer: het wezenlijke vraagstuk van het Europese denken is het 
vraagstuk van het Zijn. Filosofen zoeken hier een antwoord voor. Deze vraag 
concentreerde zich in de: 
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▪ Griekse periode: op een logisch-metafysische manier rond het heelal 
▪ Middeleeuwen: op een theologische manier rond God 
▪ Moderniteit: op een epistemologische/kentheoretische manier rond het 

subject 
- De westerse filosofie begint van zodra de vraag van ‘wat er is’ haar evidentie heeft 

verloren. Westerse filosofie heeft dit voornamelijk op een epistemologische manier 
overgenomen 

- Wat een filosoof doet is zich afvragen ‘wat bedoelen we met het woordje ‘is’’ 
▪ Filosofen zoeken een antwoord naar het Zijn 
▪ Het zijn klinkt super abstract, maar er is niks concreter dan het Zijn 

➢ De vraag naar het Zijn is de vraag naar het subject en het object 
- Grieken waren eenvoudiger. Moderne denken is wetenschappelijker/specifieker 

6) Overeenkomsten & verschillen tussen Griekse en moderne denken  
- Overeenkomsten  

▪ De moderniteit heeft de ‘dingmatige’ richting van de geest in de oudheid  (vd 
Grieken) bewaard => verschil tussen wat is en wat gedacht wordt -> vooral 
duidelijk bij Plato: ‘De sofist’ . Sofist = iemand die de redelijke denker (iemand 
die afstand tussen denken en Zijn wil brengen) uit zijn evenwicht wil brengen 

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

ontstaat zodra het Zijn (=dingmatige) en het denken (=spreken/logos) niet 
meer evident samenvallen. Deze beroering gaat gepaard met de moeilijkheid 
van de betrouwbaarheid van het denken  
→welke zekerheid hebben we als het Zijn niet langer alleen een bron van 
zekerheid is? 

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

7) Probleem vd oriëntatie vh subject in de wereld:  
- Laatste alinea pagina 6 
- Heeft te maken met oriëntatiefiguren en ook met de vraag “Wat doen we hier?” 
- Boek Nietzsche: we kennen onszelf niet omdat we ook niet zoeken naar onszelf 

p.8 
- Moderne denkspoor zorgt voor een ongerustheid -> sinds de moderniteit verliest de 

pool van het denkende subject steeds meer vastheid -> moet  zich altijd affirmeren in 
onderhandeling met het object 

- Evolutie van het subject: 
▪ Grieken: impliciet denkend subject 
▪ Descartes: expliciet erkend denkend subject 
▪ 19e en 20e eeuw: overwegend symbolisch/sprekend subject 
▪ Nu: verspreiding op basis waarvan het zich constitueert en die het ook mede 

constitueert => heeft gevolgen voor wat als wetenschappelijke objectiviteit 
kan doorgaan 

 Filosofische vragen vandaag de dag hebben betrekking op metafysisch & epistemologisch 
project (door moderniteit) 

H2: Het ‘dingmatige’ van de Grieke denkhabitus (Plato) 
Inleiding 

• Wat doen we hier?: 
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- Onszelf leren kennen 
- Thales: een van de eerste die zei ‘ken jezelf’ + eerst van de eerste filosofen -> Plato 

zegt dit ook maar een beetje anders zie volgend puntje vb. met beeld  

• Is wat dit is, wat u ziet? 
- Het is een afbeelding/beeld van een gezicht maar het is geen gezicht op zich 
▪ Het zijn de kenmerken die een gezicht maken (de vorm) en daardoor kan je in een 

stuk steen ook een gezicht/mens zien 
▪ Bij het beeld ontbreken de ogen en dit wordt ook opgemerkt omdat we de goede 

vorm kennen 
➔ Plato denkt ook dat de wereld zo is: we zien maar een afdruk van de werkelijkheid -> 

het beeld dat we vormen klopt niet, want het is niet zoals het is in de ideale wereld. 
We zien alles in vergelijking met een model daarvan, zo merken we het ook wanneer 
een beeld niet klopt/zien we de afwezigheid (hier de ogen) omdat we verwachten 
een bepaald beeld te zien & het niet klopt (DUALISME) 

➔ Voordat we iets zien hebben we al een verwachting geschept van wat te verwachten 
-> het idee dat we gevormd hebben wordt getoetst aan de werkelijkheid die we 
observeren 
▪ Idee -> vorm -> kopie van de vorm ==> vogel -> papegaai -> standbeeld van 

papegaai 

1) Het begin van de (Griekse) filosofie als wijziging in discours 

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

- Couloubaritsis: met de Griekse filosofie kwam er een wijziging in discours => een wijziging in 
de mogelijkheden die men heeft om iets te zeggen, te denken en handelen 
= Het besef dat men plots iets kan denken wat men voorheen nooit had gedacht 
GEVOLG: er is ook zoiets als het afsluiten van denk- en communicatiemogelijkheden => 
denksystemen zijn niet alleen openende maar ook sluitende dingen (bv: nieuwe theorie 
maakt andere theorie onmogelijk) 

 Elke revolutie/ontstaan van iets maakt bepaalde dingen mogelijk & andere onmogelijk 

- Laatste zin van eerste alinea is belangrijk: “zaten zij niet meer in dezelfde denk-en 
handelingsruimte?” 

- Filosofie ontdekt zich zoals politiek: het heeft met de polis te maken 
▪ Heeft niets met politieke partijen te maken 
▪ Zegt iets over hoe je een goede burger, een goed mens, … moet zijn 

➢ Het gaat niet meer over de oorsprong van de natuur 
- Pagina 12: bovenste stukje alinea = belangrijk! 
- Midden alinea 3 p.12: “het werken met en in de filosofie … sluitende dingen zijn.” 

▪ Het ontstaan van iets nieuws maakt nieuwe dingen mogelijk en andere dingen 
onmogelijk 

▪ Bv. Vlaams Belang en N-VA maken een bepaalde manier van politiek voeren 
onmogelijk voor andere partijen 

▪ Bv. Trump heeft bepaalde politici ouderwets gemaakt en niet meer mogelijk om zich 
kandidaat te stellen voor president 

▪ -> gebeurt in de psychologie ook 
- Alinea 4: “dat dit schijnende licht… geprojecteerd wordt.” 

▪ De wijziging van discours betekent dat vanaf ene moment omdat iets gebeurt 
bepaalde dingen gezegd kunnen worden en andere dingen kunnen niet meer gezegd 
worden 
➢ Bv. tijdens de transportatie van Joden naar de kampen konden geen grapjes 

meer gemaakt worden over de Joden  
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➔ Maakt duidelijk dat denken een kwestie is van kunnen zeggen 
➔ Maakt duidelijk dat licht en duisternis relatieve begrippen zijn -> het licht vd 1e 

generatie is verbonden met de duisternis van de andere generatie 
- Het begin van het denken zonder meer: 

▪ Pagina 13 alinea 1: begin van het denken zonder meer: denken en spreken komen 
samen 

▪ er is een wijze van zijn waarbij de beleving samenvalt met de wereld => er is een 
symbiose met de wereld 

2) Denken als differentiatie tussen subject en object: 
- Object= ding als iets dat bestudeerd kan worden 
- Vb. wie praat & waarover praat men: Pagina 13 alinea 2&3 
- We moeten bewust zijn van een buiten en een binnen 

▪ We maken van onszelf ook een object en we praten als subject over onszelf 
▪ Differentiatie: verschil maken tussen subject (wie praat) en object (waarover men 

praat) 
- Alinea 2: “frustratie is het punt waar alle denken… dat is duidelijk.” 

▪ Filosofie van Plato begint met frustratie.  
▪ Frustratie is een cruciale factor van ‘afstand-name’ 
▪ De nood om vraag te stellen naar wat het verschil is tussen mijzelf en de wereld 

ontstaat pas wanneer de wereld niet op de verwachte manier antwoordt op de 
gestelde vragen 

▪ Frustratie = het punt waar alle differentiatie tussen object en subject (= denken) 
begint 

▪ Zowel het begin van de filosofie als het begin van vele werken van kunstenaar en ook 
van de wetenschappen 
➢ Brancusi (kunstenaar): we moeten de eenvoud zien, hij kreeg frustratie van 

zijn leermeester (Rodin) zijn werken en ging toen zijn eigen werken maken 
en keerde terug naar eenvoud 

➔ De differentiatie tussen object en subject begint altijd met een frustratie  

3) De Griekse filosofie als welbepaalde thematisering van de verhouding tussen 

subject en object: 
- Pagina 13 alinea 3 

- Alle denken is een kwestie van oriëntatie -> differentiatie tussen een ik-pool en een object-
pool => griekse wijsbegeerte geeft een invulling op deze verhouding => object-pool is daar 
gethematiseerd 

- Bij Griekse filosofen wekten mythes geen rust maar frustratie op 
- Frustratie is het bewustzijn dan de mythe niet meer doet wat het moest doen 

▪ Eerst was het een uitleg voor wat we hier doen, … en dat doen ze niet meer 
▪ Filosofen zijn erover gaan nadenken en kregen frustratie van de mythes omdat ze 

niet meer verklaarden wat ze moesten 
▪ Mythes praatten over een object: ze vroegen zich af wat een bepaald ding was 

(Object: zich afvragen over een ding “wat is dat?”) 

- Overgang van het mythische naar het Griekse denken: plots kwam het bewustzijn dat de 
mythe niet meer doet wat het moet doen => ontstaan filosofie 
Overgang van subject (bv: oorzaak van bliksem is boze god) naar object (bv: bliksem is een 
weerfenomeen) 

- Pre-socratische denkers: Pagina 14 alinea 2 
▪ Griekse filosofie is voor veel filosofen nog altijd heel belangrijk: bv Nietzsche ‘het is 

het enige dat werkelijk de moeite loont om naar terug te keren’, Heidegger: ‘het is 
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een echt voorbeeld waartegenover alles wat erna gebeurde slechts een kanttekening 
is’ -> De pre-socratische filosofen zijn heel belangrijk volgens Nietzsche, Heidegger 

▪ Dit is ook waar volgens vele andere filosofen 

4) Vorm en doel van Plato’s dialectische methode (dialoog): 
- Pagina 16 eerste lijn 

- Plato hanteerde de dialectische methode in navolging van Socrates 
- Plato’s ouders leerden Plato de dialectische methode en hij leerde het aan Heracleitos  

- Dialectiek bij herakleitos: tegengestelde elementen samenbrengen 
▪ Bv, om te weten wat vrede is moet je oorlog kennen 
▪ Bij Plato is het iets heel anders! 

- Dialectiek bij Plato is makkelijker om te begrijpen: dialectiek -> dialoog 
▪ Zonder dialoog is er geen filosofie 

➢ Betekent niet dat je elkaars mening wilt horen, je moet elkaar helpen om 
elkaar van je idiotisme te bevrijden (lijn 12 p16)  

➢ de dialoog helpt ons om voorbij onze individualiteit te komen! 
- Wat is de dialectische methode? 

▪ Bestaat uit een uitwisseling die men met anderen en zichzelf heeft om een loyaal 
compromis te bekomen 

▪ Loyaal compromis = basis voor andere akkoorden zodat men uiteindelijk het ultieme 
akkoord kan bereiken -> alle partijen zijn het over een bepaald onderwerp eens met 
elkaar 

▪ Ultieme akkoord wordt niet altijd bereikt -> vaak blijft men in een impasse zitten -> 
wordt ook erkend 

- Wat is doel vd dialectische methode? 
▪ lijn 12 pagina 16 Betrokkenen in de discussie te doen bevallen van de waarheid 

(Plato’s moeder was vroedvrouw en hielp kinderen op aarde te komen, hij zegt dat  
hij iets gelijkaardigs deed) -> betrokkenen helpen om zelf tot het punt van de 
Waarheid te komen 

▪ Persoonlijke inspanning gericht op de zaak nodig zodat men zichzelf voortdurend 
overtreft door reflectie 

▪ Denken = stilzwijgende omgang van de ziel met zichzelf 
▪ Filosofie = attitude waarbij de geest geen vrede neemt met gemakkelijke, licht te 

consumeren verbruikswaar -> filosofie moet individu brengen tot autonoom denken 

5) Plato’s dialoog De Sofist: 
- pagina 17 
- Te kennen: personages van de dialoog, definitie van sofist (examen!) 

▪ Personages: theodorus, socrates, Theaetetus & vreemdeling uit elea 
▪ Doel van de dialoog = eens worden over definitie sofist + over vraag naar het zijnde 
▪ Is een dialoog tussen de personages waarbij ze telkens een definitie geven die wordt 

afgeketst door een nieuwe: aantal mislukte pogingen om dé definitie te geven 
➢ Het zijn telkens pogingen om tot een definitie te komen 
➢ Brengt ook de discussie over zijn/niet-zijn naar boven 

❖ Socrates zegt: “de sofist is geen deskundige in politiek, is 
geen deskundige in retoriek, is geen filosoof, en toch 
gedraagt hij zich alsof hij wel een filosoof is, wel kennis heeft 
over politiek en kennis heeft over politiek die hij een ander 
aan kan leren”→ 3 thema’s: sofist, politicus, filosoof 

➔ Nieuwe ontologie: niet alleen wat niet & wel is maar ook wat lijkt, er is iets dat niet is 
maar toch schijnt het zo te zijn 
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➔ Plato geraakt zo tot een nieuwe ontologie- de wereld zijn niet 2 groepen: wat is er 
wat niet is, maar ook wat lijkt (3e groep) 

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

▪ Elea = plaats waar Parmenides sterke filosofische positie heeft => maakt onderscheid 
tussen weten van de waarheid & de schijn / voorstelling 

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

- pagina 17 onderaan: “Socrates kondigt aan wat het is filosoof te zijn” 
▪ Hij vraagt zich af wat de verhoudingen zijn 

➢ Wat is de plaats van de filosoof in de stad? 

• Dingmatige denkhabitus van de Grieken: 
- Pagina 18 alinea 2 + pagina 16: over dialectische methode 
- Zin 2: (i) = uitleg van dingmatig, (ii) = eerst met iets makkelijks beginnen 
- Vb Hengelaar 
 Classificatie als Griekse manier van dingen te verklaren 

• Classificatie/definitie van de ‘sofist’ in De Sofist: 
- Pagina 29 alinea 1 kennen: je moet de kenmerken van een sofist kennen!! 
- “De nabootser die tegenspraak tot stand weet te brengen door een ironische houding 

gebaseerd op een loutere opinie die nabootsingskunst welke zelf behoort tot 
schijnbeeldkunst, die een onderdeel is van de kunst om beelden te maken die op haar beurt 
behoort tot de voortbrenging, waarvan een deel het niet-goddelijke maar menselijke-zich 
ertoe beperkt in woorden goocheltoeren voort te brengen – als iemand zou zeggen dat dit 
het geslacht en het bloed is waaruit de authentieke sofist stamt, dan zou hij blijkbaar de 
zuivere waarheid spreken.”  

6) Gelijkenissen en verschillen tussen de sofist en de filosoof obv plato’s “de sofist”: 
- Is een filosoof een sofist? PLato 

▪ Sofist: iemand die ons wil bedriegen, hij vertelt niet de waarheid maar doet wel alsof 
hij die vertelt-> een sofist lijkt een filosoof maar is het niet, hij zit ergens tussen het 
zijn & niet-zijn 

➔ Simulacrum= nabootsing 
- Sofist = leraar in politieke kwesties (alles wat met het bestuur van de stad te maken heeft). 

Deden hun job tegen betaling (ging in tegen de visie van Plato want de waarheid moet 
verspreid worden zonder betalingen) 

- Sofist = bedrieger -> oorspronkelijke definitie = leraar => verdacht dat hij geld vraagt voor 
hun waarheid MAAR nu: juist verdachter als iets gratis is 

- De filosoof heeft de sofist nodig (ze hebben iemand nodig die kritiek geeft) 
- Sofisten reiken nieuwe perspectieven aan binnen de filosofie + introduceren perspectivisme 

in de geschiedenis van de wijsbegeerte 
- Filosoof heeft 1 waarheid  sofist: er zijn zoveel verschillende mensen en dus evenveel 

waarheden 
- Filosoof = tegen democratie  sofist = voor democratie (Plato en Socrates niet) 
- Zijn filosofen en sofisten vijanden? 

▪ In de strijd tegen de sofisten wordt de filosofie ook sofistisch 
▪ Individu staat centraal voor sofisten en Socrates 

- Filosofen hebben het een negatieve connotatie gegeven 

7) De actuele relevantie van De Sofist: 
- De filosoof heeft de sofist nodig omdat die hem/haar bekritiseert. Deze kritiek stabiliseert 

het zelf 
- De filosoof wordt tot mogelijkheid gebracht dat iedere denkvorm (dus ook ieder spreken) 

zowel toont als verbergt  
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▪ Iedere denkvorm impliceert een selectie, maar die selectie opent ook een 
betekenisvolle wereld 

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

- Plato -> een bepaalde automatisering van het denken ten opzichte van het zijn is mogelijk 
- Grieken -> taal was belangrijk MAAR koesterden er ook een wantrouwen tegenover => het 

subject schrijft zich en wordt geschreven 
▪ De filosoof heeft altijd iemand nodig die hem/haar bekritiseert -> kritiek die 

hem/haar stabiliseert 
- Wie is de sofist vandaag? De leraar filosofie 

8) Aristoteles: 4 oorzaken & de categorieën 
- Pagina 30-31  
- De eerste die zich afvraagt: ‘wat is een oorzaak?’ → ontwikkelde theorie over causaliteit 

(Plato niet). De vraag naar het zijn is meerduidig -> zorgt voor een veelheid aan antwoorden 
- Oorzakenleer alleen bij Aristoteles 
- Er bestaat niet dé oorzaak maar 4 soorten oorzaken:  

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

- Alles wat bestaat kan worden gereduceerd tot concepten/categorieën 
▪ Plato heeft 5 categorieën: zijnde, beweging, rust, hetzelfde, het andere 
▪ Aristoteles heeft 10 categorieën: substantie, kwaliteit, kwantiteit, werking, lijden, 

relatie, plaats, tijd, ligging, toestand 
➔ Alle 2 iets gezegd over categorieën/concepten waartoe alles gereduceerd kan 

worden 

9) Plato: epistemologie en ontologie 
• Plato: 2 niveaus: epistemologie en ontologie: 
- Ontologie: Graden van het zijn → ideeën, wereld, kunst 
- Epistemologie: Graden van het weten (kennisleer) → ‘zien’, kennen, opinie 
Examenvraag: “bij Plato vallen epistemologie en ontologie samen, en dat betekent dat: …” 4 
antwoordopties 

10) Plato: Simulacrum & nood om zijn drievoudige ontologie te herzien 
- Simulacrum: sofist is iets tussen een filosoof in & wil ons bedriegen (volgens Plato), iets 

tussen zijn & niet zijn =iets dat wil erkend worden als wat het niet is (=bedrieger): vb. 
retoriek wil erkend worden als kunst en als politiek maar ze is volgens Socrates een 
simulacrum van kunst en politiek 

- Simulacrum impliceert ook vleierij (adulatio), het beste middel tegen emancipatie 
- Het simulacrum is een soort wezenloos iets dat niet kan worden uitgelegd vanuit de 

traditionele interpretatie van Plato’s ontologie => herzien van zijn drievoudige ontologie 
- Nieuwe ontologie -> kan het autonome bestaan van het bedrog verantwoorden => realiteit 

kan een afspiegeling van ideeën of een simulacrum/nabootsing van een afspiegeling zijn 
- Is het simulacrum afhankelijk van de ideeën?  
- EXTRA: het dingmatige: als je een voorwerp gebruikt = ding, als je probeert te begrijpen hoe 

een voorwerp werkt = object 

11) Conclusies:  
- 1) Sofisten: 

▪ Sofisten reiken nieuwe perspectieven aan binnen de filosofie 
▪ Sofisten introduceren ook het perspectivisme in de geschiedenis van de wijsbegeerte 
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▪ Zonder sofisten krijgen je geen ethiek en zou de filosofische discipline niet bestaan 
▪ Zijn sofisten vijanden van filosofen? Zie hierboven 
▪ Zijn ze ook niet gewoon filosofen? 
▪ Anti-filosofie 

➢ Zonder sofisten geen filosofie! 
- 2) Socrates: 

▪ Socrates vecht tegen sofisten -> wordt filosofie ook niet sofistisch dan? 
▪ Individuen staan centraal voor sofisten en Socrates 
▪ Socrates vindt retorica ook belangrijk 
▪ Socrates heeft filosofie aantrekkelijk gemaakt 
▪ Socrates wilde ook leraar (sofist) zijn van mensen 
▪ De sofist zegt: zoveel mensen, zoveel waarheden 
▪ De filosoof zegt: er is 1 waarheid 

- Wie is de sofist vandaag? (-> wie bedriegt vandaag de dag en vertelt de waarheid anders dan 
ze is?) 
▪ Bv. Trump 

 

H3: Ockham 

[Herhaling vorige les: “Het dingmatige” → Bewust worden van het verschil tussen binnen & 
buiten/de realiteit tot object maken (iets dat bestudeerd kan worden) & het bestuderen; hierdoor 
ontstaat afstand] 

1) De kenmerken van de middeleeuwse wijsbegeerte. 
- Credo ut intelligam= Ik geloof niet om te geloven, geloof is het begin van een late weg die 

eindigt in het begrijpen van de inhoud van het geloof 

- Filosofie, wetenschap en  theologie vormen een harmonieuze, ongedifferentieerde eenheid 
in de middeleeuwen 
➔ Er is dus geen verschil tussen filosofie en theologie 

• Crisis van de antieke filosofie 
- De wereldvisie en de idee van filosofie van de antieke filosofen raakt in een crisis 
- Vooral een crisis van principes 
- Spanning: wat ik geloof><wat ik denk dat waar is → door redenering -> bij filosofen in 

wereld van begin van het Christendom 
- P.35 alinea 1: Hersacralisering vd werkelijkheid → De wereld laat zich weer draperen in 

een ‘sacraal gewaad’ want het christendom komt aan de macht: wordt officiële 
godsdienst in Romeinse Rijk & maakt de wereld opnieuw heilig want de wereld is creatio 
(schepping van god) => de waarheid is een geopenbaarde, goddelijke waarheid 

 Filosofie was een dienstmaagd om tot een theologisch begrip vd openbaring te komen 
(Petrus Damianus: 1007-1072) 
➔ Filosofie was een middel om het geloof tot begrip te brengen 
➔ Komt vooral naar voor in het adagium ‘geloof dat zoekt naar inzicht’ van Anselmus 

van Canterbury (1033-1109) 
- Revolutie in het denken: geen polytheïsme meer maar monotheïsme→ “Waarom is God 

een mens geworden?” -> Grieken dachten dat universum eeuwig was & zochten dus niet 
naar naar de oorsprong maar het Christendom wel (geschapen God) 

- De mens stelt andere vragen, ontwikkelt en gebruikt andere methodologische strategieën 
en denkwijzen 

- Een nieuw ideaal verschijnt: ataraxia = vrijheid van zorgen/affectieloosheid/emotionele 
gelatenheid vb. Horatius 

- Nieuwe wijsheid 
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• Weg van deze clichés! 
- “Middeleeuwse filosofie is ENKEL christelijke filosofie p.36 3e lijn” → uitspraak klopt niet 
- Gnostici zijn geen object voor filosofische studie 
- Plotinos is de laatste filosoof van de (niet-christelijke) oudheid (nl. antieke filosofie) 
- De antieke filosofie eindigt pas met de laatste van de neo-platonische filosofen (529 na 

Chr.) 

• Nog een woord over het Christendom 
- Dat het Christendom de enige religie is die als basis voor de filosofie in dit tijdperk 

fungeert klopt niet 
- De middeleeuwse Arabische filosofie (Al-Farabi, Averroes, o.a.) is even interessant en 

revolutionair, ze is een soort kritische reflectie van de Islam over zichzelf, meer nog: ze is 
een soort Verlichting geweest 

- Er waren dus ook andere (Joodse & Arabische) filosofen => PROBLEEM: ze hebben vooral 
Aristoteles & Plato gelezen → spanning tussen wat ze gelezen hebben en wat ze zelf 
geloven 

- Toch: het Christendom brengt een helemaal nieuwe conceptie van God in de wereld → 
dat God dood is! 

• Middeleeuwse wijsbegeerte: bewerkstelligen van de synthese tussen ‘geloof’ en ‘rede’ 
Augustinus (354-430) (-> komt onder druk te staan aan einde middeleeuwen) 
➔ Augustinus: filosofie van Plato & Aristoteles gebruiken om bijbel rationeel inzichtelijk 

te maken 
➔ Thomas van Aquino bewerkstelligd deze synthese ternauwerdood = dé filosoof vd 

christelijke middeleeuwen 

• De middeleeuwen: een nieuwe tijd 
- Crisis van principes 
- Een nieuw filosofisch tijdperk 
- Wat is hier nieuw? 

▪ Religiositeit constitutief voor het denken 
▪ Rede is geschapen of heeft een voorsprong 
▪ Autoriteit van schriften/gezagvolle teksten (auctorites) 
▪ Identificatie tussen materie en het kwaad 

- Middeleeuwse aristotelisch-scholastieke wetenschap 
▪ Aristoteles werd in een christelijke context hernomen -> Thomas van Aquino (1225-

1274): gaf Aristoteles een centrale plaats in de rationele verklaring van 
geloofswaarheden. 

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

- Religio/religie 
▪ Etymologie van ‘religie’ = ‘re-ligare’ => Terug te verbinden→ band tussen 

menselijke & goddelijke moet terug verbonden worden 
▪ Religie is de band met het goddelijke te herstellen, maar ook: respect voor het 

goddelijke 
▪ Pietas (vroomheid) en fides (geloof) zijn cruciaal om de natuur van God en van 

deze wereld te begrijpen of aanvaarden 
- Creatio: schepping/geschapen zijn 

▪ Alles heeft een principe in termen van oorsprong 
▪ De rede is OOK geschapen→ rede is een product van God 
▪ Het principe is het absoluut andere van dat wat geschapen is 
▪ Het principe is absoluut verschillend van de rede (het “ene” van Plotinos) 
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- Auctoritas/autoriteit 
▪ De pietas (vroomheid) weerspiegelt zich in de kennis 
▪ Autoriteiten voor de filosoof: 

➢ De Bijbel, de koran, de Torah 
➢ De openbaring van God überhaupt 
➢ Maar ook: Corpus Hermeticum en Plato (voor al zijn Timeaus) 

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

- Figuren van deze nieuwe tijd (middeleeuwen) 
▪ Hermetisme 
▪ Gnosticisme 
▪ Neoplatonisme 
▪ Christendom, Jodendom en Islam 

Examen: deze stromingen^ vanbuiten 
Examen: de namen, geboorte en sterftedatum vd middeleeuwse filosofen kennen die in dit 
hoofdstuk vermeld worden!!  
Vb. Thomas van Aquino (p.36-37) → Scholastiek: geboorte moderne natuurwetenschappen, 
probeert Aristoteles (verchristialiseren) te begrijpen in een heel andere wereld -> 1225-1274 
Ockham -> 1285-1347 
Examen: het middeleeuwse realisme→ geen crisis tussen denken & zijn 

2) De kennisleer van Plato en Aristoteles. 

- Realisme = dominante denkstroming in de middeleeuwen -> ligt in de lijn van Plato en 
Aristoteles (antieke wijsbegeerte) 

- Kennis van de werkelijkheid = kennis van de essentie van de werkelijkheid → iets kennen is 
opzoek gaan naar het ‘wezen’ vd concrete zintuiglijke dingen 

- Plato 
▪ Voor het wezen vd dingen wenden tot de Idee (Ideeënwereld) 
▪ Afwezigheid/onvolledigheid => afwezigheid van de perfectie van de vorm in wat 

bestaat 
- Aristoteles 

▪ Voor wezen vd dingen wenden tot de dingen zelf 
▪ Aanwezigheid van eenheid (hylemorfisme) van materie (hulè) en vorm (morfè) 
▪ Aanwezigheid van de universele concepten in de dingen of wezens 

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

Examen: Aristoteles → aanwezigheid van universele concepten in de dingen of wezens 
Examen: wat betekent hylemorfisme en wie is de filosoof die dit idee verdedigt? → Hylemorfisme 
(p.40)= materie/vorm -> Aristoteles: in elk individu is materie & vorm (ziel & lichaam) aanwezig (zie 
beeld zonder ogen: je ziet vorm als afwezig) 
→ Plato: afwezigheid vd perfectie van de vorm in wat bestaat 

3) Het aristotelisch-scholastieke realisme. 
- “De algemene begrippen (universalia) zijn aanwezig in de concrete dingen (universalia in 

re)”!! (= universele dingen in de realiteit) 
- Middeleeuwse/scholastieke realisme: universalia bestaan echt in de werkelijkheid => zijn 

werkzaam als structurerende vormprincipes van de concrete dingen 
- Kennis = kennis van het algemene  
- Middeleeuws realisme: er is een parallellie tussen onze kennis (van de werkelijkheid) en de 

werkelijkheid zelf => universalia = structuurelementen aanwezig in de concrete dingen 
waaruit werkelijkheid is opgebouwd MAAR vormen ook de bouwstenen van onze kennis => 
universalia bestaan in de werkelijkheid EN in ons denken 
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 In realisme komt alles samen 

- Tot nu toe is middeleeuwse realisme een verlengde vh aristotelisch realisme MAAR 
toevoeging van Thomas van Aquino 
▪ De werkelijkheid is vanzelfsprekend een door God geschapen werkelijkheid (creatio) 

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

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

▪ De mens (geschapen door god) kan de universalia doorzien en kennen door 
abstractie 

▪ Universalia bestaan niet enkel in de concrete werkelijkheid en in het menselijke 
denken maar ook in het denken van God 

▪ God heeft concrete geschapen naar model vh algemene & wij krijgen met ons 
denken toegang tot de concrete werkelijkheid via de universalia die erin vervat zijn. 

 Het concrete staat altijd in de schaduw van het algemene 
Examen: Wat betekent “universalia in re” → p.40 universalia= universele begrippen & universalia 
in re= universele begrippen in de realiteit vb. mensheid is aanwezig bij ons allemaal  
 Aristotelisch-scholastiek realisme: parallelie tussen structuren vh zijn en structuren vh 

denken 

4) De universaliastrijd. Examen! 
- Universaliastrijd= strijd tussen realisten & niet-realisten (nominalisten) 
- (realisme vs nominalisme -> 2 filosofieën)  
- Nominalisten: universalia zijn slechts namen/concepten vh denken & talige termen die de 

mens aanwendt om naar concrete dingen te verwijzen in de werkelijkheid die onderling 
iets gemeenschappelijks hebben. 

- p.41 & p.42 alinea 2 Realisme= concept mens is overal/bij iedereen aanwezig, de namen 
(nomina) verwijzen naar het algemene dat ook echt bestaat 

- Nominalisme: concept zit in jou (denken) & taal, we gebruiken namen/concepten/nomina 
om de werkelijkheid te begrijpen maar ze bestaan enkel in ons hoofd en in taal vb. “fruit” 
is het concept maar bestaat niet op zichzelf want je hebt bananen, appels etc. => 
concepten bestaan niet, hét concept bestaat niet, het concrete wel 

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

 Ockham is hoogtepunt van debat realisten & nominalisten/universaliastrijd 

5) Het nominalisme van Ockham. 
Examen: hoe denkt Ockham over de verhouding tussen denken en zijn→ breuk tussen denken & 
werkelijkheid, nominalisme: kloof tussen denken & zeggen p.42. Wij produceren deze 
scheiding/breuk 

- Nieuwe vragen aan einde middeleeuwen vooral bij Ockham met nominalisme (kritiek op 
realisme) 

- Volgens Ockham zijn de universalia ‘namen’, concepten van ons denken & elementen in de 
taal. Ze zijn concepten van ‘tekens’ (termini)/constructen van denken (mentaal) en taal die 
tot stand komen naar aanleiding van de confrontatie met de natuurlijke werkelijkheid => 
ze bestaan dus niet voorafgaandelijk aan de concrete dingen (universalia ante res), ze 
bestaan ook niet in de werkelijkheid (universalia in rebus) 

- In de werkelijkheid worden we dus geconfronteerd met singulariteiten -> concrete, 
individuele dingen die constitutief zijn voor de werkelijkheid. Dus geen universalia in 
werkelijkheid, maar enkel individuen. Universalia dienen als mentale & talige concepten om 
veelheid van individuen in de werkelijkheid te ordenen. 

- De ordening van denken en taal geeft ons een geordend beeld van de werkelijkheid 
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➔ Ordening is de mogelijkheidsvoorwaarde om de werkelijkheid te begrijpen 

Examen: wat is de natuurlijke werkelijkheid volgens Ockham→ Realiteit is niet meer dan 
individuen/een veelheid van individuen en de orde van de werkelijkheid is kieskeurig 

6) Het statuut van natuurlijke kennis volgens Ockham + 7) Godsconcept van de 

realisten vergeleken met het godsconcept van Ockham. 

- P.43 De werkelijkheid is de natuurlijke werkelijkheid die door God geschapen is => externe 
werkelijkheid bestaat en kennis ervan is mogelijk 

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

- Kritische filosoof avant la lettre -> wat zijn de grenzen van de menselijke kennis? Wat kunnen 
we kennen en hoe kunnen we tot die kennis komen? Stelt vragen over 
mogelijkheidsvoorwaarden van kennis & grenzen menselijke kennis. 

- Ockham: “wat kunnen we kennen & hoe komen we tot kennis?” → Religie om absolutiteit 
van bestaan als zinvol te begrijpen 

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

 Natuurlijke, evidente kennis → ‘zekerheid’ 

- P.44 Bij Descartes is zekerheid centraal 
Examen: op welke manier brengt Ockham de natuurlijke, evidente kennis verder in kaart? → 2 
soorten natuurlijke kennis: 

▪ Intuïtieve kennis: kennis via zintuigen & ervaring 
➢ Ligt in het verlengde van het empirisme => zintuiglijke ervaring 
➢ Is primair en vormt de noodzakelijke basis voor de abstractieve kennis 
➢ Wordt bepaald door de bewustzijnsact van een al dan niet aanwezig 

concreet zijnde, resulterende in een al dan niet het geval zijn ve contingent 
feit 

▪ Abstractieve kennis: de toepassing daarvan^ 
➢ Verwerking van intuïtieve kennis 
➢ Beschouwing zelfde feit los van aanwezigheid of afwezigheid  vd zijnden dat 

er oorspronkelijk aan ten grondslag ligt. 
 Primaat vh individuele bij Ockham (elke werkelijkheid is singulier & vormt basis intuïtieve 

kennis) >< primaat vh universele bij realisten 
- Het statuut van de universalia (Ockham kent er geen ‘zijn’ aan toe) p.44 

▪ Eerst: fictum-theorie: universalia als begrippen (ficta) die geconstrueerd zijn door het 
denken & bemiddelend zijn tussen denken en de zijnden => Ficta= naam die Ockham 
geeft aan universele concepten 

▪ Later: intellectio-theorie: begrip valt samen met denken -> zonder denken geen 
begrip en zonder begrip geen denken.  

Examen: Wat is het statuut van de universalia? → 1) concept is een woord & leeft niet 2) is altijd 
noodzakelijk 

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

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

- Menselijk verstand is te beperkt om God’s wil te begrijpen 
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- Voluntaristische God -> goddelijke wil is niet begrensd door rationaliteit 
- Realisten 

▪ God heeft wereld geschapen volgens noodzakelijk en rationeel goddelijk plan 
▪ De door God geschapen wereld is de enigste mogelijke wereld 
▪ Mens kan participeren in de noodzakelijke, goddelijke orde 

8) Het statuut van theologische kennis volgens Ockham. 
Examen: wat is het statuut van theologische kennis? → p.47 Kennis van realiteit is altijd 
bemiddeld door onze concepten/woorden. Theologie was 1e wetenschap en de filosofie daagde 
deze uit: toegang tot God is geloof en niet theorie. 

- Kennis van de natuur op basis van menselijk verstand = contingent en hypothetisch 
- Middeleeuwen (Thomas van aquino): Woord Gods = inzichtelijk want de Waarheid ervan is 

conform het goddelijke intellect => MAAR: betekent niet dat openbaring ook inzichtelijk is 
voor de mens 

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

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

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

God => Ons denken is te klein om God te begrijpen 

9) Het scheermes van Ockham. 
Examen: Wat zijn de 3 gronden van kennis volgens Ockham? → 3 soorten kennis p.48: 

- Kennis op grond van de Openbaring (geloofskennis) 
- Natuurlijke kennis op basis van zintuigelijke dingen 
- Onmiddellijke logische inzichten 

Examen: Wat is de formulering van het scheermes van Ockham → “scheermes”: zuinig zijn in 
kennis/denken => Zuinigheidsprincipe of principe van spaarzaamheid. 

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

- Is een methodologisch principe, geen metafysisch principe => doet geen uitspraak over de 
externe werkelijkheid. Hanteert het tegen opvattingen die iets zonder voldoende grond als 
waar aannemen. 

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

10) De verhouding tussen geloof en rede volgens Ockham. 
Examen: Hoe articuleren ratio en fides zich bij Ockham? → p.49 & 50 Er zijn dingen die alleen in 
elementen van geloof kunnen begrepen worden -> Ockham wil geloof redden, volgens hem zijn 
ratio en fides niet in harmonie 

- Er is geen harmonie tussen geloof en rede (filosofie) (><Thomas van Aquino & Aristoteles) -> 
er zijn dingen die niet met de rede begrepen kunnen worden. Harmoniepogingen zorgen 
voor meer kwaad dan goed 

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

- Credo quia absurdum = ik geloof omdat het onzinnig is (Terullianus 160-210, hier sluit 
Ockham bij aan)  fides quaerens intellectum = geloof zoekt begrip (Anselmus) → Ockham 
stelt dat we de natuur van God niet kunnen kennen & dat waarheid vh geloof niet voor 
denken toegankelijk is 
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- GEVOLG: breuk tussen filosofie en theologie aan eind van middeleeuwen => (natuur)filosofie 
wordt autonome discipline los vd theologie 

 Valt aristotelisch-scholastieke denken aan & haalt beginselen middeleeuwse denken 
onderuit 

 Nadruk op ondoorgrondelijke transcendentie God, beperktheid vd mens & oninzichtelijke 
contingentie vd werkelijkheid. 

11) Ockham als wegbereider van de ‘via moderna’ in de middeleeuwse wijsbegeerte, 

met aanbreken v moderniteit in het verschiet 

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

- Crisis van de antieke filosofie => ataraxia 
▪ Zo ver mogelijk weg van de pijn, vrijheid van zorgen, affectieloosheid, emotionele 

gelatenheid 
▪ Voor Europa: staat = pijn 
▪ Voor Grieken -> omgekeerd, je wordt mens als je aan politiek doet 

• Conclusie: om atheïst te worden moet je God zoeken→ Vinden om te beseffen dat God 
niet bestaat. Gelovige zoekt God niet, maar gelooft wel. 

H4: Descartes 
Je pense donc je suis 

1) De moderne wijsbegeerte: wat is het principe nu?  
- Autoriteit?: middeleeuwse filosofie 

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

- Geloof? 
▪ Geloof is niet meer de weg naar de waarheid, maar je bent zelf de enige waarheid => 

geloof komt van buiten, iemand vertelt je waarin je moet geloven, dat jij kan geloven 
in een cadeau van God (extern/opgelegd) 

- Rede?: wat is de rede? Bij Descartes vaak intellect 
▪ Rede ≠ ratio! Wat bedoel je met rede? => Kant -> Vernunft (rede) 

- Subject? 
▪ Subject is het principe! (subject = res cogitas: denkend wezen) 
▪ Het subject van Descartes is niet de mens, maar een formulering van de christelijke 

ziel (wat je bent is niet wat je ziet) → ‘Mes cogitas’ -> een ding dat denkt -> denken 
en leven voor subject is vooral twijfelen (scepticisme) 

- Twijfel? 
▪ = de methode die een subject gebruikt om tot bewust te worden van zijn bestaan 
▪ = de activiteit bij Descartes waarbij het subject bewust wordt van zijn bestaan 

• Sceptisch/kritisch modern denken: 

- Dubito -> ergo 
- Cogito -> ergo 
- Sum 
- De twijfel is het begin van het zijn, het is het enige dat niet in vraag gesteld kan worden: 

▪ Als je twijfelt aan de twijfel dan moet deze gegarandeerd juist zijn, want anders kan 
je er niet aan twijfelen 

▪ De twijfel is het enige dat zeker bestaat 
- Hoe kunnen we weten of de dromen dromen zijn en de realiteit realiteit is? 

▪ Zou het omgekeerd kunnen zijn? 
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▪ De realiteit kan in vraag gesteld worden: Descartes weet niet zeker of de realiteit is 
wat het lijkt 
➢ Misschien zijn we gisteren geboren, en heeft iemand een verhaal in ons 

hoofd gezet? Cfr. Supercomputer van Roeli 
➢ Misschien bestaat er een kwade geest, die ons beheerst en waardoor we 

dingen denken die niet zo zijn 
❖ Descartes gaat alles in vraag stellen -> twijfelen -> dus dat zijn wij, de 

twijfel 

2) Crisis van de middeleeuwse filosofie 
- De moderne filosofie (16e-19e eeuw) was mogelijk dankzij een crisis in/van de 

principes van de wereldvisie en ideeën van filosofie van de middeleeuwen 
- De revolutie is de ontdekking van de autonomie van het denken 
- De crisis begint met de doorbraak van een nieuwe ideaal: zekerheid 
- Het principe is: het subject als bron van zekerheid 
- Niet vergeten: er zijn politieke, economische, wetenschappelijke en culturele 

transformaties die de moderne filosofie mogelijk maken (ze scheppen een ruimte 
en een horizon waarin de vragen van de moderne filosofie zin en betekenis 
kunnen krijgen) 

3) Grote stromingen van de nieuwe tijd/moderne wijsbegeerte 
Examen: De kenmerken van de 2 grote stromingen van de (vroeg-)moderne wijsbegeerte: 
rationalisme en empirisme→ 1) Rationalisme (ratio): Descartes (eerste rationalist), Lebniz, Wolff, 2) 
Empirisme (ervaring): Hobbes, Locke, Hume 

RATIONALISME EMPIRISME 

Ratio (de rede) Empirie (waarneming) 

Deductief systeem Inductief systeem 

Zekerheid als principe Zekerheid als garantie 

Aangeboren ideeën Tabula rasa 

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

Epistemologische interesse 

Religieuze of atheïstische mentaliteit 

Absolutist, republikein, democraat 

 
- Materialisme (Spinoza, Baron d’Holbach, La Mettrie) => denken is ook materieel, alles is 

stoffelijk 
- Transcendentale filosofie (Kant, Fichte) 
- Idealisme (Schelling, Hegel) 

• De kern van de moderne conflicten 
- Alle moderne stromingen en filosofen kunnen beschouwd worden in het licht van de 

eerste moderne wedstrijd: rationalisme vs empirisme 
- De kern van de moderne filosofie is het probleem van zekerheid in epistemologie, morele, 

politieke en religieuze termen  

- Augustinus van Hippo (354-430) 
▪ Veritas (waarheid) ligt niet bij de mens, God is de bron van waarheid => licht zit in 

het hart => je moet geloven om te begrijpen (credo ergo sum) 
▪  Descartes: licht komt van gezicht (zie schilderij ppt) 

• De breuklijn die Descartes in het denken heeft bewerkstelligd. 
- Je pense, donc je suis 
- Descartes = rationalisme 

• De wetenschappelijke revolutie van de zestiende eeuw. 
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• De wijziging van de mentaliteit omtrent de noodzaak van observatie en meting enerzijds, 
en het nut van mathematisering anderzijds. 

• Euclidische meetkunde. 

• De natuurfilosofie van Aristoteles. 

• De dromen van Descartes. 

4) De mathematisering van de natuur & mechanisering vh wereldbeeld in de 

renaissance. 

- Aristoteles: wiskunde heeft enkel betrekking op het ‘bovenmaanse’ (hemellichamen met een 
zekere maat van perfectie), aardse = onvolkomen 
↕ 

- Moderne wetenschap: natuur kan & moet bestudeerd worden met mathematische, 
experimenteel-wetenschappelijke methode (= methode die universeel toepasbaar is op ‘al 
wat is’). Moderne droom: kennis over alles is mogelijk via wetenschap (is nooit uitgekomen) 

 Descartes: wiskunde is een universele methode, mathesis universalis => doel = natuur in 
haar totaliteit vatten (Examen!) 

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

- Het project van de moderne wetenschap: de dingen (van de hele natuur) op een universele 
en absoluut noodzakelijke manier te kennen en beschrijven => de mathematisering van de 
natuur (natuurwetten zijn ‘echte’, causale afhankelijkheden gegoten in de vorm van 
numerieke, functionele (wiskundige) afhankelijkheden= mathesis universalis) →  project van 
inbedding in het oneindige (Examen!) 
Droom = meten van natuurlijke processen om de absoluut perfecte verhoudingen die de 
causaliteit ervan bepalen (qua vorm en inhoud) bloot te leggen 

- In natuur geheel van vormen die geometrisch te beschrijven zijn & ook 
▪ Plena = datgene wat invulling geeft aan de vormen/de kwaliteiten => wat ze 

zintuiglijk voelbaar, smaakbaar, hoorbaar maakt 
- Telos/teleologie = iets beschrijven in functie van een doel, ik baseer het nut van iets op basis 

van het doel ervan, iets definiëren obv het einde van het verhaal (bv: zaad is plant die nog 
moet groeien) (Examen!)  

- Mechanisme: elk ding is een machine, functioneert en blijft in zichzelf 
Ook de natuur is een machine -> een passief, via de wiskunde behandelbaar iets 
VOORBEELD: koelkast 
➔ Teleologie: koelkast is iets dat ik nodig heb om eten koel te houden, zodat het 

bederft 
➔ Mechanisme: machine uitleggen 

- Husserl p 70 alinea 2 lijn 3: er is een werkelijke splitsing tussen de natuurlijke en de 
subjectieve/intellectuele of psychische wereld. De natuurwetenschappelijke wereld heeft 
niets te maken met subjecten als personen, cultuur, betekenis of intellectueel leven 
(Examen!) 
➔ De vorm van de realiteit is gemaakt door onze ogen => PRODUCT, daarna zien we dit 

in en kunnen we dit veranderen 
- Dualisme: subject – object:  

Pas na de productie van het objectief wetenschappelijk weten kon duidelijk worden dat dit 
alles altijd al zijn begin moest hebben gehad in een subject dat denkt (= eerst productie van 
objectiviteit, daarna duidelijk dat er een denkend subject moet zijn dat de objectieve 
gegevenheid moet verklaren) (Examen!) 
➔ Denkend subject = iets wat het mechanistisch object achterna holt 

- Het subject produceert het object en vindt zichzelf later in dat object 
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▪ Alles dat we produceren is een product van ons denken 
▪ De vorm van de realiteit heeft te maken met onze ogen 
▪ De betekenis van de realiteit is een product van onszelf 

5) Het scepticisme in de renaissance. 
- Descartes en het scepticisme: een methodisering van twijfel (Examen!) 

▪ Nieuwe mogelijkheid tot objectivering in renaissance -> nieuw soort universeel en 
noodzakelijk weten brengt Descartes tot inspiratie maar is ook een speciale bron van 
twijfel 

▪ Excursus: sceptisme in de Oudheid en in de moderne tijden (Examen!) 
▪ Luther (1486-1543) en Calvijn (1509-1564) (examen!) 

➢ Religieuze waarheden (waarvan God bron & ultieme garant is) kunnen enkel 
duidelijk worden dankzij grondig onderzoek 

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

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

▪ Descartes maakt van het scepticisme een methode (examen!) 
➢ Er moet een vorm van gestrengheid, betrouwbaarheid zijn die-net zoals 

universeel & noodzakelijk weten- goddelijk genoemd kan worden, voor het 
subject kan zeggen dat objectiviteit mogelijk is 

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

➢ !!! hij stelt dat de natuurlijke wereld mathematisch beschrijfbaar is + 
ontwikkelt de filosofie als rationele theorie/theorie van het denken 

▪ Descartes= grondlegger van 17e eeuwse rationalisme. Wat is rationalisme? P.71 
=> ziet rede als bron van ware kennis en verwerpt zintuiglijkheid als bron van kennis 
(examen!) 

▪ Het subject van Descartes is niet de mens => hij geeft formulering van de christelijke 
ziel (niet lichaam maar denken) 

▪ Alles kan in vraag gesteld worden, BEHALVE dat ik twijfel 
Het enigste wat blijft is twijfelen (= de actie van in vraag te stellen) = de methodische 
twijfel 

6) Wiskunde als universele methode voor Descartes p.72 
- De wiskunde als voorbeeld van orde en maat (examen!) 

▪ Descartes’ werken over metafysica, logica en fysica: ‘meditaties over eerste 
filosofie’, ‘traite du monde’, ‘regels voor het goed gebruik van het verstand’ 

 Principes Philosophiques 
▪ Wat is de logica volgens Descartes? Logica is de discipline die de rede in goede 

banen moet leiden zodat onvermoede waarheden worden ontdekt. 
Logica = algemene richtlijnen over de methode ( logica vandaag) 

▪ Descartes ziet subject aan spits van denken. Wil intelligentie in meest zuivere vorm 
te pakken krijgen, los van zintuigelijke ervaringen. Wil dus intuïtie ontwikkelen= 
opvatting vd geest die zo zuiver & aandachtig, zo gemakkelijk & onderscheiden is dat 
er geen enkele twijfel kan bestaan over wat we begrijpen.  

▪ Intuitie (zie ook 7.) 
➢ In intuïtie stopt scepticisme, intuïtie kan niet in vraag gesteld worden! 
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➢ Beginnen bij termen in intelligentie die zo duidelijk, eenvoudig en 
fundamenteel zijn dat ze enkel door intuïtie gevat kunnen worden en niet tot 
iets anders gereduceerd kunnen worden 

➢ Intuïtie kan leiden tot echte zekerheden! (bv: ik denk, ik besta, een sfeer 
heeft slechts 1 oppervlakte) 

 Werkwijze zal ultiem leiden tot de zekerheid vh cogito/het ‘ik denk’ 

7) Een illustratie: regels om richting te geven aan het verstand p.74 
- De 3 regels (examen!: ‘welke uitspraak klopt niet?’) 

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

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

3. “We moeten over de voorgestelde onderwerpen niet onderzoeken wat anderen ervan 
vonden of wat we zelf vermoeden, maar wat we helder en duidelijk kunnen inzien of met 
zekerheid deduceren; want dat is de enige manier om kennis te verwerven” => Intuitie 
en deductie (examen!) 
▪ 2 manieren om zekere kennis te bekomen 
▪ Deductie is niet meer dezelfde als bij Grieken met syllogistiek 
▪ Voetnoot 27 kennen! 
▪ Deductie gaat hier over de verbinding van waarheden 
▪ Deductie is gegrond in intuïtie, met een zekerheid die helder & duidelijk is.  
▪ Deductie= “continue & ononderbroken beweging ve denken dat ieder ding 

waarneemt, één voor één, met evidentie 
▪ P.75! 

- God in descartes’ filosofie (examen!) 
▪ God bedriegt niet, er zijn lichamelijke dingen (res extensa) die bestaan 
▪ ≈ scepticisme vd renaissence/reformise: alle geloof/denken moet gegrond zijn in 

onderzoek 
▪ God is de ultieme garant van de betrouwbaarheid (garant tss zijn & denken, subject 

& object) 
▪ Subjectiviteit heeft quasi-goddelijke eigenschappen = het vermogen om heldere en 

precieze ideeën te hebben MAAR staat wantrouwig tov alles was zintuiglijk is 

8) Cogito ergo sum. (vetgedrukte examen) 

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

- Cogito is resultaat van een methodische twijfel waarbij alles wat qua zekerheid extern kan 
toegeleverd worden, wordt opgeschort p.76 => je moet eerst vernietigen voor je subject kan 
worden = kijken naar het resultaat (bv: eerst loskomen van autoriteit van ouders voor je 
volwassen kan worden) 

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

- Pierre Gassendi (1592—1652) => cogito ergo sum is juist MAAR er is geen verschil tussen 
zintuiglijke waarheid en waarheid gebaseerd op intuïtie (heeft vorm ve logische afleiding) 

▪ Antwoord Descartes: denken is zelf-evident 
▪ MAAR is dat niet te gemakkelijk? Wat is de positie van het Ik? Het ik is begeleid 

door een bepaalde vooronderstelling vh bestaan van diegene die uitspreekt, wat 
is de draagkracht van deze veronderstelling? => antwoord = te vinden in de 
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transcendentale filosofie van Kant (beproeven vd werkzaamheid vd 
vooronderstelling) 

- De Vleeschauwer over Descartes p. 77 
▪ Door het rationele denken van het subject naar voor te schuiven is de wijsbegeerte 

door Descartes subjectivistisch geworden => ‘het subject wordt aan de spits van het 
denken geplaatst’ => ZIE CITAAT P77 (primaat vh subject) 

- Husserl over Descartes p.77 => bestempelt Descartes als grondlegger van het objectivistisch 
rationalisme (zegt hetzelfde als De Vleeschauwer.) 

- Twijfel over alles behalve mijn eigen twijfel. Dat is een zekerheid. Subject aan spits van alle 
denken. 

- Doorheen het cogito schijnt de norm van de evidentie van de idées claires et distinctes => 
moet voldoende zijn om kennis te hebben over ware dingen (=iets specifieks, bv: corona ipv 
rare griep). Betreft het subject met absolute zekerheid. 

- Substantie-dualisme: res extensa  res cogitans 
▪ Res extensa = het object is uitgebreide substantie -> ding bestaat, heeft 

uitgebreidheid 
▪ Res cogitans = het subject is denkende substantie -> mens = ding dat denkt 
➔ Red extensa, res cogitans, idees claires et distinctes p.78 

• Descartes: subjectivisme & dualisme. 
=> Garantie voor vanzelfsprekendheid van object ligt in het rationeel denken vh subject 
(weliswaar nog steeds gesteund door niet-bedriegende God). Subject is wat het object denkt! 

9) Het transcendentaal motief van Descartes. 

- Het subject is met Descartes de term die in functie staat vh object. Huserl noemt dit 
transcendentale motief vd filosofie van Descartes: subject is de term die moet verondersteld 
worden om het object mogelijk te maken (‘transcendentaal’→ mogelijkheidsvoorwaarden) 
=> impliceert dat het subject altijd een slag te laat komt/achter de objectiviteit -> de natuur 
is al gethematiseerd en het subject kan dat later pas thematiseren 

- “De geniale zet van Descartes” p.79 (benoemd door Husserl) = het subject dat feitelijk achter 
het object aanholt, schuift hij niettemin onder het object als filosofisch fundament → Nadien 
zal het subject eerst blijken geweest te zijn (examen!)  

- Deelachtigheid= ‘diep verborgen betekenis’ 

10) Tot slot (vetgedrukte examen) 
- Het transcendentale motief -> het denkende subject kan als antwoord beschouwd worden 

op de vraag naar de mogelijkheid, de betekenis, de objectieve kennis 
- Dualisme en tussenruimte p.80: intellect zit in tussenruimte tss denken & zijn en verbindt 

ze→ subject-pool (die denkt, garant zekerheid & waarheid)  object-pool (die niet denkt, 
die slechts uitgebreidheid is) 

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

▪ Zekerheid is denken en intuïtie & deductie zijn hier de centrale regels => Wat dan 
met zintuigen? Dualisme alleen is niet genoeg => tussenruimte = soms God & 
soms intellect (volgens Descartes) 
➢ God is de figuur die ervoor zorgt dat we niet bedrogen worden = de 

betrouwbare Ander 
 Verzoening & conflict/overeenstemming & opheffing van object & subject is waar moderne 

& postmoderne filosofie om draait. 

• Conclusie 1: Enkel door het scepticisme geraak je tot zelfkennis 

• Conclusie 2: Om vrij te denken, moet je het niet alleen kunnen maar vooral ook durven 
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H5: Hume TAAK -> Scepticisme 

Korte situering Hume niet kennen 

1) De moderne natuurwetenschap en het ‘nieuwe’ empirisme. P.85 
- Kenmerken vd moderne natuurwetenschap 

▪ Inductie, observatie (induc & tie = specifiek → algemeen => empirisch!) ( deductie 
= algemeen →  specifiek) p. 86 & 87 

▪ Experimenten, methoden (strenge uniformiteit van methode) → precieze manier om 
te werken om objectiviteit te garanderen (discipline) 

▪ Afwezigheid van teleologie (= manier om naar de realiteit te kijken; alles heeft een 
doel) 

▪ Empirisch-inductieve methode  

• Verschil tussen kennis door inductie en kennis door deductie. 
- Formulier een definitie van “deductief” of “deductie” en “inductief” of “inductie”. Vergelijk 

deze met de definities van uw medestudenten p.86  
▪ Deductie= specifiëren vanuit een universeel/algemeen statement,  focussen op iets 

specifieks → van universaliteit naar particulariteit 
▪ Inductie= veralgemening uit het bijzondere, vanuit bepaalde data conclusies 

trekken voor een groter geheel → van particulariteit naar universaliteit 
- Wat betekent dat het ‘nieuwe’ empirisme ‘zuiver” is? Vergelijk het met Aristoteles 

▪ Het nieuwe empirisme is zuiver van het idee van teleologie →  zuiver empirisme = 
empirisme die zich heeft geëmancipeerd van de illusie van teleologie + zuiver van alle 
a priori’s die haar besmetten 

▪ Ze willen de waarneming zuiveren van alle a priori’s/vooronderstellingen. Ze willen 
komen tot zuivere waarnemingen op basis waarvan ze dan een hypothese/theorie 
zullen uitwerken (inductie). Aristoteles impliceert een waarnemen dat vooraf (a 
priori) door vooropgezette denkschema’s is bepaald. 

▪ GEVOLG: realiteit verschijnt als een machine →  de mens begrijpt de natuur o.b.v. de 
machines die hij produceert 
 aan Aristoteles →  aristotelisch-scholastieke aandacht voor empirisme => 
waarnemen dat a priori door vooropgezette denkschema’s is bepaald (bv: teleologie) 

• De menswetenschap als de ware eenheidswetenschap (voor Hume). 
- U moet de auteur van volgende citaten kunnen identificeren: 

▪ “Zijn en weten is een zee zonder oevers: hoe verder wij erin doordringen, hoe 
onmetelijker datgene wat nog vóór ons ligt zich uitstrekt; elke triomf van het weten 
bergt honderd betekenissen van niet-weten in zich” (Isaac Newton 1643-1727) p.86 

▪ De twee citaten van Hume op p. 87. 
- Lees en studeer deze twee citaten van Hume op p. 87 als antwoord op de vraag de 

menswetenschap als de ware eenheidswetenschap voor Hume + de verhouding tussen 
natuurwetenschappen, menswetenschappen en ervaring en waarneming (wat is grondslag 
van wat?). 
▪ Hoogste wetenschap is de menswetenschap 
▪ Hume beseft dat de natuurwetenschappen eigenlijk meer iets over de mensen zegt 

dan over de natuur!! → onze interpretatie vd natuur zegt meer over ons dan over de 
natuur 

▪ Hiërarchie aanwezig: ervaring & waarneming- menswetenschap- andere 
wetenschappen (laatste 3 zinnen p.87) 

- Wat betekent “moreel” in het concept “morele onderwerpen” bij Hume? P. 88 
= Alle onderwerpen die met de mens en zijn mores (=gedrag) te maken hebben a.k.a. alle 
onderwerpen die de mens als individu levend in gemeenschap met andere individuen 
betreffen. 
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▪ Moreel ≠ hoe we het vandaag zien (ethiek etc.) 
▪ Moreel = alles wat met de mens te maken heeft als sociaal dier (mores= gedrag) 
▪ Morele filosofie houdt zich bezig met menselijk handelen + alles wat voor de mens 

belangrijk is 
 

- Wat betekent “mens” voor Hume? 
▪ De mens is een gemeenschapswezen dat leeft in de dagelijkse realiteit. Mens is voor 

Hume een compacte machine => past de natuurwetenschappelijke methode toe op 
menselijke fenomenen 

▪ Hume = grondlegger van het naturalisme in de moderne filosofie 
Dus onderscheid tussen het rationalisme en het empirisme. 

2) Consequent empirisme. P. 91 
- Probeer de kenmerken van het empirisme die in de slides van hoorcollege 4 staan terug te 

vinden in sectie 2 van dit hoofdstuk (p. 91-93) 
▪ Empirie (waarneming), inductief systeem, zekerheid als garantie, tabula rasa, 

kennis enkel binnen de grenzen van de ervaring 

• Het empirisme van Locke & het empirisme van Berkeley. 
- Locke 

▪ Geest is een tabula rasa 
▪ Onze ideeën ontstaan door oorspronkelijke ervaringen (experiences) die we achteraf 

op een bepaalde manier opslaan in onze geest 
▪ Sensations (groen, rond, sappig) -> complex idea (appel) MAAR er moet ook nog een 

substantie zijn p. 92 onderaan 
▪ Substantie = de drager van alle kenmerken die we kunnen zien, de drager die achter 

alle impressies zit, Een achterliggende, externe drager waarop de bundel van 
sensaties die we ervaren teruggaat. 
Substantie kunnen we niet zien omdat we het zelf produceren, maar is noodzakelijke 
veronderstelling. 

▪ Locke zijn consequent empirisme is niet consequent genoeg, in zijn empirisme moet 
hij toch iets idealistisch toevoegen  => we moeten ook aannemen dat er reële 
substantie is (p. 93) 

- Berkeley 
▪ Ontkent het reële bestaan van substanties 
▪ Zijn = waargenomen worden (esse est percipi) => alles wat waargenomen kan 

worden ‘is’, alles wat niet waargenomen kan worden ‘is niet’ p.93 
▪ Radicaliseert Lockes empirisme is dus consequenter is zijn empirisme 
▪ MAAR is nog altijd niet consequent genoeg want hij gaat er nog altijd van uit dat het 

‘ik’ (van Descartes) toch iets reëels is & we zelfevidente kennis kunnen hebben 
- Gaan beide akkoord met Descartes’ concept van het subject/mens/ik? 

▪ Berkeley haalt Descartes’ idee dat de werkelijkheid los van ons denken bestaat 
onderuit, maar gaat wel akkoord met de veronderstelling van het bestaan van een 
Ik. Ook Locke gaat akkoord met deze veronderstelling. 

▪ Locke en Berkeley gaan niet akkoord met Descartes’ concept van het subject / mens 
/ ik 
➢ Ze tonen welke tekortkomingen / problemen er zijn 
➢ MAAR ze blijven wel trouw aan het principe van het ik => het ik is iets 

zelfevident (als je merkt dat je denkt kan je niet twijfelen dat je niet bestaat) 
- Zijn Locke en Berkeley consequente empiristen? Waarom? 

▪ Nee, ze zijn niet helemaal consequent in vergelijking met Hume. Ze gaan beiden uit 
van het reële bestaan van een Ik. 
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3) Het ‘radicaal’ empirisme van Hume. P. 93 
- Wat betekent “impression” en “ideas” bij Hume? P. 93 onderaan & 94 

▪ Impressions= Indrukken/ervaringen die we (rechtstreeks) opdoen 
▪ Ideas= Ideeën die de afbeeldingen vormen die de herinnering, fantasie & het 

denken overhouden van de oorspronkelijke indrukken 
- Hume maakt verschillende degradaties van impressies en ideeën, afhankelijk van de 

intensiteit/kracht van de indruk (eenvoudige impressies  complexe impressies) vb. 
traumatische ervaringen (begin psychologie) 

- Wat is het argument van Hume tegen Descartes’ aangeboren ideeën? P. 94 

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

=> Ideeën komen altijd na de indrukken 

4) De ‘vork van Hume’. P. 94 
- Is denken voor Hume alleen passief? Waarom? 

▪ De werking van onze geest is voor Hume niet enkel het passief registreren van 
impressies en ideeën MAAR OOK het actief ontdekken van relaties, het leggen van 
verbanden tussen elementen om tot grotere, complexere ideeën te komen en het 
proberen begrijpen en ordenen van de realiteit  (causaliteit) → realiteit 
systematiseren & uitleggen 

- Wat wil men in de literatuur zeggen met de ‘vork van Hume’? p.95 
▪ = De exclusieve tweedeling tussen 2 soorten van redeneren en de ermee 

corresponderend kennis 
1. Bewijzende redeneringen => ontdekken van (wiskundige) relaties tussen ideeën = 

soort kennis waar we absoluut zeker van kunnen zijn 
▪ Is a priori = heeft de ervaring niet meer nodig om zeker te zijn dat 

het juist is  
vb. een tafel is een meubel → tafel niet moeten zien om dit te weten 

▪ Is analytisch = de conclusie zit vervat in de termen, en volgt logisch 
uit de definitie van de termen 
Vb. concept tafel geanalyseerd & daarin gevonden dat het een 
meubel is 
Vb. mens is een dier 

2. Feitelijke redeneringen (belangrijkste voor Hume) => relaties tussen feiten, bv 
causaliteit (oorzaak & gevolg) → potlood in hand & als je het loslaat op grond 
relatie ertussen door zwaartekracht 
▪ Hume: ‘al onze redeneringen over feiten zijn gebaseerd op causaliteit’’ 
▪ MAAR: waarneming kan ons niets over causaliteit zeggen: we zien enkel 

een ‘na elkaar’ (post hoc), geen ‘ten gevolge van elkaar’ (propter hoc) 
- Wat is een redenering a priori en analytisch? Geef een voorbeeld 

▪ Redeneringen die de concrete ervaring voorafgaan en er los van staan en waarvan 
de conclusie vervat is in en logisch volgt uit de definitie van de termen zelf. Vb.3 
maal vijf is gelijk aan de helft van dertig 

5) De idee van causaliteit volgens Hume. P. 95 

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

- Kan de waarneming volgens Hume ons iets zeggen over een causale relatie tussen twee 
feiten? Waarom? P. 95 laatste zin 
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▪ Nee, de waarneming laat enkel een ‘na elkaar’ zien en geen ‘ten gevolge van elkaar’. 
We nemen nooit het verband of de relatie op zich waar. Vb. potlood → je ziet de 
zwaartekracht niet en ziet enkel de 2 gescheiden feiten. Je kent zelf de oorzaak toe. 

 Waarneming zegt niks over causaliteit omdat het zelf geen feit/fenomeen is, maar een uitleg 
is van de realiteit. Het is een product van het subject/een interpretatie van de feiten 

- Wat is de functie van “natuurlijke neiging”, “verwachting” en gewoonte” in Hume’s concept 
van causaliteit? P. 96 & 97 
▪ Causaliteit= de natuurlijke neiging: we zijn er van nature toe geneigd om 

causaliteit/een relatie tussen 2 gebeurtenissen te zien (instrument omdat het ons 
langer doet overleven op aarde & realiteit doet beheersen) 

▪ Verwachting: we doen alsof er causaliteit is 
▪ Gewoonte: causaliteit brengt orde en regelmaat in de natuur en ons dagelijkse 

leven 
- Is causaliteit volgens Hume een kwestie van geloof of van kennis? P. 97 

▪ Causaliteit = een kwestie van geloof in ficties => een soort van kennis die niet 
theoretische kennis is, maar wel werkt & ons helpt te overleven 

▪ We kunnen niet komen tot absolute kennis maar enkel tot waarschijnlijkheid. 

 

6) Humes visie op inductie  
- Leg zeer kort uit: Hume is over causaliteit en inductie sceptisch. 

▪ Causaliteit bestaat niet & is een projectie vd rede van de mens/product vh subject. 
→ is geen natuurwet 

▪ Hume is sceptisch tegenover inductie => je kan nooit 100% zeker zijn! 
▪ Door inductie poneren we kennis die veel verder strekt dan onze ervaring en die niet 

gerechtvaardigd is vb. alle zwanen zijn wit → kennis is fragiel. Totale kennis heeft 
men nooit. 

▪ Inductie leidt niet tot betrouwbare waarheid maar tot doxa (schijnkennis) => 
waarschijnlijkheid 

▪ Onze waarneming en ervaring zijn niet absoluut en kunnen dus niet veralgemeend 
worden. Inductief redeneren leidt niet tot betrouwbare waarheid. 

7)  Humes scepticisme ten aanzien van de metafysica. P. 98 
- Wat betekent het volgens Hume dat het Ik en God illusies zijn? 

▪ We zijn geneigd deze substanties te veronderstellen maar hebben deze nooit echt 
waargenomen. We zijn niet zeker of ze reëel zijn. We ervaren ze niet rechtstreeks 
maar hebben een bundel van steeds veranderende ‘percepties’. 

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

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

 Ficties zijn wel nodig en belangrijk voor zingeving 

8) Humes gematigd scepticisme.: futiel of fataal? P. 99 
- Lees de alinea op p. 100 die begint met “Humes scepticisme”. Focus op volgende concepten: 

rede, verstand, hartstochten, natuur, instinct en alsof: 
▪ Het verstand/rede/zelfbewuste subject is geen baas in eigen huis => ‘De rede is 

slechts de slaaf van de hartstochten & kan slechts de functie hebben hun te dienen 
en te gehoorzamen’ 



Sigrid Verreycken 

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

▪ Rede = natuurlijk instinct dat ons tot bepaalde overtuigingen brengt en ons behoedt 
voor ontsporing 

▪  We  moeten doen alsof 

9) De invloed van Hume op Kant. P. 100 
- Kant was een dogmatische filosoof die dankzij Humes scepticisme kritisch is geworden over 

zichzelf en over alles dat hij dacht dat dé waarheid was. Klopt dat? 
▪ Dankzij Hume kwam Kant los van het dominante rationalisme van zijn tijd en werd hij 

gedwongen een standpunt in te nemen.  

H6: Kant TAAK 

Korte situering Kant niet kennen 

1) Kants denken begrepen als het streven naar autonomie. 

- Wat betekent het Griekse woord "agoon"? voetnoot 1 p. 105 

▪ Agoon= een kampstrijd/wedstrijd, arena, het veld 

▪ In de filosofie is er altijd een discussie aanwezig tussen verschillende 
stromingen/filosofen om er vervolgens iets positiefs uit te kunnen halen en dit wou 
Kant aantonen.  

Vb. moderne empirisme >< moderne rationalisme (aangeboren ideeën) heeft 
positieve resultaten  → beseffen dat ideeën eerst geen inhoud hebben die gebaseerd 
is op ervaring. Het zijn niets meer dan wensen/ zinloze stellingen. En men moet 
proberen er inhoud in te krijgen, de ideeën moeten zinvol worden. 

- Wat veroorzaakt het moderne principe van het subject als bron van zekerheid in verband 
met de functie van God als garant van zekerheid en objectiviteit? (p. 106) → Subject-
objectsheiding: 

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

▪ God heeft niet meer de functie als garant van zekerheid 
▪ Hume bracht Kant tot de idee dat God wel een functie kan spelen in het leven van de 

mensen, maar dat die functie niets te maken heeft met de objectieve waarheid 
▪ Hume: God is een fictie (die noodzakelijk is om te overleven) 
▪ Kant: God is een postulaat van de praktische rede => de rede produceert de idee van 

God om een zin te geven aan het leven 

 Volgens Hume kan God niet langer de garant van betrouwbaarheid & zekerheid zijn 
(functie van kennis), maar is het de mens die als het ware van binnenuit de bronnen van 
zekerheid moet zoeken. God speelt niet meer de functie van kennis (Descartes zei van wel 
want hij zei dat God alle objectieve kennis bezat). Hume brengt Kant tot het idee dat God wel 
een functie kan spelen in het leven van de mensen, maar die functie heeft niks te maken met 
objectieve waarheid. Bij Hume is God een fictie en bij Kant is God een postulaat van de 
praktische rede (de rede produceert het idee God om een signaal te geven aan het leven van 
het individu).  

▪ Postulaat = onbewezen stelling die toch w aanvaard  
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2) De verwarring tussen hallucinatie & perceptie: beginpunt van kritisch denken 

- Wat is de verhouding tussen Kants transcendentale filosofie, het moderne rationalisme en 
het moderne empirisme? (p. 111) 

▪ Moderne filosofie begint met Descartes (het rationalisme) <-> dan komt moderne 
empirisme door Locke, Hume, Berkeley  

▪ Kant = grondlegger van de transcendentale filosofie (=kritische filosofie)  => 
antwoord op rationalisme (Descartes) en empirisme (Locke, Hume, Berkeley) 

▪ Kant is het 3e element: Transcendentale filosofie is een antwoord op het moderne 
rationalisme & empirisme. Het articuleert zich in de ruimte tussen beide 
filosofieën door te pogen de juiste plaats( de juiste geldigheid) te vinden voor 
zowel het begrippelijke als het zintuiglijke (probeert ze samen te brengen).  → Kant 
probeert met zijn transcendentale filosofie een soort van verzoening te realiseren 
tussen de 2 antagonistische posities: rationalisme en empirisme (via Hume) 

▪ Via Hume raken we bij dit derde element. De vraag is niet wie gelijk heeft van de 
twee extreme tegenpolen, maar waar de grenzen liggen vh gebied vd rede/verstand 
en vh gebied vd zintuigen.  

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

• Belangrijkste kritische werken van Kant p.111 (!! Examen) 
- Kritiek der reinen Vernunft – Kritiek van de Zuivere Rede (1781) 

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

- Kritik der praktischen Vernunft – kritiek van de Praktische Rede (1788) 
▪ Over de vraag van de mogelijkheidsvoorwaarden van moraliteit 

- Kritik der Urteilskraft - Kritiek van het Oordeelsvermogen (1790) 
▪ Over zowel het schone & het sublieme als over het levende 
▪ Stelt de moeilijkheid van objectivering aan de orde, evenals de noodzakelijkheid om 

tot een epistemologisch meer expliciet gezichtspunt te komen wat betreft de 
verhouding tussen objectiviteit en subjectiviteit 

3) Kants pre-kritische periode: logische noodzakelijkheid vs effectieve realiteit. P. 111 

- Beschrijft kort en bondig de twee periodes van de pre-kritische filosofie van Kant (p. 112) 
→ 2 periodes hebben te maken met 2 grote stromingen binnen filosofie (rationalisme & 
empirisme) 

▪ 1e  periode (tot 1760): Kant die school van dogmatisch rationalisme volgt: 
beheerst door de gedachte dat de logische analyse-methode voldoende is om de 
essentie van het reële te bereiken. De bewijzen van het bestaan van God hebben 
een zekere waarde, wat wil zeggen dat men vanuit het logisch denken van God 
ook kan besluiten tot het bestaan ervan. Er is nog geen verschil tussen 
‘begrippelijkheid’ (= verstand-denken) en zintuiglijkheid. Invloed van newton, Leibniz 
en Wolff 

▪ 2e  periode (tot 1769): Kant komt in aanraking met Locke, Hume & het empirisme 
en geraakt in vertwijfeling rond de betrouwbaarheid van uitspraken die 
zogenaamd de realiteit betreffen, maar die toch dromerijen of dweperijen blijken 
te zijn. Neemt beetje afstand van zijn rationalistische opleiding/achtergrond en 
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begint de Britse filosofen te lezen (vooral Hume). Ziet in dat er een verschil is tussen 
logische noodzakelijkheid en effectieve realiteit => existentie is geen attribuut van 
essentie=> Kant neemt afstand van zijn rationalistische visie 

-  Wat is volgens Kant problematisch in Descartes' ontologisch godsbewijs? (p. 113) Kritiek: 

▪ De verbinding tussen het denken en het zijn is problematisch; het is niet omdat een 
gedachte klopt dat het in de realiteit ook zo is (vooral dankzij Hume kwam Kant tot 
dit inzicht). Het is niet omdat je tot een zelf-evident of een niet contradictorisch 
concept kan geraken, dat je kan besluiten dat dat in realiteit zo is vb. “hoogste wezen 
kan niet niet bestaan, dus god bestaat”  

→ We kunnen vertrekken bij de vaststelling van het bestaan van de wereld, maar 
het eindpunt van dit proces kan nooit het concept God zijn. Als we God moeten 
denken als het absoluut volmaakte wezen dat als zodanig alle eigenschappen 
bevat, betekent dit nog niet dat God bestaat. 

 Crisis van de ontologie 

4) Hoe Kant uit zijn dogmatische sluimer werd gewekt door Hume. P. 113 

- Wat betekent dat Kant door Hume wakker werd geschud uit zijn dogmatische sluimer? 
(pp. 113-114) 

▪ Hume deed Kant beseffen dat het denken alleen niet aan zichzelf genoeg kan zijn. 
Een denken dat wil gericht zijn op kennis die op de zintuigen betrokken is, kan niet 
anders dan erkennen dat er ook iets buiten het denken werkzaam is.  

▪ Met enkel begrippen kan je de waarheid niet zeggen. Je kan zo mooie blijven 
gedachten formuleren, maar dat zegt niets over de realiteit.  

▪ Hume maakt het mogelijk dat Kant de zintuigen herontdekt als bron van objectieve 
waarheid, niet van de objectiviteit van de objectieve waarheid MAAR van de inhoud 
van de waarheid. 

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

5) De brief aan Marcus Herz: een kwestie van overeenstemming 

- Wat is de centrale vraag van Kant in zijn brief aan M. Herz? (p. 115) 

▪ “Op welke grond berust de betrekking tot het object van wat in ons voorstelling 
heet?” 

→ We hebben zijn (het object) en het denken/voorstelling/gedachten/idee en de 
vraag is: ‘wat is de relatie tussen de twee? En met welk vd 2 moeten we beginnen? 
Moeten we eerst beginnen met het object of met het denken? Welk element is de 
oorzaak van wat?’ 

- !!! Kant => zegt dat het allemaal 1 grote hypothese is waarover hij praat -> hij probeert de 
mogelijkheid van de werkelijkheid te bepalen 
We kunnen niet meer zeggen dan dat deze mogelijkheid wel begrijpelijk is.  
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Het antwoord op de vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarde van de realiteit is niet een feit, 
het is een consistente uitleg die begrijpelijk is, als mogelijkheid beschouwd moet worden en 
ons helpt om te realiteit uit te leggen 

• * Grensbepaling als centraal kenmerk van Kants kritisch project. 

• * Kritisch idealisme of transcendentale filosofie. 

- Zoek in sectie 5 voorbeelden van Kants gebruik van het conditionele. 

▪ P.115 zin met ster: Kant spreekt over een grote hypothese  → we proberen de 
mogelijkheid van de werkelijkheid te bepalen en we kunnen niets meer zeggen dan 
“dit is een mogelijkheid die begrijpelijk is”. Het antwoord op de vraag naar de 
mogelijkheidsvoorwaarde van de realiteit is niet een feit, het is alleen een 
consistente uitleg die begrijpelijk is en die wel als mogelijkheid moet beschouwd 
worden en ons helpt om de realiteit uit te leggen.  

- Wat is hét probleem volgens Kant in het idee van de wederzijdse overeenstemming tussen 
object en voorstelling? (pp. 116-118) 

▪ P. 116 Object en voorstelling bepalen elkaar niet wederzijds en oorzakelijk. Het 
object is niet de oorzaak van het verstand en het verstand is ook niet de oorzaak 
van het object. Vb. het object hand is een mengeling van 2 registers: het zintuigelijke 
en het intellectuele. Het probleem is dat we veronderstellen dat één van de 2 de 
oorzaak is, maar dat klopt niet. We moeten meer denk in termen van reciprociteit 
tussen de 2 elementen.  

▪ P. 118 De manier waarop Kant dat oplost, is door te zien dat er in de realiteit altijd 
universaliteit en noodzakelijkheid te vinden is => Alle elementen die bestaan, volgen 
de wetten van de natuur. En daardoor zegt Kant dat er toch iets is in de realiteit dat 
nooit verandert. = ‘begrippelijke aspect van de ervaring’ (zijn) -> moet het 
onderwerp van de filosofie zijn (dus niet wat er gebeurt, niet de voorbeelden maar 
wel de wetmatigheid van de natuur 

6) Constitutie en de mogelijkheid van objectieve kennis. 
• Constitutie: hoe zijn synthetische oordelen a priori mogelijk? 

- Kritiek vd zuivere rede 
▪ Gaat vooral over de vraag naar de mogelijkheid van objectieve kennis => ‘Hoe zijn 

synthetisch a priori oordelen mogelijk?’ => verwijst naar de noodzakelijke combinatie 
van de 2 aspecten, het a priori regelgevende van de reden en het synthetische van 
de zintuiglijkheid 

- Geef op basis van dit hoofdstuk een korte definitie van a priori, synthetische en 
analytische oordelen. (pp. 118-119) 

▪ - Analytische oordelen= oordelen die onafhankelijk van de ervaring waar of 
onwaar kunnen zijn/een oordeel waar we in het predicaat niets meer in vinden dan 
in de definitie van het subject al aangekondigd was, er komen geen verrassingen bv. 
een man is een mens, een vrouw is een mens 

▪ Synthetische oordelen= oordelen die de ervaring nodig hebben om te besluiten of 
ze waar of onwaar zijn/een oordeel waarbij het predicaat iets meer over het subject 
zegt dan louter de definitie van het subject, het zijn vooral oordelen over de 
(zintuigelijke) ervaringen bv. iemand loopt of je mengt dingen en er vindt een 
ontploffing plaats, vb. het is hier warm vb. de mens is van het balkon gevallen  → is 
een mogelijkheid, maar staat niet impliciet in het concept van mens 
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▪ A priori= noodzakelijkheid van de begrippen, regelgevende van de rede/oordelen 
over de mogelijkheid van de realiteit, of zaken waarbij je geen ervaring nodig hebt 
bv. 2 + 2 = 4 (je doet dit automatisch en denkt hier dus niet bij na, het is een 
denktheorie en ervaring is niet nodig) 

▪ A posteriori = oordelen die feiten die al gebeurd zijn beschrijven 

- Is causaliteit volgens Kant een fictie? Bespreek uw conclusies met uw medestudenten. (p. 
119) 

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

▪ Causaliteit gaat verder dan een eenvoudig empirische redenering. Een causaal 
verband is iets anders dan een loutere opeenvolging.  

▪ ‘fictie’= het verschil tussen een oorzakelijk verband en een opeenvolging   
▪ Kant neemt gedacht van Hume over dat bepaalde fictie nodig en nuttig zijn in onze 

omgang met de realiteit MAAR: hij zoekt (voorbij het fictief statuut) toch bepaalde 
regulariteiten/noodwendigheden vast te leggen in bepaalde ficties → Als we naar de 
wereld kijken werken we op een bepaalde manier waardoor we spontaan dingen die 
na elkaar gebeuren als causaliteit ordenen. We zien altijd hetgene dat voordien is 
gebeurd als een oorzaak van wat achteraf gebeurd is. Kant zou zeggen dat dat iets is 
dat in het subject bestaat, we projecteren een bepaalde orde in de realiteit en dat 
kan wel een fictie zijn, maar hij geeft het een andere naam: een analogie van de 
ervaring/opeenvolging.  

7) De onkenbaarheid van het ‘Ding an sich’. 

- Waarom is het "Ding an sich" volgens Kant per definitie onkenbaar? (p. 120-121) 

▪ Omdat het ding aan zich is en niet voor ons.  

▪ Kant merkt dat de dingen die aan ons verschijnen, verschijnen op een bepaalde 
manier en dat heeft te maken met ons en niet met de dingen zelf.  

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

▪ Iedere kennis veronderstelt dat het subject zich op een ding betrekt (wat we zien 
een mengeling is van externe informatie en interne activiteit). Zonder deze 
betrokkenheid kan er niets worden gekend. De realiteit ‘an sich’ zonder interventie 
is “het ding aan zich” en per definitie kunnen we dat niet kennen en zodra we het 
proberen te kennen, is het een verwerking van de realiteit.  

➔ De realiteit is altijd voor ons. Volgens Kant zijn we intrinsiek verdeeld tussen 
zintuiglijkheid en ‘begrippelijkheid’ (denken). Er bestaat een realiteit, maar zodra 
we die proberen te kennen is die gecontamineerd door het subject. 

- Wat betekent dat de beperking de mogelijkheid is? Denken we volgens u over de wereld 
en over onszelf soms zoals Kants lichte duif? (p. 121) 

▪ De luchtweerstand is voor de duif de mogelijkheid tot vliegen. De vraag zelf is de 
mogelijkheid van het antwoord. Zonder vraag geen antwoord. De beperking is de 
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mogelijkheid => je hebt altijd weerstand nodig om iets te doen. Hier heeft Kant 
Hume nodig gehad om wakker te worden van het automatisme in zijn denken. Je 
hebt altijd een vijand nodig om wakker te worden. Je moet niet klagen over de 
beperkingen, want dankzij deze beperkingen kunnen we iets doen.  

We mogen niet klagen over de beperkingen, want dankzij de beperkingen kunnen we 
iets doen (de beperking is de mogelijkheid -> de vraag is de mogelijkheid van het 
antwoord) → door weerstand lucht kan duif vliegen 

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

➔ We denken volgens mij niet zo en klagen.  We mogen niet klagen dat we dingen 
niet kennen, maar we moeten zien dat kennis en filosofie pas mogelijk is als we de 
grens aantonen tussen het ding aan zich en de realiteit voor ons. En dan lossen we 
min of meer alle problemen van het scepticisme op.  

• Waarom Kant ‘moediger’ was dan Descartes. 

8) Kants visie op de levende organisatie. 

- Wat betekent het volgens Kant dat de levende organisatie objectief onkenbaar is? (p. 124-
126) 

▪ Wat Kant ontdekt, is dat alles wat leeft weerstand oplevert en brengt zo kennis aan 
de wetenschap op. En datgene wat geen weerstand levert dat leeft niet. De vraag is 
dus hoe we organismen kunnen kennen. Kant zegt dat wat leeft, is op zich 
onkenbaar, want het is onvoorspelbaar. We kunnen de structuur wel kennen, maar 
niet het organisme in de realiteit.  

▪ Ten tweede door deze spanning/poging/mislukking om het leven te 
conceptualiseren, raakt het subject tot kennis van zichzelf en ook tot kennis van de 
objectiviteit en vooral tot het besef wat contingentie betekent. Aan de ene kant 
kunnen wij objectieve waarheid produceren over algemene processen, maar dat 
toont dat aan de andere kant iets altijd onkenbaar blijft.   

▪ → De levende organisatie kan niet a priori gevat worden in een universele regel. 
Levende systemen hebben op een intrinsieke manier te maken met contingentie 
en bieden een weerstand tegen objectivering. 

• * Wat de mens is volgens Kant. 

H7: Husserl TAAK 

 

1) Kantelingen naar de fenomenologie p.131 
• Husserls denken als een kanteling in de transcendentale filosofie. 

• Husserls denken als een kanteling in de geschiedenisvisie. 

• Husserls denken als een kanteling in de aandacht voor de leefwereld. 

• Fenomenologie: wat houdt het in?  

• De drie momenten in de ontwikkeling van Husserls denken. 

- Wat is de naam die Husserl aan zijn filosofie geeft?  
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▪ Fenomenologie: een theorie van fenomenen, de dingen die verschijnen, theorie over 
de realiteit MAAR dit is de realiteit die aan ons verschijnt. De realiteit voor het 
subject en niet de realiteit op zich.  

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

- Leg de "kanteling op minstens drie vlakken" kort en bondig uit. P.131-135 

▪ Op vlak van transcendentale filosofie: er is een vrij dominante productie van 
overkoepelende filosofische systemen. Filosofie wordt opgevat als een algemeen 
kader waarin disciplines kunnen worden gesitueerd. 

➢ Postkantiaanse 19e eeuw (= tijd tussen Kant en Husserl):  filosofen praten 
over natuurfilosofie, rechtsfilosofie, filosofie van de economie, … => groot 
systeem van filosofische disciplines  → dominante productie van 
overkoepelende filosofische systemen  niet het idee maar de feiten zijn 
het ware, ideeën zijn een verdere verwerking van de feiten 

➢ Husserl volgt Kant’s zijn visie => Hoe komt het dat we bepaalde zaken zo 
ervaren? Bv. welke zijn de mogelijkheidsvoorwaarden van deze crisis?  

➢ Duitse filosoof Heidegger: de geschiedenis van de wijsbegeerte is uiteindelijk 
gelijk aan de geschiedenis van de mensheid, het is niet iets apart  

➢ Rationalisme w vervangen door het Duits idealisme = idealistische filosofie 
die de strengheid van de wetenschap heeft, zonder daarom samen te vallen 
met de wetenschap 

➢ Empirisme w vervangen door het positivisme: empirisch onderzoek, 
experimenten zijn hier de waarheid, experimenteel onderbouwde 
gezichtspunten die de wetenschap ondersteunen en conceptueel 
onderbouwen 

➢ Zowel bij idealisten en positivisten zien we dat de filosofie zich steeds meer 
onderscheidt van de wetenschappen 

▪ Op vlak van de geschiedenisvisie (=manier waarop geschiedenis begrepen wo): 
men krijgt een besef van tijd/idee van verandering/instabiliteit. Men ziet in dat 
de toekomst heel anders zou kunnen zijn en dat het verleden heel anders geweest 
zou kunnen zijn dan het heden= besef van historiciteit → opkomende 
denkstroming ‘historicisme’ die veronderstelt dat alles continu verandert & dat 
alles slechts waarde heeft in verhouding tot de geschiedenis als geheel en niet op 
zichzelf. 

➢ Historicisme: zag de geschiedschrijving voor het eerst als een aparte 
discipline => geschiedenis moet beschreven worden op basis van objectieve 
feiten & studie van geschreven bronnen 

➢ Vb. Wegener: aarde veranderlijk 

➢ Vb. Darwin: soorten veranderlijk 

▪ Op vlak van de aandacht voor de leefwereld (= de echte realiteit die we als mens 
met een lichaam ervaren): binnen filosofie komen twijfels omtrent het statuut, het 
nut en de nadelen van een filosofie die louter idealistisch zou gericht zijn op de 
ontwikkeling van een overkoepelend systeem → er komt meer aandacht voor de 
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leefwereld en er wo gepoogd om iets te denken dat met de leefwereld te maken 
heeft. De echte realiteit en niet via de wetenschap, maar die wij als mens met een 
lichaam ervaren 

➢ Husserl: ‘lebenswelt’; ‘wij bekijken de wereld met de ogen van de 
wetenschappen, maar niet meer met onze eigen ogen’  → we mogen niet 
naïef zijn   

➢ Motief: De waarheid is niet het eerste dat zich aan ons toont, er is iets 
oorspronkelijker (er is iets dat verstopt is achter onze gangbare manier om 
de wereld te bekijken) 
Bv. Freud: we denken dat we vrij zijn: oorspronkelijker is het onbewuste (dat 
ons gedrag beïnvloed -> subject is niet zomaar baas van eigen spreken) 
Bv. Kierkegaard: we denken dat de ratio het wijs zijn van de mens is: 
oorspronkelijker is het schepsel van God te zijn  
Bv. Nietzsche: het is niet het object die spreekt: oorspronkelijker is een wil tot 
macht  
Bv. Cassirer: waarheid bevindt zich in mythen niet in wetenschap 
Etc. 

➢ Er is ook meer aandacht voor existentiële vraagstukken 
Jaspers  →  in grenssituaties (beslissende momenten in ons leven) hebben 
we niets aan de wetenschap => moeten een geloofssprong maken 

 

2) Husserl: korte schets 
- Filosofie van Husserl/Maak een opsomming van alle informatie die op pp. 136-138, 140 en 

149 staat over Husserls filosofie. 
p. 136 
▪ Inspireerde zich in 1e instantie op de wiskunde. Hij was sceptisch ten aanzien vd 

positivistische (objectivistische) ingesteldheid vd filosofie → anti-psychologische 
theorie van wiskundige objectiviteit. 

▪ ‘Naar de dingen zelf’  → De fenomenologie= een poging om terug naar de dingen 
zelf te gaan, naar de oorspronkelijke ervaring vd wereld die verloren is gegaan door 
de wetenschap (Duitse termen niet kennen)/Wenste te kijken ‘naar de dingen zelf’ 
dus studeren van ‘fenomenen’ of verschijnselen, met name de dingen voor zover 
die door de natuurlijke ervaring, vanuit de ‘natuurlijke attitude’, tot ons 
bewustzijn doordringen 
➢ We zijn vergeten dat de oorsprong van de wetenschappen de (leef)wereld is 

die we op een naïeve manier kunnen bereiken 
▪ Inhoud van het bewustzijn is niet van punt A naar punt B verplaatsen, maar B komt 

gewoon dichter en dichter  
▪ Fenomenologie focust dus op de constitutie van objecten, perceptie & tijd, dit wil 

zeggen op de actieve betekenisverlening door het bewustzijn. 
Betekenisverlening door bewustzijn:  de dingen zelf zijn niet de dingen op zich, maar 
de dingen die al een betekenis hebben => de realiteit op zich is onbereikbaar; er 
bestaat geen realiteit zonder betekenis, er bestaat geen realiteit buiten bewustzijn. 
Wat we zien is een product van een verwerking van de info van buitenaf => actieve 
betekenisverlening door het bewustzijn ( passieve registratie van de 
gegevenheid) 

▪ Fenomeen= kennisact  → alles wat bestaat zijn denkacten; fenomenologie moet de 
dingen analyseren op de manier waarop ze aan ons verschijnen (ze verschijnen als 
bewustzijnsactiviteit)  
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▪ Hij spreekt van een ‘intentioneel’ (op iets gericht) bewustzijn  => het bewustzijn is 
altijd gericht op iets, nl: betekenis geven 
Vb. woord ‘big’ gaat een engelsman & nederlander anders interpreteren  → 
fenomeen ligt niet in woord op papier, maar in intentionaliteit vh 
bewustzijn/betekenisverlening 

▪ Fenomenologische methode: vertrekkende vd intuïtieve gegevens in bewustzijn 
zal zij zowel de voorstelling ervan als het besef van waarover het gaat, het wezen 
ervan, trachten te achterhalen. → wetenschap van de fenomenologie 

▪ Wil komen tot een algemene & noodzakelijke beschrijving vd dingen voor zover ze 
tot ons bewustzijn komen, en om aldus het ideaal te realiseren van een 
apriorische en universele wetenschap van deze “zijns-metafysica”. A priori wetten 
ontdekken die de relaties tussen verschillende soorten objecten bepalen.  

p.138 
▪ De fenomenologie houdt zich niet bezig met objecten, maar met de acten van het 

bewustzijn= houdt zich bezig met de oorspronkelijke manier om de wereld te 
ervaren 

p.140 
▪ Epochè= tussenhaakjes zetten: we weten teveel, we bekijken de wereld vanuit een 

wetenschappelijk punt en moeten dat tussen haakjes zetten; alles wat we 
vanzelfsprekend vinden tussen haakjes zetten (=terug naar de realiteit gaan)  

➔ Zo krijgen we een oorspronkelijker oog=> van binnen naar buiten filosoferen = 
methode van opschorting/epochè 

▪ Hij spreekt van een onafwendbare noodzakelijkheid van een transcendentaal-
fenomenologische oriëntatie in de filosofie → historisch-teleologische methode 
(terugkeer naar de oorsprong, geschiedenis) 

p. 149 

▪ We moeten een beweging van terugwending maken, in een daadwerkelijk 
historische en kritische betekenis. We moeten terug reflecteren, op een grondige 
historische en kritische manier, om zo tot een radicaal zelfbegrip te komen, voor 
alle beslissingen. 

▪ Kritiek op de psychologie: hij associeert het woord tot het psychologisme => het 
object van de psychologie is een subject (denkactiviteit die betekenis geeft) en dat 
zijn ze vergeten  

+ kritiek op alle pogingen om de subdisciplines van de filosofie te beschouwen als 
onderdelen van de empirische psychologie 

- Husserl archief P.138 
▪ = De drie stalen brandkasten in Leuven waar het nalatenschap van Husserl bewaard 

wordt  
 

3) De crisis van de Europese wetenschappen. 

- Wat is de geschiedenis van het Europese denken volgens Husserl? Wat zijn de nefaste 
gevolgen daarvan? P.139 

▪ De geschiedenis van het Europese denken is een zoektocht naar objectivering. Dit 
kan zorgen dat ze vastloopt in vormen van objectivisme wat betekent dat er 
geloofd wordt dat de wetenschap als enige de waarheid zegt over de wereld.  
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 Het is dus een vooruitgang naar wetenschappelijke vormen om de realiteit uit te leggen. 
Zo krijgen we meer accuraatheid, meer duidelijkheid over de objectiviteit, meer zekerheid  

▪ MAAR volgens Husserl nefaste gevolgen van deze geschiedenis: een groot deel van 
ons zelf gaat erbij verloren, namelijk de menselijke ervaring/ We lopen vast in 
vormen van objectivisme & door een verzet tegen deze vormen van objectivisme 
kan een subjectivistische reactie ontstaan die daarmee symmetrisch is en de 
wetenschap louter als aan construct dat subjectief-relatief, cultureel bepaald en 
dus qua inhoud contingent is ziet. 

➢ Probleem bij het objectivisme: het objectivisme gaat de wetenschap als de 
enige discipline beschouwen die de waarheid zegt  => wetenschap heeft 
laatste woord 

➢ Probleem bij het subjectivisme: de wetenschap is een construct dat 
subjectief-relatief is, cultureel bepaald en dus contingent is => zij willen alles 
tot culturele constructies reduceren  

➔  Husserl is tegen deze twee extremen 

• De historisch-teleologische methode. 

• Crisis volgens Husserl 

- Wat betekent "crisis" en wat is de crisis die Husserl analyseert? P.141 

▪ = Een oordeel, een beslissing nemen, overgaan van ziek naar gezond; kritisch zijn is 
oordelen 

▪ Voor Husserl is de crisis het interbellum (jaren ’30) => moment waarop de 
wetenschappen helemaal vergeten zijn wat eigenlijk de waarde is van de mens, ze 
weten niet meer wat ze met hun kennis moeten doen => crisis van het geloof in de 
rede (zie p 146) 

➢ Crisis in de wetenschappen: het idee van wetenschap werd gereduceerd, 
en dit op een positivistische manier, tot een loutere feitenwetenschap. 
Verandering in wat wetenschap in het algemeen betekend had en wat het 
nog zou betekenen voor de mensheid. Uitschakeling van de mens als 
betekenisverlenend wezen, reductie van de mens tot een louter 
feitenmens, helemaal vergeten zijn wat eigenlijk de waarde is van de mens. 
Wetenschap heeft weinig te zeggen over de subjectieve vrijheid, over de 
redelijkheid en de onredelijkheid van de mens. Ze weten niet meer wat ze 
met hun kennis moeten doen. Abstraheert alles wat subjectief is. Husserl 
stelt dat de wetenschappelijke wereld een constructie en substitutie 
(substructie) is van de leefwereld. 

• De crisis van de filosofie impliceert de crisis van de wetenschappen als onderdeel van het 
filosofisch centrum. De crisis treft ook de Europese mensheid zelf. 

• De crisis van de wetenschap als het verlies van haar betekenis voor het leven. 

• De revolutie van de renaissance volgens Husserl. 

• Het falen van de nieuwe wetenschap en de niet-opgehelderde beweeggrond voor dit 
falen. 

• Het ideaal van een universele filosofie en het proces van haar interne ontbinding. 
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• De strijd van de moderne filosofie als een strijd voor de betekenis van de mens. 

4) Husserls persoonlijke filosofie. 

- Wat moet een filosoof volgens Husserl zijn? P.149  

▪ Filosoof= “Een functionaris van de mensheid”. Die niet zomaar afziet van de taak 
(het geloof in de mogelijkheid van filosofie als een taak, dat wil zeggen in de 
mogelijkheid van de universaliteit van kennis) 

▪ Alle filosofen & wetenschappers zijn ten dienst van de mensheid, anders vergeten ze 
het oorspronkelijke doel en doen ze mee aan de crisis 

▪ We moeten terug reflecteren op een grondige historische & kritische manier om zo 
tot een radicaal zelfbegrip te komen voor alle beslissingen (radicaal zelfbegrip = 
begrip van onze inbedding in de geschiedenis) 

- Zet op een tijdlijn alle filosofen en wetenschappers die in dit hoofdstuk worden vermeld. 
EXAMEN! 

Descartes (1596-1650) 

Kant (1724-1804), Fichte (1762-1814), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Schopenhauer (1788-1860), 
Leopold von Ranke (1795-1886), Charles Darwin (1809-1882), Kierkegaard (1813-1855), Karl Marx (1818-1883), 
Jacob Burckhardt (1818-1897), Nietzsche (1844-1900), Sigmund Freud (1856-1939), Edmund Husserl (1859-
1938), Ernst Cassirer (1874-1945), Alfred Wegener (1880-1930), Karl Jaspers (1883-1969), Martin Heidegger 
(1889-1976) 

H8: Heidegger TAAK 

Korte situering Heidegger niet kennen 

1) De drievoudige negatie van de traditionele westerse metafysica. 
- Wat betekent het dat het denken van Heidegger, Nietzsche en Marx als een drievoudige 

negatie van de metafysica kan worden beschouwd? P. 156 
▪ Drievoudige negatie vd metafysica= pogingen om een alternatief voor de 

metafysica te vinden. Volgens hen is de metafysica een vergissing geweest: ze 
heeft een onmenselijk wereld gecreëerd en daardoor de echte menselijke natuur 
in gevaar gebracht. → de waarheid is het oorspronkelijke dat de mensen zijn 
vergeten 

▪ Ze geven kritiek op het verleden. Volgens hen is het verleden in de geschiedenis 
vd filosofie een eenvormig continuüm van een grote vergissing. De tegenwoordige 
tijd is een noodsituatie van menselijke vervreemding waarin de werkelijkheid en 
de mogelijkheden van de menselijke natuur in gevaar zijn. 

- Karl Marx (1818-1883) 
▪ Verleden = een geschiedenis van privé-eigendommen & klassenstrijd 
▪ Bekritiseert moderne wijsbegeerte (bv: scheiding van mens & burger in ‘Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen) 
▪ Toekomst = maatschappij zonder sociale conflicten, met totale gelijkheid 

(communisme) 
▪ Waarheid van alles = economische relaties tussen mensen (klassenstrijd is een 

economische dynamiek) 
▪ We moeten niet meer proberen om de wereld te interpreteren, maar we moeten de 

wereld transformeren => alternatief van de filosofie = revolutie -> totale verandering 
van de maatschappij 

- Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
▪ Geschiedenis = geschiedenis van het nihilisme 



Sigrid Verreycken 

▪ Bekritiseert de middeleeuwse filosofie -> de christelijke omkering van morele 
waarden is de oorzaak van de huidige vervreemding van de mens 

▪ Waarheid van alles = de wil tot macht 
▪ De oplossing is weggaan van de metafysica, traditionele filosofie niet meer volgen => 

idee van oorspronkelijkheid 
- Martin Heidegger (1889-1976) 

▪ Geschiedenis = geschiedenis van het vergeten van het zijn 
▪ Bekritiseert de griekse filosofie => moment waarop de geschiedenis van het vergeten 

van het zijn begint + waarin zich de mogelijkheid van een nieuw beginsel verbergt 
▪ Waarheid van alles = oorspronkelijke manier om in de wereld te leven & 

oorspronkelijke betekenis van bv. de rede 
▪ Heideggers filosofie vormt het einde van de drievoudige negatie => representeert de 

uitputting van de mogelijkheden om het geheel van de realiteit op een niet-
metafysische, maar totaliserende wijze uit te leggen 

- 2) Som alle filosofen op die beïnvloed werden door Heidegger. P.155 

▪ Husserl, Hans-Georg Gadamer, Jacques Derrida, Sartres, Maurice Merleau-Ponty, 
Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, Michel Foucault, Karl-Otoo Apel, Jürgen Habermas, 
Richard Rorty, Alain Badiou, Hannah Arendt 

2) Zijn en tijd/ Het filosofisch project van Sein und Zeit: deconstructie van de westerse 

metafysica. 
- Wat is het doel van Heideggers Zijn en tijd? P.160 

▪ Doel: Hij streeft ernaar de fundamentele vraag van de metafysica, de vraag naar 
het zijn (de zin van het zijn) kritisch te herzien. → Deconstructie van de 
verschillende concepties van het zijn in de geschiedenis van de filosofie om 
daardoor een basis te verkrijgen voor een nieuwe filosofie die, anders dan de 
traditionele metafysica, de zin van het zijn vanuit de horizon van de temporaliteit 
(en dus ook van de eindigheid) zou moeten begrijpen. 

▪ Hypothese van het werk: ‘Misschien zijn we al die jaren verkeerd geweest, we 
dachten dat we het “zijn” bekeken, maar misschien bekeken we iets helemaal 
anders’ 

▪ Het boek bevat een systematische uiteenzetting van de principes en hoofdconcepten 
van Heideggers filosofische onderneming 

- Wat wil Heidegger met het woord "de-structie" zeggen? P.160 

▪ = een poging om de geschiedenis van de metafysica af te breken om opnieuw te 
kunnen beginnen. !!! niet gewoon afbreken van de interpretaties van het zijn, MAAR 
het verwijst naar de ontdekking en de daadwerkelijke erkenning van de 
verschillende interpretaties van het zijn, die de basis van onze “vanzelfsprekende” 
interpretatie van het zijn geworden zijn (een toren van lagen zoals pannekoeken) 

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

 

3) De zin van het zijn tot probleem maken. 
• Het onderscheid tussen Husserls en Heideggers fenomenologische methode. 

- Wat is het verschil tussen de fenomenologie van Husserl en die van Heidegger? (Husserl 
was zijn leraar) (pp. 161-163) 
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▪ Husserls fenomenologie:  

➢ richt zich op de verhouding tussen de voorwetenschappelijke wereld 
(Lebenswelt) en de wetenschappen die deze wereld op een 
wetenschappelijke manier ontplooien en zo haar eigenlijke karakter 
verhullen of vervalsen.   

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

➢ Heeft astronomie gestudeerd  → gebruikt astronomie om fenomenen te 
bestuderen 

▪ >< Heideggers onderneming: 

➢ richt zich op de kern van de metafysica zelf. Hij probeert om de 
existentiële mogelijkheden voor de mens te beklemtonen die elke 
metafysische interpretatie van het zijn opent en uitsluit. => betrekt de 
existentiële vraag erin 

➢ Heidegger dacht daardoor ‘het leven’ een filosofische diepte te geven die 
Husserl de fenomenologie niet kon bieden. → in Husserls fenomenologie 
ontbreekt het existentiële element dat filosofie met leven verbindt 

➢ Fenomenologie moet zich niet beperken tot het bewustzijn => menselijke 
leven is niet te reduceren tot bewustzijnsbelevenissen 

➢ Het feitelijke leven moet het domein van fenomenologisch onderzoek zijn => 
het enige oorspronkelijke is het leven in zijn temporele feitelijkheid 

➢ Heeft theologie gestudeerd  → wil astronomie niet gebruiken om 
fenomenen te bestuderen, wil zijn eigen analyse ontwikkelen om te 
analyseren wat de mens is en om de ganse geschiedenis van de filosofie te 
herzien 

➢ Voor Heidegger is de taak van de filosofie niet om een nieuwe definitie 
van het zijn te geven die de vorige interpretaties zou verbeteren, maar om 
de vraag naar het zijn en zijn mogelijkheidsvoorwaarden structureel te 
analyseren, zodat haar noodzakelijkheid zichtbaar wordt. 

➢ De fenomenologie probeert voor beiden om grondstructuren van het zijn 
te ontdekken. Deze kunnen volgens Husserl achterhaald worden via 
reflectie over het bewustzijn terwijl voor Heidegger de fenomenologie zich 
niet mag beperken tot het bewustzijn (want menselijke leven is hier niet 
tot te reduceren) maar het feitelijke leven. 

• Vergeten van de vraag naar het zijn 

- Wat betekent "vergeten" in Heideggers these van het vergeten van de vraag naar het zijn? 
P.161 

▪ Metafysica heeft het zijn altijd als vanzelfsprekend behandeld => zijn het belang van 
de vraag naar het zijn vergeten 
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▪ Al van bij de grieken denken de filosofen dat ze over ‘het zijn’ aan het praten zijn, 
terwijl ze eigenlijk over de ‘dingen die zijn’ aan het praten zijn (bv: God is iets dat is 
vraag: wat betekent het dat God IS?) 

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

 Wat betekent "de vraag naar het zijn" in Heideggers these van het vergeten van de vraag 
naar het zijn? => we willen vragen wat iets is 

▪ Wat het zijn juist inhoudt 

• 3 vooroordelen vd metafysica volgens Heidegger. 

- Wat zijn de drie definities van het zijn (die voor de metafysica vanzelfsprekend zijn) die 
volgens Heidegger eigenlijk vooroordelen zijn → en wat is Heideggers kritiek op deze drie 
manieren om het zijn te definiëren? P.162 

▪ Het zijn is het algemeenste begrip: dat wat eerst waargenomen is en daarom 
inbegrepen is in alle concepties van het zijnde (dat wat is, wat bestaat). ALLES ‘is’ 
→ Kritiek van Heidegger: het begrijp van zijn is niet het algemeenste, maar wel het 
duisterste 

▪ Het begrip van zijn is ondefinieerbaar: want het zijn is het algemeenste. Als we 
het zijn zouden kunnen definiëren, dan zouden de categorieën die wij daarvoor 
zouden gebruiken, de algemeenste begrippen zijn en niet het begrip van zijn zelf= 
typische uitleg vd traditionele metafysica 

→ Kritiek van Heidegger: de ondefinieerbaarheid van het begrip van zijn moet niet 
tot de conclusie leiden dat wij niet verder zouden moeten zoeken, maar dat wij, 
integendeel, deze ondefinieerbaarheid als probleem en vereiste voor het denken 
moeten begrijpen. => we moeten de vraag opnieuw stellen, we moeten het kunnen 
definiëren! 

▪ Het zijn is het vanzelfsprekendste begrip: in alle kennis, in alle uitingen, in alle 
verhoudingen tot de wereld en tot zichzelf wordt ‘zijn’ zonder probleem gebruikt. 
=> niemand vraagt het zich af en iedereen gebruikt onproblematisch het werkwoord 
zijn  

→Kritiek van Heidegger: De situatie waarbij we op elk moment een (vaag) begrip 
van zijn hebben en waarbij de zin van zijn steeds in de duisternis blijft, bewijst dat 
die vraag naar het zijn noodzakelijk opnieuw gesteld/geformuleerd moet 
worden. 

• Ontologische differentie tussen zijn en zijnde 

- Wat is de verhouding in Heideggers denken tussen "ontologische differentie" en 
"vergeten"? p.162 

▪ De ontologische differentie tussen zijn en zijnde is vergeten doordat de metafysica 
het zijn als zijnde heeft geconcipieerd, ipv het zijn als zodanig te hebben opgevat, 
zonder deze verwisseling te hebben gemerkt. Daardoor is de ontologische 
differentie tussen zijn en zijnde vergeten => het zijn is niet iets dat is 
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▪ Als je denkt dat het zijn ‘zo of zo’ is, dan behandel je het zijn als een zijnde (= als iets 
dat IS) & dat is wat vergeten is 

➔ De ontologische differentie is de inhoud van het vergeten 

4) Methode: fenomenologie? 

• De wereld volgens Heidegger 

- Wat is de wereld volgens Heidegger? Wat betekent het dat er zonder mens geen wereld 
is? P.163 

▪ De wereld is anders dan die die de natuurwetenschappen construeerde 

▪ Het is een complex van zinnen en betekenissen die wij altijd vinden als al 
geconstitueerd.  

▪ Het is niet de wereld an sich (de wereld zoals ze zou zijn zonder een “oog” dat 
haar ziet, een subject), maar ze is ook niet een object of een representatie van de 
ware wereld. De wereld is niet hetzelfde als ze zou zijn zonder ons (subject), maar ze 
is ook niet een object of een representatie van de ware wereld => wereld is niets 
meer dan betekenissen  

▪ → de wereld is voor Heidegger een constitutief moment van het menselijke 
bestaan omdat het menselijke bestaan, volgens hem, er wezenlijk in bestaat de 
wereld te verstaan. Zonder wereld is er geen mens & zonder mens geen wereld 
(want wereld is complexiteit van betekenissen) 

5) Fundamentele analyse van het menselijk bestaan. 

- Wat betekent Da-Sein? Waarom gebruikt Heidegger niet het woord "mens"? p.164 

▪ Dasein= ‘er zijn’= bestaan/existentie → verwijst naar de mens. Hij gebruikt het  
woord dasein ipv mens omdat hij dacht dat hij daardoor alle referenties aan 
metafysische of religieuze definities van de mens kon neutraliseren (dasein, komt in 
tegenstelling tot mens niet met associaties) => een absoluut nieuw filosofisch 
vocabularium als conditie voor een filosofie die niet in de vooroordelen van de 
metafysica vervalt wil ontwerpen. 

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

- Wat toont de fundamentele analyse van het menselijke bestaan over de mens (of het Da-
Sein)? P.164 

▪ Fundamentele analyse toont dat we ons altijd wezenlijk in de tijd en in de wereld 
bevinden => de vraag naar het zijn moet gesteld worden vanuit de horizon van de 
temporaliteit. 

▪ Het begin van de filosofie is naar de feitelijkheid van het menselijke leven zelf. → 
concept van bevindelijkheid. Fundamentele analyse valt samen met bevindelijkheid 
= ‘hoe ik in de wereld en in de tijd besta’ => je probeert langzaam te beschrijven wat 
je ziet & niet te snel/springen naar “we zijn een rationeel wezen” (bv: ontbijten = 
zorgen voor lichaam) 
Hoofdelementen van bevindelijkheid = existentialia 
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6) Het ‘men’ en de existentialen p.165 
• Het ‘men’. 

- Wat betekenen "men" en "ik" binnen het denken van Heidegger? P.165  

▪ ‘men’= een modus van menselijk bestaan waarin het individu onpersoonlijk wordt. 
Het is het meest natuurlijke gedrag van mensen. We doen mee aan gewoontes 
etc.  

➢ Individu is onpersoonlijk we doen ‘wat men doet’, we handelen op een 
collectieve manier vb. naar supermarkt gaan (90% vd tijd en andere 10% 
authenticiteit/eigenlijkheid) 

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

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

➢ Men = toestand van vanzelfsprekendheid  → er zijn voor het individu geen 
existentiële vragen => onpersoonlijk leven 

▪ ‘ik’= een eigen bestaan toe eigenen. Jezelf op een andere manier begrijpen, en 
toch in de existentie blijven. 

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

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

➢ = moment van authenticiteit en eigenlijkheid 

- Wat is de verhouding tussen "ik" en verleden, heden en toekomst volgens Heidegger? 
P.166 

▪ Via het ‘ik’ win je de openheid van de temporaliteit van je existentie: een 
toekomst en een verleden tijd, beide in de eenheid van het tegenwoordige 
moment van je bestaan samengebracht. 

- Definieer de concepten van oneigenlijkheid en eigenlijkheid. P.165 

▪ Oneigenlijkheid= de toestand waarin de menselijk existentie zich steeds bevindt 
(‘men’) >< eigenlijkheid= ik heb mezelf eigen gemaakt, ik kan ‘ik’ zeggen ipv ‘men’  

=> we kunnen niet zomaar zeggen dat we vandaag (on)eigenlijk gaan zijn. Dat is een modus en 
gebeurt gewoon. 

7) Terug naar de Griekse filosofen: Logos en Alètheia 
• De analyse van ‘Logos’. 

- Wat is het resultaat van Heideggers onderzoek naar de oorspronkelijke betekenis van 
"logos"? p.168 

▪ Hij toont aan dat rede niet de oorspronkelijke betekenis (die wij vanzelfsprekend 
vinden) van logos is geweest. Het betekende eerst ‘leggen’, “neer-en voorleggen”. 
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Hiermee probeert hij het verlorene oorspronkelijke passieve karakter van de rede 
te beklemtonen.  

▪ Het begrip van logos dat wij hebben, is resultaat van een historisch proces dat de 
oorspronkelijke betekenis van logos verhult 

➔ Voor ons is het vanzelfsprekend dat logos = rede en dat rede naar kenvermogen 
verwijst en universele en objectieve waarheid garandeert 

➔ Heidegger wil vanzelfsprekendheid doorbreken 
▪ Logos voor Herakleitos = leggen  → verzamelen van informatie 
▪ Vernunft (duits voor rede) → oorspronkelijk verbonden met vernehmen (!! We 

kunnen soms ook verkeerd horen -> rede kan zich vergissen) 
➔ Verloren gegane passieve karakter van de rede wordt beklemtoond 
▪ Volgens Heidegger verwijst rede naar een respectvolle houding tot het zijn en de 

zijnden (= zich laten aanspreken ipv in naam van de realiteit spreken) => rede = 
manier om de dingen de systematiseren 

• De analyse van ‘Alètheia’. 

- Wat is het resultaat van Heideggers onderzoek naar de oorspronkelijke betekenis van 
"aletheia"? p.168 

▪ Betekenis van aletheia die voor ons vanzelfsprekend is = waarheid  → objectieve 
waarheid  → overeenstemming van oordeel en realiteit  

▪ Hij toont aan dat waarheid niet de oorspronkelijke betekenis (die wij 
vanzelfsprekend vinden) van aletheia is geweest WANT 

▪ Betekenis voor de Grieken: on-verborgenheid  → gebeurtenis waarbij het zijn van 
zijn natuurlijke verborgenheid uitgaat & de dingen zich manifesteren (ontdekking / 
onthulling)/zich laten waarnemen 
➢ Waarheid in de zin van aletheia betekent voor Heidegger: elke gebeurtenis 

die de realiteit een nieuwe horizon van zin geeft van waaruit de realiteit 
begrijpbaar & de gewone onderscheiding tussen waar en vals pas mogelijk 
wordt => aletheia = mogelijkheidsvoorwaarde van objectieve waarheid 
Lethe = vergeten, aletheia = moment waarop de dingen zich tonen 

8) De vraag naar de techniek en ‘gelatenheid’ p.170 
• Kritiek op de technicisering van de wereld. 

• ‘Gelatenheid’. 

- Wat zegt Heidegger in de laatste periode van zijn filosofie over techniek, natuur en 
denken en over de verhouding tussen hun? P.170 

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

➢ De natuur is (net als het denken) onder de macht van de techniek, denken is 
een product van onze tijd => een tijd van technologieën 

➢ We hebben een manier om problemen op te lossen = praktisch denken. Het 
praktisch denken is niet het probleem, maar wel het feit dat we niet meer op 
andere manieren kunnen denken 

▪ Voor Heidegger is de techniek niet enkel een instrument om de natuur te 
transformeren, maar ook en vooral een manier waarop het zijn, dat ons denken, 
onze wijze van leven en van aanschouwing van de wereld fundamenteel bepaalt, 
wordt onthuld. Het denken van de techniek is dus niet principieel een denken over 
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de techniek maar een denken dat door de techniek is gedomineerd. Dit is het 
denken van onze tijd en laat de natuur verschijnen als materiaal voor de productie 
van energie. 

- Wat kunnen we in Heideggers laatste woorden lezen? P.171 

▪ “Alleen een God kan ons redden” 

➔ onmacht wordt zichtbaar van een denken dat geprobeerd heeft om de metafysica 
te overwinnen zonder in haar eigen taal en denkwijze terug te vallen. 

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

 

H9: Sartre TAAK  → existentialisme 
1) Wijsbegeerte à la française 

- Som de namen, geboorte en sterfdatum, op van de filosofen die in sectie (1) worden 
vermeld. Wat is hun invloed op Sartre geweest? 
▪ Filosofie van Sartre is resultaat van een historisch proces dat met Descartes begint  

→ idee van cogito en ego van Descartes is zeer belangrijk voor Sartre en is hier 
een kritische reactie op (dat we tot & met een ik zijn) 

▪ Hegel: verbonden aan Kojève & Hyppolite waardoor hij op een nieuwe manier 
werd gelezen in Frankrijk. 

▪ Husserl vader van fenomenologie: Sartre ontwikkelt zijn idee van bewustzijn als 
intentionaliteit obv wat Husserl zegt. → bewustzijn altijd betrokken met 
object/het andere 

▪ Sartre wil tonen met boek ‘zijn en het niet’ dat Heideggers ‘zijn en tijd’ niet de 
beste verwerking vd erfenis van Husserls fenomenologie is. → tonen dat echte 
fenomenologisch existentialisme zijn filosofie is en niet die van Heidegger 

▪ Merleau-Ponty & Camus  → vrienden Sartre, maar ook vijanden 
▪ Kant, , Levinas, Marx 

➢ Emmanuel Levinas (1906-1995) zette Sartre aan om het werk van Husserl en 
Heidegger te betuderen 

2) Bewustzijn 
- Wat wil Sartre zeggen met zijn definitie van bewustzijn als "intentionaliteit"? (pp. 180-

182) 
▪ Verwijst naar ‘intentionele bewustzijn’ van Husserl  → Bewustzijn is altijd een 

bewustzijn van; Het is altijd intentioneel verbonden met de wereld waarop het 
betrokken is (een relatie). Het is betrokken op fenomenen die aan het bewustzijn 
verschijnen. 

▪ Bewustzijn = een dynamiek ( Descartes: bewustzijn is een substantie) 

▪ Ik is niet het bewustzijn. Ik van Descartes is een substantie, terwijl het bewustzijn 
waar Sartre over praat niet iets is, maar een dynamiek is. Via transcendentale 
reductie ontdekt Sartre dat ons bewustzijn geen ding/iets is, maar een dynamiek. 
P. 181 

▪ Er bestaan geen fenomenen zonder bewustzijn en er is geen bewustzijn zonder 
fenomenen. (2 polen) 

- Wat betekent het dat het Ik een ding is? (p. 182) 
▪ Het is een product van bewustzijnsactiviteit. Het is een ding waarop bewustzijn 

gericht kan zijn. 



Sigrid Verreycken 

 Het bewustzijn is noch het object, noch het subject. Het is een ‘niet’ ( angst &  vrijheid → 
ambiguïteit tussen zijn & niet-zijn) 
 

- Leg de termen transcendent en immanent kort uit. p.182 voetnoot 14 
▪ Immanent = iets wat binnen zichzelf blijft 
▪ Transcendent= buiten zichzelf gaan, overstijgend  → ik is transcendent aan 

bewustzijn dus bewustzijn is niet het ik en begrijpt het ik als buiten zichzelf. 
▪ Zijn tegengestelde concepten die naar ruimtelijke bepalingen verwijzen. 

- Leg volgende concepten kort uit: a-thetisch bewustzijn, thetisch bewustzijn, regressus ad 
infinitum, bewustzijn van de wereld, bewustzijn van zichzelf. (pp. 182-184) 
▪ A-thetisch of niet-positioneel bewustzijn: bewustzijn dat niet meteen zichtbaar is, 

bewustzijn van zichzelf/bewustzijn zonder object. -> focust op zichzelf als relatie 
met het object (bewustzijn heeft dus zelf geen object) 
➢ Je bent je van iets bewust zonder je er expliciet op te richten bv: notities 

nemen, je bent bewust dat je hand een bepaalde beweging maakt, maar je 

bewustzijn is expliciet bezig met de woorden die je opschrijft 

▪ Thetisch of positioneel bewustzijn: gethematiseerd/zichtbaar in het denken/gezet. 
bewustzijn dat gericht is op het andere dan zichzelf. Dit andere verschijnt als een 
fenomeen aan het bewustzijn. Vb. aandacht richten op bord vooraan in klas dus 
bord verschijnt als fenomeen aan ons bewustzijn 

▪ Verhouding tussen deze 2: Het bewustzijn van dingen is tegelijkertijd een 
bewustzijn vh ding én van wat hetgene is dat kijkt naar het ding. Vb. naar raam 
kijken en pas achteraf aan jezelf denken. In elk thetisch bewustzijn is altijd een 
bewustzijn vh subject/activiteit. Deze activiteit kan niet opnieuw een thetisch 
bewustzijn worden omdat je steeds moet nadenken wat er achteraf bevindt => 
Regressus ad infinitum (reeks van argumenten die altijd zelfde probleem 
herhalen/steeds verwijzen naar iets achteraf tot in oneindige) 

▪ Regressus ad infinitum = zou ontstaan moest je het zelfbewustzijn herleiden naar 

een bewustzijn van het fenomeen => oneindig bewustzijn waarbij je je altijd afvraagt 

naar wat je kijkt, kan voorkomen worden door een a-thetisch bewustzijn toe te 

voegen 

➔ Bewijs / verklaring geven voor iets dat ook weer bewijs nodig heeft -> oneindige 

regressie 

→ dit gebeurt niet dus er is een andere bewustzijn: a-thetisch bewustzijn 
 Thetisch bewustzijn veronderstelt een a-thetisch bewustzijn 

▪ Bewustzijn vd wereld is voorbeeld van thetisch bewustzijn  → 
extern/transcendent  

▪ Bewustzijn van zichzelf is voorbeeld van a-thetisch bewustzijn & thetisch 
bewustzijn. 

 Een richting naar buiten is tegelijkertijd naar binnen. Dus bewustzijn van iets is 
tegelijkertijd bewustzijn van zichzelf. = dualiteit. In deze dualiteit/ambiguïteit bevindt zich 
altijd vrijheid. 

3) Het zijn 
- Wat is een zijn op zich? Wat is een zijn voor zich? Wat is het verschil en de verhouding 

tussen deze twee vormen van het zijn? (pp. 184-185) → opnieuw een dualiteit 
▪ Zijn op zich/être en soi: zijn van het object, zijn kan zichzelf zien en afvragen wat 

het is. ZIJN 
▪ Zijn voor zich/être pour soi: zijn die in zichzelf gesloten is, zijn van het 

bewustzijn→ als we dood zijn, zijn we op zich. DENKEN 
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- Leg het citaat op p. 185 ("de mens is in de eerste plaats ...") uit aan de hand van de 
concepten van op zich en voor zich zijn. Voor het examen moet u weten dat dit citaat van 
Sartre is. 
▪ Als iemand naar je kijkt dan deze je maken tot een ding (objectiveren), maar we 

zijn geen bloemkool. Het voor zich zijn/mens zijn is het idee om jezelf te 
maken/resultaat te zijn vh activeren & de verwezenlijking van je vrijheid. 

4) Het niet p.185/ le néant 
- Wat bedoelt Sartre met 'niet'? Is het "niet" volgens hem iets oorspronkelijks in de mens? 

▪ Als bewustzijn voor zich kunnen we vragen stellen over dingen. Hierbij nemen we 
afstand van de dingen. We plaatsen een spatie, een ‘niet’ tussen onszelf & de 
werkelijkheid (het ik & het object) → dynamisch. Het niet is een ruimte die 
geproduceerd wordt. 

▪ Eerst leven, vrijheid realiseren & pas achteraf er over reflecteren en zien dat je 
een ‘niet’ bent. Ruimte die de dualiteit van object & ik mogelijk maakt. Beweging 
tussen de 2. 

 Met ‘niet’ verwijst Sartre naar bewustzijn, activiteit, is een gevolg van activiteit en niet 
iets oorspronkelijks. 

5) Vrijheid & 6) kwade trouw 
- Wat is de verhouding tussen "niet" en "vrijheid" volgens Sartre? 

▪ Het voor zich is de absolute vrijheid. Met het ‘niet’ opent zich de vrijheid. De 
ontdekking van deze ruimte is de ontdekking vd ruimte waar vrijheid gerealiseerd 
kan worden. 

- Leg Sartres visie op vrijheid uit aan de hand van de concepten van angst, situatie, 
beperking, hindernis, engagement en kwade trouw. (pp. 186-189) 
▪ Tijdens de ver-niet-ende afstandsname komt de vrijheid tevoorschijn in de 

ervaring van een beklemming= angst. Ze duidt op vrijheid, mogelijkheden die open 
komen te liggen en die het maken ve existentiële keuze afdwingen. Het is het 
bewustzijn vh ‘moeten kiezen’ en de het is de angst voor het kiezen zelf die ons 
beklemt.  
De angst is het subjectieve gevoel vd uitdaging die vrijheid is. Ons leven toont ons 
plots als een veld dat leeg is dat wacht op onze activiteit. We hebben angst voor 
de leegte. We zijn het resultaat van onze activiteit en wo geconfronteerd met 
deze uitdaging om iets te doen om iets te worden. Deze confrontatie uit zich in 
gevoel van angst. 

▪ Mens is vrij in de zin dat hij altijd & daadwerkelijk keuzes maakt in een bepaalde 
context die bepalend is voor de keuze. Libertée conditionnée: onze vrijheid is 
altijd beperkt  → wederzijdse afhankelijkheid bij dit paradox 

▪ De eindigheid is een voorwaarde voor vrijheid en niet een beperking ervan. 
Zonder hindernis geen vrijheid. Er kan pas een vrij voor-zich zijn als het 
geëngageerd is in een weerstand biedende wereld. (zie duif Kant) 

▪ De positieve manier om deze hindernis te beschouwen is engagement. Engageren 
is nodig >< Kwade trouw is angst voor de vrijheid die zich vertaalt in het 
ontvluchten van de vrijheid en de weigering om verantwoordelijkheid op te 
nemen 

7) De fundamentele keuze 
- Wat bedoelt Sartre met "de existentie gaat aan de wezensbepaling vooraf"? (189-190) 

▪ De mens is wat hij van zichzelf maakt. We bestaan & door te zijn/vrijheid te 
verwezenlijken worden we iets. Existentie is wat de essentie mogelijk gemaakt 
heeft. Wezen is resultaat van je daadwerkelijkheid. 



Sigrid Verreycken 

8) De ander 
- "De hel, dat zijn de anderen". Leg dit citaat uit op basis van pp. 190-192. 

▪ De andere dringt zich op aan het voor-zich. De ander is eveneens voor-zich en 
betekent een bedreiging voor de absoluutheid van onze vrijheid aangezien de 
ander deze ook claimt. => conflict/botsing 

▪ Herhaling hindernis van vrijheid niet door dingen, maar door anderen. Anderen 
geven ons ook de mogelijkheid om vrij te zijn want vragen engagement in de 
maatschappij & de anderen. Dit is alles behalve aangenaam omdat we alleen 
willen zijn. Engagement vraag veel werk/kracht & is niet leuk. 

 Negatief over intersubjectiviteit. Is nodig maar altijd conflict/asymmetrie. Is ook tegen 
liefde, vindt het niet het paradijs. 

9) Het humanisme NIET 

10) Tot slot 
- Wat deelt Sartre met Merleau-Ponty en Camus? Wat is het verschil tussen Sartre en deze 

andere twee denkers? (pp. 194-196) 
▪ Zijn de vader vh existentialisme 
▪ Merleau-Ponty heeft moeite met de radicaliteit vd vrijheid van Sartre, idee van 

engagement, …  → spreekt over een sedimentatie: je kan altijd kiezen maar wat je 
construeert doorheen de jaren gaat niet zomaar weg. Je bent meer een deel van 
het verleden dan je denkt. Vernietigende afbraak van Sartre klopt niet. Je kan 
opnieuw beginnen, maar er is altijd een stuk van het verleden dat niet absoluut 
verdwijnt. 

▪ Camus heeft moeite met Sartres communistische sympathieën   
➢ Sartre = moeten soms onmenselijke middelen gebruiken om tot mooie 

dingen te komen (praat wat Stalin deed goed) 

➢ Camus = met de vrijheid kan je niet onderhandelen => de mens is absoluut 

vrij en niemand kan in mijn vrijheid beslissen 

 Merleau-Ponty is minder radicaal dan Sartre & Sartre is minder radicaal dan Camus 
 

H10: Foucault TAAK 
1) De gereedschapskist vd specifieke intellectueel p.199 

- Wat bedoelt Foucault met ‘universele’ en ‘specifieke intellectuelen’? Geef voorbeelden 
▪ Sartre, Merleau-Ponty & Camus zijn universele intellectuelen: woordvoerders vd 

massa. Ze verkondigen in naam van allen de waarheid. 
▪ Foucault is een specifiek intellectueel: ‘verlicht’ de mensen niet, maar luistert naar 

hen als gesprekspartner. Wijst de versch minderheidsgroepen op de hindernissen 
die hen verhinderen om zelf te spreken. Veronderstelt meer bescheidenheid  → 
erkenning complexiteit menselijke natuur en dus niet in naam van iedereen 
spreken 

- Som de namen, geboorte en sterfdatum, op van de filosofen die in dit hoofdstuk worden 
vermeld. Plaats deze op een tijdlijn. 
Hegel (1770-1831), Marx (1818-1883), Nietzsche  (1844-1900), Freud (1856-1939), Husserl (1859-
1938), Heidegger  (1889-1976), Sartre (1905-1980), Merleau-Ponty (1908-1961), Camus (1913-
1960), Ricoeur (1913-2005), Kuhn (1922-1996), Gilles Deleuze (1925-1995), Foucault (1926-1984), 
Jacques Derrida (1930-2004) 

2) Structuralisme 
- Leg het concept van structuralisme zo uitgebreid mogelijk uit (pp. 200, 204-206) 

▪ Is een reactie/kritiek op existentialisme  → het is een illusie dat de mens helemaal 
vrij is & alles onder controle heeft. 
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▪ Niet autonome, individu centraal, maar de anonieme structuren waarbinnen het 
subject zich reeds bevindt en waarnaar het zich te schikken heeft. → afwenden 
van subject & bewustzijn, toenemend belang van structuren. Geloven niet meer in 
een subject dat alles onder controle heeft. Structuren bepalen het subject. 

▪ Het is een methode om kennis te creëeren. Vader ervan is Ferdinand De Saussure 
met ‘Cours de linguistique générale’ 
➢ Oorsprong in de linguïstiek: aandacht verschuift van la parole (sprekende 

of schrijvende subject) naar la langue (systeem van tekens/signifiants) die 
als een systeem of structuur voorafgaat aan alles wat we schrijven of 
uitspreken. → relatie tussen taal & subject; taal is een structuur/systeem  
die het subject bepaalt => bepaalt wat we kunnen zegen (begrenzing is de 
mogelijkheid) 

▪ Geloof in subjectfilosofie valt weg >< structuurfilosofie  → mens is product van 
allerhande werkzame structuren, waarvan hij de oorsprong niet kent en waarvan 
hij zich niet bewust is. = anti-humanisme. Breuk in het denken over het subject 
 

- Wat zegt Lacan over taal en het onbewuste? (Citaat van buiten kennen voor het examen!) 
p.205 
▪ ‘Het onbewuste is gestructureerd als een taal’  → de hele cultuur is een taal in de 

zin van een langue. → Een systeem of structuur waar alles samenhangt met al het 
andere, en waarvan we de regels moeten kennen om het ‘taalspel’ te kunnen 
begrijpen 

=> Strcuturalisme in geschiedenis vs psychoanalyse 

3) Tijd en historiciteit p. 206 
- Wat heeft Foucault van Kants tekst over de verlichting geleerd? P.207 

▪ Als je een filosofie vd geschiedenis wil schrijven kan je dat op zijn Kants doen: niet 
verleden uitleggen maar obv verhaal hierover een kritiek op je tijd te geven (het 
‘nu’) 

▪ We hebben nood aan persvrijheid, geen cesuur meer. 
- Wat kan “assujettissement” betekenen? 

▪ Subjectvorming, subjectconstitutie, onderwerping  → het subject is een 
onderwerp dat onderworpen is, het subject is in principe alles behalve een 
absolute activiteit die alles bepaalt, wordt gepakt door structuur en is er 
afhankelijk van 

4) Archeologie & het weten & het discours 
- Leg het citaat uit het voorwoord van De woorden en de dingen op pp. 208-209 uit. Focus 

op volgende concepten: archeologie, a priori en mogelijkheidsvoorwaarden, weten, 
kennis en objectiviteit. 
▪ Archeologie: elk laagje bekijken die de realiteit construeren. De interne relaties 

binnen een moment zijn belangrijk. Je wil weten wat iets mogelijk maakte 
(mogelijkheidsvoorwaarde) en dat is hier a priori dat je in de geschiedenis kan 
terug vinden (alle elementen die iets anders hebben mogelijk gemaakt). 

▪ Weten: is niet kennis, maar wat kennis & objectiviteit mogelijk maakt. P. 211 
➢ Elk tijdvak heeft zijn eigen espitème (weten). Dat is het historisch a priori 

dat van vormend en onderliggend belang is voor wat mensen in dat tijdvak 
überhaupt denken/kennen. → wat waarheid/kennis in een tijd is wordt 
bepaald door het weten & dat is de structuur van een tijd. Elk tijdsvak is 
een veld en de kenmerken maken mogelijk dat sommige dingen wel of 
niet ontstaan 
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5) Het subject 
- Wat is het subject volgens Foucault? (pp. 212-214) 

▪ P.213 ‘Mens verschijnt in dubbelzinnige positie van object van weten & kennend 
subject’: Subject maakt zichzelf tot object. Het moderne subject ervaart zich 
tegelijkertijd als zelf (subject) en als vreemd (vervreemding). De mens het anders 
zijn van zichzelf (object), maar probeert dit te beheersen & inzichtelijk te maken. 

▪ Nadruk op weten als grondstructuur  → de-centrering vh subject: is niet meer de 
kern vd realiteit, maar 1 element binnen structuur = dood vh subject. 

6) De dood van de mens & 7) de dood vd auteur p.214 
- Wat bedoelt Foucault met de dood van de mens/subject? Wat is de verhouding tussen 

deze dood en de dood van de auteur? 
▪ Mens als zelfstandig wezen is verdwenen. Subject dat we dachten dat we waren 

bestaat eigenlijk niet meer. We kunnen niet volledige onder controle houden wat 
we zeggen. 

▪ De moderne mens is een ‘constructie’/uitvinding die vrij recent is & gedoemd is 
om in de toekomst ook te verdwijnen. 

▪ De auteur is net zoals het menselijk subject een constructie. De auteur maakt de 
tekst, maar de tekst maakt ook de auteur. Het werk emancipeert zich vd auteur. 
Wie het geschreven heeft is eig niet belangrijk, maar wel wat er gezegd wordt. 

8) Tot slot 
- Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Foucault en Kuhn (op basis van pp. 

217-219)? 
- Overeenkomsten: overeenkomst tussen epistème van Foucault en concept van 

‘paradigma’ van Kuhn.  

▪ Liggen beiden in verlengde van Kantiaanse denken. Ze zijn er beide van 

overtuigd dat die conceptuele raamwerking kunnen veranderen => gaan 

allebei in tegen Kant 

▪ Verschillen: Kuhns analyse paradigma beperkt tot natuurwetenschappen & 

veronderstelt grote mate bewuste consensus.  Epistème is in grote mate 

onbewust & zijn veel langer dan paradigma’s + breder georiënteerd.  

 Tussen de 2 een aantal parallelismen 

H11: De ‘vroege’ Wittgenstein & H12: De ‘late’ Wittgenstein (20e 
eeuw) 

Heeft 2 verschillende filosofieën ontwikkelt (manier waarop hij taal uitlegt). Vroege Wittgenstein => 

‘Tractatus’ -> taal als uitsluitend taal van de wetenschap  of logica => belangrijk om structuur van de 

wetenschap te bereiken & structuur van de wereld te begrijpen 

Late Wittgenstein => ‘Filosofische onderzoekingen’ -> logica bestaat wel, maar het is louter een 

abstractie, de echte taal is iets dat leeft en te maken heeft met sociale relaties en intersubjectiviteit 

=> belangrijk om te begrijpen wat de taal (die wij in het dagelijkse leven gebruiken) is 

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

H11 (taal= taal vd logica. Structuur om wetenschappelijk over wereld te praten.) 

1) Uitgangspunt Tractatus en uitgangspunt van de filosofie 
- Wat is het centrale probleem van Wittgensteins Tractatus? Hoe wordt filosofie in dit werk 

gedefinieerd? (229-231) 
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▪ Ligt in verlengde van de kritische filosofie van Kant (alles heeft met grenzen te 
maken). Wil de grenzen van het denken bepalen, maar gaat niet op directe wijze 
(wat dan zouden we ook aan het ondenkbare moeten kunnen denken & dat is 
onmogelijk). Gaat wel op indirecte wijze want elke gedachte is uit te drukken in 
taal dus grenzen in taal zoeken → centrale probleem: wat we kunnen uitdrukken 
in taal en wat dus gedacht kan worden. Demarcatie/onderscheidprobleem tussen 
zegbare en onzegbare (grens trekken). 

▪ Filosofie dient dit probleem op te lossen  (de grens duidelijk maken)→ 
activiteit/praktijk van verheldering om het denken te scherpen & af te lijnen. 
Enige zinvolle taak filosofie is aan taalkritiek doen en wijzen op de grenzen van 
zinvol taalgebruik. Het is een therapeutische praktijk.  

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

2) Afbeelding & 3) taal & 4) werkelijkheid 
- Wat betekenen de woorden “taal” en “werkelijkheid” in de Tractatus? P.231 

▪ Correspondentie tussen taal & werkelijkheid. Taal is exacte weerspiegeling van 
werkelijkheid. (afbeeldingstheorie/correspondentietheorie). Taal is een spiegel 
waarin je werkelijkheid ziet. 

▪ De waarheid/essentie van de taal situeert zich in de onderliggende (verborgen) 
(diepte)structuur → is de logische structuur van de taal/het skelet. We kunnen de 
diversiteit van taal reduceren tot logische proposities en zij zijn de 
waarheid/fundament van onze taal.→ Gericht op datgene wat we denken- de 
gedachte die we willen overbrengen- wanneer we een zin uitspreken (= 
propositie) 

▪ Werkelijkheid bestaat uit objecten (geen materiële objecten, ze vormen een 
abstracte ontologische categorie) 
➢ Objecten = meest elementaire bouwstenen van de werkelijkheid => vormen 

de substantie van de werkelijkheid  

➢ Verschillende configuraties van de objecten mogelijk = de logische vorm 

➢ Er zijn dus verschillende mogelijke standen van zaken in de externe 

werkelijkheid => als die standen ook effectief het geval zijn = feiten 

➢ De wereld / werkelijkheid = de verzameling van alle feiten 

➢ Realiteit is niet materie, maar complexiteit van betekenissen → “de 

wereld is alles wat het geval is”: het is een complex samenkomen van 

waarnemingen/externe realiteit samen met een betekenis. Het geval= het 

werkelijke/een stand van zaken (werkelijkheid is altijd relatie tussen 

objecten die logisch is) 

➢ !!!! de werkelijkheid is altijd een mix, een systeem van objecten => er zijn 

linken / banden / verbindingen => hiërarchie => verschillen tussen subject en 

predicaat (! Examen) 

=> verzameling van alle proposities = de taal 

▪ !!! DE STRUCTUUR VAN DE LOGISCHE TAAL VORMT DE AFBEELDING VAN DE 

STRUCTUUR VAN DE WERKELIJKHEID (taal is een spiegel) 

=> Taal is afspiegeling van de realiteit, maar realiteit toont zich nooit zonder taal.  

5) ‘Meaning is reference’ 
- Wat is het verschil tussen ware en onware proposities volgens Wittgenstein? P.233 

▪ Taal representeert wereld en betekenis komt tot stand als propositie de 
afbeelding vormt ve mogelijke stand van zaken→ betekenis is enkel beschrijving 
van iets als mogelijk, het is noch waar noch onwaar 
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▪ Propositie is waar als de mogelijke stand van zaken in de werkelijkheid ook 
effectief zo is. Wat zich in de taal uitdrukt verwijst naar iets werkelijks. De inhoud 
is werkelijk. 

▪ Onwaar is wanneer je iets zegt en de taal niets kan afspiegelen. 

6) Het mystieke 
- Wat bedoelt Wittgenstein met “het mystieke”? p. 234 

▪ = onuitspreekbare: iets zeer waardevol dat zich niet laat uitspreken. Het toont zich 
enkel, er kan niets betekenisvol over gezegd worden. Vb. bestaan van de wereld, 
alle existentiële vragen (geen propositie over maken die universeel is) 
“Niet hoe de wereld is, is het mystieke, maar dat de wereld is”. -> we hebben het 
gevoel dat de wereld bestaat (mystiek gevoel), maar we kunnen er niets mee 
aanvangen 
 

H12 (taal= iets dat leeft en te maken heeft met sociale relaties, logica bestaat wel maar is 

abstract. Taal die we allemaal gebruiken in dagelijkse leven begrijpen) 
1) (taal)spelen en familiegelijkenissen 

- Leg Wittgensteins zelfkritiek op p. 246 kort en bondig uit 
▪ Zijn taalopvatting ligt nog in een verlengde van een traditie: verkeerde vraag over 

taal (over het wezen of essentie) gesteld. Is een misleidend model van taal 
(reductionisme). 

▪ Hij merkt plots op dat hij essentialist is geweest in zijn tractatus. Hij analyseerde 
de taal alsof de taal een essentie zou hebben. De waarheid zou zich in de logische 
structuur van taal bevinden. Achteraf zegt hij dat verkeerd was: hij dacht dat alles 
een essentie heeft & dat deze essentie de existentie uitlegt. Dit is achteraf volgens 
hem zinloos en legt niet uit wat taal is. 

▪ Om te weten wat taal is moet je gaan kijken naar hoe taal functioneert. Je hebt 
taalspelen. Taal is verzameling/pluraliteit van taalspelen en logische structuur is 
niet het fundament van taal. 

- Wat bedoelt Wittgenstein met “familiegelijkenissen”? p. 247 
▪ Taalspelen vormen een grote familie: ze delen verschillende eigenschappen, maar 

geen van deze eigenschappen is typerend voor alle familieleden. Alles wat 
taalspelen verbindt is zoals hoe mensen in een familie verbonden zijn. 

2) Regels 
- Vergelijk de visies van Wittgenstein op de logische regels die op pp. 249-251 worden 

besproken 
▪ 1e Wittgenstein zegt dat waarheid van taal de logische structuur van de taal is. 

Voor deze Wittgenstein hebben regels absolute geldigheid & de logische regels 
van taal zijn de regels van alle soorten taal.  

▪ 2e Wittgenstein zegt dat regels van de taal zijn regels die gevolgd worden door ons 
(collectief gebruik) en die we aanvaarden. We willen communiceren. Regels zijn 
gevormd door ons collectieve gebruik. Maatschappij als taalgebruikers zijn zeer 
belangrijk voor de regels. (gebruiksregels). Zonder ‘gewoontes’, ‘praxis’ regelmatig 
gebruik heb je geen regels. Taal heeft een publiek & sociaal karakter (ze leeft). 

3) Argument tegen privé-taal p. 252 
• Onmogelijkheid van een privé-taal. 
- Wat zegt Wittgenstein over “privétaal”? 

▪ Benadrukt zeer sterk het publieke en sociale karakter van taal dus tegen 
mogelijkheid bestaan privétaal. Het idee van een taal voor 1 individu is zinloos & 
werkt niet omdat taal intersubjectief leven/communicatie is. Een regel wordt 
alleen een regel door het sociale publiekgebruik. Begrijpen van taal heeft te maken 
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met het volgen van de regels => privéregels bestaan niet DUS privétaal bestaat ook 
niet Een taal die niet gecommuniceerd kan worden is geen taal. Het is een 
fantasie/illusie. 

- Som de namen, geboorte en sterfdatum, op van de filosofen en wetenschappers die in 
deze hoofdstukken worden vermeld. Plaats deze op een tijdlijn 
Descartes (1596-1650), Hume (1711-1776), Kant (1724-1804), Gottlob Frege (1848-1925), Alfred 
North Whitehead (1861-1947), Bertrand Russell (1872-1970), George Edward Moore (1873-1958), 
Wittgenstein (1889-1951) 

Gastcollege 

Deel I: 

- welke filosofen bespreekt Van de Vijver in haar schets van de geschiedenis van de 

wijsbegeerte? Wat zegt ze over hun visies op het subject? (0:40 tot 3:40) 

▪ Socrates en Plato: vanaf hier creëert filosofie een ruimte voor een subject dat denkt. 

Subjectief denken. 

▪ Descartes: voorafgegaan door Augustinus die in de westerse denkruimte een 

plaats/naam had gegeven aan het ding dat in je zit en denkt (subject).  Descartes 

benoemt het een res cognitans (ding/substantie), maar is ook tegelijk een functie. 

Dus andersoortig subject: een denkend iets, een functie van het denken.  

▪ Kant: stelt die gedachte/subjectieve functie scherp stelt in termen van 

mogelijkheidsvoorwaarden van een object. Vertrekt altijd vanuit een object. Er moet 

altijd iets gebeurd zijn vooraleer men kan veronderstellen dat er een subject was. 

- Welke zijn de twee zaken van de 20ste-eeuw die Van De Vijver vermeldt? (vanaf 3:40) 

▪ De hele ruimte van het denken (cogito) heeft zich voornamelijk vertaald in taal: een 

subject dat denkt is een subject dat spreekt. Taal is centrale term in 20e eeuw want is 

bepalend voor wat we denken, wat we zeggen dat er is en wat we dus kennen. 

▪ Als gevolg van klemtoon op taal/moderne denkruimte is het ding dat spreekt meer 

en meer mysterieus geworden.  

Deel II: 

Lacan heeft een visie op taal die radicaal anders is dan de meesten filosofen! 

- Wat moet volgens Lacan in vraag gesteld worden? 

▪ We vragen ons vaak af wat taal voor een subject betekent/wat vormend is voor het 

subjectieve aan de taal. → Het feit dat we betekenis zoeken & vinden moet in vraag 

gesteld worden. 

- Wat doen we altijd te snel? 

▪ We begrijpen te snel. We hebben altijd alles al begrepen.  

 Hij deconstrueert een veralgemeend begrip van de dingen. Om dit te deconstrueren 

ontwikkelt hij een theorie van de betekenaar. 

- Som alles op wat Van de Vijver zegt over de betekenaar en het onbewuste vanaf 1:40 en tot 

5:35 

▪ Betekenaar: komt uit linguïstiek. Gaat over een klankvorm en niet over de betekenis. 

Indien de stof van onze subjectiviteit de taal is, dan is die stof de vorm en niet de 

betekenis. Vb. meisje hoort ouders zeggen ‘marrokaan’ en zegt onmiddellijk 

‘pabroekaf’. We zijn geneigd om meteen te weten waarover het gaat bij de 

marrokaan (geboren in Marrokko etc.). We hebben dus een betekenis voor die term. 

Het meisje kent de betekenis van die term niet en staat dus open voor een andere 

manier van luisteren/betekenis geven obv het verknippen van het woord in 
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fonemen. Deze techniek articuleert Lacand in zijn terugkeer naar Freud 

(droomduiding: fonematisch analyseren van taal) 

▪ Dus betekenaar is een analyseinstrument, maar ook een hypothese die er mee 

verknoopt is: hypothese dat de vorm van de taal hetgene is wat ons determineert. 

De hypothese van het onbewuste is dat: we spreken en ons spreken wordt bewogen 

door een punt dat niet het punt van betekenis/transparantie is ve subject (dat 

voorstellingen maakt en er woorden aan verbindt). Freud ziet hypothese van het 

onbewuste als 1 die niet gemaakt moet worden, maar wel kan gebruikt worden om 

misspreking, dromen, vergeten van namen te verklaren. 

▪ Lacand gebruikt deze hypothese omdat dat de grond is van waaruit een subject 

spreekt/ze drijft ons.  

- Som alles op wat Van de Vijver zegt over de sofist, de ander, het spreken, de 

wetenschappelijke kennis en de mens (vanaf 5:36)? 

▪ Lacand volgen in gedachte dat wijze waarop we spreken niet gebeurt uit gradueel 

opgebouwde betekenis/voorstellingen, maar gebeurt doorheen een ander die tot 

ons spreekt (taal komt ons als klankvorm tegemoet vb. marrokaan meisje) → plaats 

van de ander is cruciaal. De betekenis die er uiteindelijk aan gegeven wordt hangt af 

van hoe men er op reageert. Als we spreken spreken we voor een ander en door een 

ander en dit is ook zo bij betekenis geven.  

▪ Wat is de betrachting van de filosoof in zijn zoektocht naar zekerheid & waarheid? Is 

het niet even de betrachting om te ontsnappen van die ander? De figuur van de 

ander is eigenlijk een beetje de figuur van de sofist (is levensbelangrijk, maar waar 

toch af en toe vanaf willen geraken). De filosofische ruimte is er ook op gericht de 

ander uit te schakelen.  

▪ De zoektocht van de moderne wetenschap/het type denken van de moderne 

wetenschap/hun kennis is een type weten dat zich onttrekt aan de uitwisseling met 

de ander (verzuchting).  

▪ Dat type kennis is niet houdbaar als we het hebben over mensen (in psychoanalyse). 

Wanneer we het hebben over de mensen & dus spreekwezens.  

▪ Lacand is de sofist van dienst in de filosofische ruimte. Dimensie van spreken die zegt 

dat er geen metataal is (geen cartesiaans punt waar we buiten kunnen gaan staan). 

We kunnen alleen maar de volgende betekenaar produceren om te proberen 

begrijpen wat ons gemaakt heeft. Alternatieve conceptie met betrekking tot taal. 
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