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Inleiding 

Op de titelpagina van deze methode staat een afbeelding van De 

Denker van de negentiende eeuwse beeldhouwer Auguste Rodin. Dit 

beeld - le Penseur – werd vervaardigd in 1881; Rodin kreeg dat jaar 

de opdracht een monumentale bronzen poort te maken voor een 

nieuw te openen museum. Deze  ‘poort van de hel’ was 

geconcipieerd naar de Divina Commedia van Dante. Dit beeld zou het 

frontale gedeelte in de poort moeten worden; het stelt de 

mediterende Dante voor. 

Het beeld staat nu in het Parijse museum van Rodin (afgietsels 

bestaan er ook in Kopenhagen en Meudon). Wat doet de denker? 

Denken natuurlijk en dat doen we in de filosofie lessen ook, vandaar 

dat we gekozen hebben voor deze illustratie.  

Jullie krijgen vier disciplines verder uitgewerkt, namelijk ethiek, kenleer, antropologie en 

wetenschapsleer. Voor jullie ligt nu de methode kenleer. Deze methode bestaat uit een aantal 

hoofdstukken: 

In hoofdstuk I  gaan we in op wat kenleer eigenlijk is; we geven je een aantal voorbeelden en 

toepassingen van het begrip ‘kennis’; 

In hoofdstuk II geven we je ‘opstapjes’ waarmee we deze discipline willen inleiden.  

In hoofdstuk III behandelen we - dit omvangrijkste hoofdstuk is de kern van de methode - drie 

stromingen binnen de kenleer, namelijk het empirisme, het rationalisme en het 

transcendentaal idealisme; 

In hoofdstuk IV zetten we alle belangrijke termen die je moet kennen op een rijtje. 

In de bijlagen geven we je 

1. Een filosofisch essay over ‘The Matrix’ 

2. Een proefwerk van het afgelopen jaar zodat je kunt oefenen 

3. De titels van een aantal films die met kennisleer te maken hebben 

4. Wat opdrachten bij de film ‘Minority Report’ 

5. Een opdracht die al voor 25 punten (!) meetelt voor je proefwerk 

 

Aan de slag nu!  

 

L. Kriele / J. van der Kuip / J. Verweij 
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Hoofdstuk I 
Gefeliciteerd! Zo aan het einde van de vijfde klas, ben je aangekomen bij wat misschien wel het 

filosofische onderwerp der onderwerpen is: ‘wat is kennis?’ Filosofen zijn in hun begeerte naar 

wijsheid natuurlijk op zoek naar het ene, het ware en het schone. En wat kan dat nou anders zijn dan 

de waarheid?! Maar wat is waarheid? Wat is een feit? Wat is ware kennis? En zo kan ik natuurlijk nog 

wel even doorgaan. 

Dat doen we ook! In deze reader staan deze en andere vragen over kennis en kennen namelijk 

centraal. 

 

Kenleer stelt de vraag: ‘wat is kennis?’. Synoniemen voor dit onderdeel van de filosofie zijn 

kennistheorie en epistemologie. 

Epistèmè (Επιστήμη) is Grieks voor kennis. Logos (λόγος) heeft, zoals je misschien weet, een hele 

rijke betekenis. Het kan vertaald worden met ‘woord’, ‘principe’ of ‘logica’. Laten we het voor nu 

maar even houden op ‘leer van…’. Het onderwerp waar we ons de komende weken mee bezig gaan 

houden, zou je dus kunnen omschrijven als kennisleer. 

 
Kennis heb je in vele soorten en ‘maten’. Zo heb ik kennis van voetbal (maar ik kan er geen bal van!), 
weet ik hoe je een appeltaart moet bakken en ook weet ik hoe mijn moeder er uitziet.  En, o ja, ik 
KEN mijn geliefde. Zijn dit nou allemaal dezelfde vormen van kennis? Of is er een verschil? 
 
 
Opdracht 1 Bedenk eerst maar eens zoveel mogelijk (verschillende) voorbeelden van  

kennisuitspraken (bijv. de kat zit op de mat) 
 

1.________________________________________5._______________________________________ 
 
2.________________________________________6._______________________________________ 
 
3.________________________________________7._______________________________________ 
 
4.________________________________________8._______________________________________ 
 
 
 
Opdracht 2 Kun je bedenken wat het verschil is tussen de ene kennisuitspraak en de andere? Zijn 

er verschillende soorten kennisuitspraken aan te wijzen? 
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Misschien heb je bij opdracht 2 onderscheid gemaakt tussen 

kennen, herkennen en kunnen. Dit zijn alle drie vormen van 

kennis te noemen. De betekenissen van deze werkwoorden zijn 

dan ook nauw verwant. 

 

In de Ideeënleer van de bekende Griekse filosoof Plato wordt 

ware kennis (epistèmè) – als tegengesteld aan opinies (doxa) 

gezien. Om tot kennis te komen moet je je -volgens Plato 

afwenden van de dagelijkse werkelijkheid en in contact 

proberen te komen met de eeuwige Ideeën. Hierover later nog 

veeeeel meer!  

Volgens zijn leerling, Aristoteles, was epistèmè veel meer 

wetenschappelijke kennis in de zin van: “weten om het weten”. 

Praktische kennis, kennis die nut heeft of die op genot gericht is,  noemde hij geen epistèmè maar 

technè en phronèsis (kunde of praktische wijsheid). 

 

Opdracht 3 Benoem of deze kennisuitspraken meer kennen, kunnen of herkennen zijn. 

a. Mijn vader heet Hans:__________________________________________________________ 

b. Met een Blackberry kun je pingen: _______________________________________________ 

c. 1+1=2:______________________________________________________________________ 

d. Voor sushi heb je verse vis nodig:_________________________________________________ 

e. Dat is een kastanjechampignon:__________________________________________________ 

f. E=MC2______________________________________________________________________ 

g. Sneeuw is wit (snieg jest bialy):__________________________________________________ 

h. Water is H2O:_________________________________________________________________ 

 

Opdracht 4a Hoe komt het dat je meer kennis hebt van de boom die voor het raam van het 

klaslokaal staat, dan van het vrijheidsbeeld in New York? 

 

 

Opdracht 4b En waarom heb je nóg meer kennis van de pen die je in je hand hebt? 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Idee%C3%ABnleer_(Plato)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plato
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Opinie&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doxa&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Techn%C3%A8&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Phron%C3%A8sis
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Opdracht 5 Bekijk de volgende afbeeldingen 

 
 
 
 
 
Staan deze lijnen schuin of recht? 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En deze lijnen, zijn ze recht of krom? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zijn de stippen op de kruispunten zwart of 
wit? 
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Natuurlijk, dit zijn optische illusies! Misschien kende je ze al. Je brein wordt gewoon voor de gek 

gehouden en slimme hersenwetenschappers kunnen ook verklaren hoe dat komt (zie kader).  

Maar dat doet niks af aan wat je hiermee kunt duidelijk maken.   Er is namelijk 

een belangrijk verschil tussen zijn en schijn. Iets dat zo-en-zo lijkt, 

hoeft niet ook zo-en-zo te zijn. De lijnen leken immers schuin of 

krom, maar zíjn dat niet. (Denk ook terug aan het onderscheid 

doxa – epistèmè!) 

Beter gezegd: iets dat waar lijkt, hoeft helemaal niet waar te 
zijn. En als we de vraag ‘wat is kennis?’ bestuderen, gaat het ons 
natuurlijk om wat ‘is’ en niet om wat ‘lijkt’. Of niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEPSDISCUSSIE: 

We kijken nu eerst naar filmpje 84 (“ijsbeer”) van Wisebits-Academy. 

Daarna gaan we discussieren over de volgende stelling:  Wit zijn of wit lijken, het 
maakt niks uit  
 

Opdracht 6 
a. Schrijf hier de uitkomsten van de discussie op; is er een verschil tussen wit zijn en wit lijken?  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Afb. 1 en 2 
De aandacht die hersenen hebben voor 
het blokjespatroon, staat in de weg van 
een correcte waarneming van de lijnen 
in deze afbeelding. 
De lijnen lijken schots en scheef te 
staan. Toch zijn ze eigenlijk recht (leg er 
maar eens een recht stuk papier of een 
lineaal langs). Hoe komt dit? De 
hersenen zijn heel goed in 
patroonherkenning. Misschien zelfs iets 
te goed, want als ze eenmaal een 
patroon te pakken hebben, is het 
moeilijk om de aandacht te verleggen 
naar een ander patroon. In dit geval zijn 
de hersenen zo gefixeerd op het zwart-
witte blokjespatroon, dat ze het 
lijnenpatroon links laten liggen. 
Afb. 3 
Als je naar de Hermann-grid kijkt, zullen 
sommige receptoren in je netvlies de 
kleur ‘zwart’ registreren, terwijl andere 
‘wit’ waarnemen. Als deze receptoren 
vlak naast elkaar zitten, treedt laterale 
inhibitie op. Dit betekent dat de 
receptoren die precies naast of tussen 
de ‘zwart-waarnemer’ en de ‘wit-
waarnemer’ zitten, worden 
geblokkeerd. Ze mogen geen signaal 
doorgeven aan de hersenen. Normaal 
gesproken is dit erg handig, omdat dit 
helpt te zien waar objecten beginnen en 
eindigen als we het landschap in ons 
opnemen. Dit fenomeen doet zich voor 
op de plaats waar men zich niet op 
concentreert. Als je je focust op een 
kruispunt zal je zien dat het gewoon wit 
is, zoals in de realiteit. Bron: 
http://www.kennislink.nl/publicaties/opt
ische-illusies-hoe-je-brein-je-voor-de-gek-
houdt 
 

 

http://www.kennislink.nl/
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b. Wat is het verschil tussen een ijsbeer die wit is of lijkt en een koffer die zwaar is of die zwaar lijkt?   
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Dat een ijsbeer zwart is, is eigenlijk een reuze interessant feit gezien vanuit de biologie (waarom 

heeft een ijsbeer een zwarte huid? een kat of een paard heeft toch een witte huid?), vanuit de 

natuurkunde (waarom lijken doorzichtige haren wit? (net zoals sneeuw wit lijkt, terwijl ijs doorzichtig 

is) en vanuit scheikunde (de meeste stoffen in het lichaam zijn wit; eiwitten, vetten, botten... om 

dingen te kleuren moet je juist moeite doen).  

Als je tussen de haren van een kat doorkijkt, zie je dat zelfs een zwarte kat (met een zwarte neus) een 
witte huid heeft. De huid onder jouw haar is ook bleek. 
Waarom zouden ijsberen, die overal zo'n dikke vacht hebben, dan een zwarte huid hebben? En met 
welke experimenten zou je kunnen aantonen dat jouw theorie juist of onjuist is? 
(Bron: wisebits-academy.nl) 

Afijn, dit zijn niet zozeer filosofische vragen, maar bovenstaande geeft wèl aan waar filosofie en je 
andere schoolvakken elkaar raken en óók waarin ze verschillen. Namelijk: 
 

 

 

 

 

Misschien leuk om hier in een 

profielwerkstuk nader onderzoek 

naar te doen? 

 

 

 

 

Natuurlijk is de vraag ‘wat is kennis?’ niet alleen een vraag naar het eindproduct, maar ook een vraag 

naar het proces. Oftewel niet alleen: wat is kennis? maar ook: hoe kom je aan kennis? 

Opdracht 7 Kun je nu –puur intuitief- een aantal manier bedenken waarop jij aan kennis komt?  

 Welke methoden en instrumenten gebruik je daarvoor? 
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NOG EEN KORTE ILLUSTRATIE VANUIT DE GESCHIEDENIS 

 

De eerste Griekse denkers, ook wel pre-socratici genoemd, hielden zich met name bezig met 

kosmologische vraagstukken. Zij probeerden de natuurverschijnselen en de wereld om hen heen te 

begrijpen. Beter gezegd: ze probeerden kennis over de wereld te verkrijgen. Zo heb je vast al eens 

gehoord van Thales, Anaximander of Anaximenes. We beperken ons nu tot de wat ‘latere’ presocraten 

Heraclitus en Parmenides. 

 

Heraclitus /Herakleitos (ca. 550-480 v.Chr.) was een Grieks 

filosoof die werd geboren in het toen welvarende Efeze in 

Klein-Azië (huidige Turkije). Hij was ervan overtuigd dat 

alles continu verandert. Niks blijft hetzelfde. Vandaar zijn 

beroemde uitspraak: “pantha rei” (=alles stroomt). 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 8 De uitspraak hiernaast is ook 

van Heraclitus. Leg in je eigen 

woorden uit wat hij hiermee 

bedoelt. 

 

 

 

 

 

Zijn opvolger Parmenides van Elea (ca. 540-470 v.Chr.) nam juist een volkomen tegengestelde positie 

in. Beweging / verandering is volgens hem ONmogelijk.  Het Zijn is onveranderlijk. Alles is wat het is en 

niks kan veranderen. Want wat is veranderen of worden? – Dat is wanneer iets eerst niet zo was en 

later wel. 

Maar dat kan niet! Want als er iets komt wat er eerst niet was, waar was het dan eerst? Nergens? Dat 

kan natuurlijk niet! Iets kan niet eerst niet bestaan hebben, want dat was het dus eerst niks. Als iets 

‘iets’ is… bestaat het. Het enige dat niet iets is, is niets. En iets kan niet uit niets komen, dus “worden” 

bestaat niet. 

Of, anders uitgelegd: Het Zijn is ruimtelijk. Lege ruimte kan dus niet bestaan (zijn). Dat betekent dat 

beweging ook niet mogelijk is, want als een voorwerp zich ergens heen zou bewegen zou daar eerst 

lege ruimte (een niet-zijn) moeten zijn. En niet-zijn kan natuurlijk niet bestaan, dus beweging ook niet. 

Parmenides’ conclusie: het werkelijk zijnde (Grieks: "eon") ontstaat niet, verandert niet, gaat niet 

verloren, kent geen veelheid of verscheidenheid: het is één en ondeelbaar. Alles heeft kortom altijd 

bestaan, en niets verandert.  

 

“Je kunt niet tweemaal in 

dezelfde rivier stappen” 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosoof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Efeze
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Zijn
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De beroemde paradox van Achilles en de schildpad (geformuleerd door Parmenides’ leerling Zeno van 

Elea) laat precies dit zien.  

 

 

 

 

 

 

 

Een schildpad stelt aan de beroemde Griekse held Achilles voor om een hardloopwedstrijd te 
houden. De schildpad beweert dat Achilles hem nooit zal inhalen, als hij tenminste een 
voorsprong krijgt - zelfs als die voorsprong maar een meter is.  De redenering van de 
schildpad is als volgt. Stel dat Achilles tienmaal zo snel loopt als hijzelf. In de tijd dat Achilles 
de meter achterstand overbrugt, heeft de schildpad zelf tien centimeter afgelegd. Achilles zal 
die tien centimeter dus nog moeten inhalen - maar als hij zoveel verder is, is de schildpad ook 
alweer een centimeter verder. Legt Achilles ook die ene centimeter af, dan is de schildpad 
weer een millimeter verder, enzovoort. Steeds als Achilles is waar de schildpad was, is de 
schildpad al iets verder. 

 

 

 

 

Opdracht 9 Wat is volgens Heraclitus de ware kenbron en –methode? Welke methode moet je 

volgens Parmenides volgen? En welk instrument gebruik je daarbij? 
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Hoofdstuk II 
Twee ‘opwarmertjes’ nu: Eerst een tekst van Rob Wijnberg getiteld ‘Achterdocht is niet hetzelfde als 

scepsis’ 

Achterdocht is niet hetzelfde 

als scepsis 

Elke woensdag bespreekt Rob Wijnberg een filosofisch 

dilemma naar aanleiding van een actuele gebeurtenis. 

Vandaag: de betekenis van het woord scepticus. 

Rob Wijnberg - 24 februari 2010  

‘Climategate’. ‘Glaciergate’. ‘Himalaya-gate’. Wie de afgelopen tijd de kranten erop nasloeg, 

kreeg de indruk dat de klimaatwetenschap aan list en bedrog ten onder was gegaan. Zo waren 

er, vlak voor de klimaatconferentie in Kopenhagen, e-mails uitgelekt waaruit zou blijken dat 

klimaatwetenschappers goochelden met cijfers om bewijzen tegen klimaatverandering te 

verdoezelen. Ook zouden ze zich laatdunkend hebben uitgelaten over hun critici. Nader 

onderzoek wees uit dat niets in de e- mails kon worden opgevat als een ontkrachting van de 

stelling dat de aarde opwarmt, maar het wantrouwen was wel gewekt. 

Niet lang daarna werden er in een rapport van de IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde 

Naties, enkele domme fouten ontdekt. Zo werd gesteld dat de gletsjers in de Himalaya in 

2035 zouden zijn gesmolten. Dat bleek een onjuiste en overdreven voorspelling, ontleend aan 
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een onderzoek van het Wereld Natuur Fonds – dat zich weer baseerde op uitspraken in een 

populair-wetenschappelijk tijdschrift. Het jaartal zou bewust in het rapport zijn opgenomen 

om de politieke druk op wereldleiders op te voeren.  

Critici noemden het rapport bovendien wetenschappelijk onverantwoord, omdat sommige 

passages gebaseerd waren op een afstudeerscriptie en een artikel in een 

bergbeklimmerstijdschrift. ‘Scriptie student blijkt basis klimaatrapport’, kopte De Telegraaf 

dan ook op alarmerende toon. Dat bleek een schromelijke overdrijving, want het betrof 

slechts een heel klein fragment, waarvoor de gewraakte bronnen niet eens zo onbetrouwbaar 

waren als werd gesuggereerd. De passages gingen namelijk over het verdwijnen van 

klimroutes in de Himalaya. De scriptie en de getuigenverslagen uit het tijdschrift, waren 

slechts gebruikt om dit fenomeen te signaleren. 

De incidenten doen dan ook niets af aan de wetenschappelijke consensus over 

klimaatverandering. Toch is het aantal zogenoemde klimaatsceptici wel sterk toegenomen. 

Een kwart van de Britten gelooft niet langer in klimaatverandering, blijkt uit onderzoek van 

de BBC. Een half jaar geleden was dat nog 15 procent. En ook in Nederland heeft de scepsis 

terrein gewonnen. „Ik weet niet of we ons wel zo’n zorgen moeten maken over het klimaat”, 

zei Tweede Kamerlid Helma Nepperus van de VVD onlangs. De PVV gaat nog verder. Die 

partij noemt het klimaatpanel van de VN een stel „liegende, frauderende en manipulerende 

boeven, oplichters en zakkenvullers” en wil dat alle onderzoeken naar klimaatverandering 

worden stopgezet. 

Daarmee doet de partij de naam ‘scepticus’ weinig eer aan. Wie bekend is met de filosofische 

geschiedenis van die term, weet namelijk dat de oorspronkelijk betekenis ervan juist haaks 

staat op de mentaliteit die de PVV nu etaleert. De grondhouding van de eerste filosofische 

sceptici, beginnend bij de Griek Pyrrho van Elis (360-270 v. Chr.) en gevolgd door de 

Romein Sextus Empiricus (160-210), was twijfelend, maar wél onderzoekend van aard. Het 

Griekse werkwoord skeptomai betekende niet voor niets ‘zorgvuldig bekijken’ of 

‘onderzoeken’. Volgens Sextus Empiricus waren er dan ook drie soorten filosofen: zij die 
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stelden dat ze de waarheid kenden, zij die stelden dat de waarheid onkenbaar was en zij die 

naar de waarheid bleven zoeken. De laatste noemde hij sceptici. 

Dat de PVV alle klimaatwetenschap categorisch afdoet als een links complot van 

manipulerende onderzoekers, maakt van het klimaatscepticisme dus een volslagen karikatuur. 

De Deense socioloog Marcello Truzzi had daar een naam voor: pseudoscepticisme. Volgens 

hem onderscheidde de pseudoscepticus zich van de echte scepticus door de volgende 

kenmerken: 1) het veelvuldige gebruik van de drogreden dat onvoldoende bewijs automatisch 

betekent dat een hypothese onwaar is 2) de neiging om een hypothese te ontkennen in plaats 

van te betwijfelen; 3) de neiging om tegenstanders te ridiculiseren in plaats van te bekritiseren 

en 4) de houding dat de eigen stellingname evident is en dus geen verdere onderbouwing 

vereist.  

Aan die vier kenmerken voldoen de ‘sceptici’ van de PVV in hoge mate. Dat is jammer, want 

met die houding ondergraven ze juist dat bepaalde argumenten van klimaatsceptici wel 

degelijk waarde hebben. In het debat zijn er grofweg drie soorten serieuze sceptici te 

onderscheiden. De kleinste groep wordt gevormd door de zogenoemde trendsceptici. Zij 

betwijfelen of het klimaat op aarde inderdaad structureel warmer wordt. Hun belangrijkste 

argument daarvoor is het feit dat de gemiddelde temperatuur op aarde de afgelopen zeven jaar 

is gestagneerd of zelfs licht is gedaald, terwijl het CO2-gehalte in de atmosfeer wel 

onverminderd is toegenomen.  

Voor deze trend had de wetenschap lange tijd geen plausibele verklaring, maar volgens recent 

Zwitsers onderzoek kan het worden toegedicht aan het feit dat de hoeveelheid waterdamp in 

de stratosfeer sinds 2000 is verminderd, waardoor een verkoelend effect op aarde is 

opgetreden – een gegeven dat tot nu toe nauwelijks in de klimaatmodellen was 

verdisconteerd. Dit geeft aan dat er vele (mogelijk onbekende) factoren van invloed zijn op de 

wereldwijde temperatuur – ook al twijfelt de overgrote meerderheid van de wetenschappers 

niet aan de opwarmende trend die al door talloze meetinstituten is waargenomen. 
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Een grotere groep sceptici wordt dan ook gevormd door de zogenoemde 

toeschrijvingssceptici. Zij erkennen wel dat de aarde warmer wordt, maar betwijfelen of die 

verandering (alleen) moet worden toegeschreven aan het menselijk handelen, zoals onze CO2 

-uitstoot. De klimaatmodellen waarmee klimaatverandering wordt berekend houden namelijk 

wel rekening met meerdere complexe factoren, zoals concentraties van broeikasgassen en 

luchtvochtigheid, maar sommige processen – zoals de ontwikkeling van zee-ijs, wisselende 

zonneactiviteit en vulkaanuitbarstingen – zijn moeilijker in kaart te brengen. De invloed 

daarvan is dus veel minder duidelijk. 

De kritiek van de toeschrijvingssceptici raakt bovendien aan een fundamenteler probleem in 

de wetenschap, namelijk dat causale verbanden nooit met absolute zekerheid kunnen worden 

vastgesteld. Deze tekortkoming, bekend als het probleem van inductie, werd ook door de 

Schotse scepticus David Hume (1711-1776) opgemerkt, toen hij schreef: „Er bestaan geen 

dingen, waarvan we slechts door analyse, zonder de toets der ervaring, kunnen vaststellen dat 

ze de oorzaak van iets zijn, zoals er ook geen dingen bestaan, waarvan we zeker weten dat ze 

niet de oorzaak van iets zijn.” Hoe uitgebreid de klimaatmodellen dus ook zijn, het blijven 

incomplete weergaven van de werkelijkheid: er zullen altijd known unknowns en unknown 

unknowns buiten beschouwing worden gelaten. Dat neemt niet weg dat onder wetenschappers 

nagenoeg unanimiteit bestaat over de correlatie tussen de CO2-uitstoot en 

klimaatsverandering. 

De derde groep sceptici richt zich daarom ook niet zozeer op de oorzaken, maar vooral op de 

vermeende gevolgen van klimaatverandering. Deze zogenoemde impactsceptici erkennen de 

opwarming van de aarde en de rol van de mens daarin, maar trekken in twijfel of de 

consequenties ervan ook echt zo desastreus zullen zijn als wordt voorspeld. De stijgende 

zeespiegel door smeltende ijskappen zal bijvoorbeeld maar een beperkt gebied bedreigen, 

stellen zij. Ook zal er straks landbouw mogelijk zijn in gebieden waar het nu nog te koud is 

om voedsel te verbouwen. En ecosystemen die door de temperatuurstijging uit balans raken, 

blijken vrij snel weer een nieuw evenwicht te vinden. 
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Deze drie soorten sceptische kanttekeningen vormen een constructieve bijdrage aan het 

klimaatdebat, omdat ze uitdagen tot verder onderzoek – zoals de oorspronkelijke sceptici het 

bedoelden. Ze dwingen wetenschappers zich te blijven afvragen of hun meest basale 

aannames standhouden, of ze de juiste oorzakelijke verbanden hebben gelegd en of daar 

geloofwaardige voorspellingen aan worden verbonden.  

De pseudosceptici die nu het debat overstemmen, door iedere fout als een nieuwe episode van 

‘climategate’ te bestempelen, hebben daarentegen eerder het omgekeerde motief. Zij 

saboteren verder onderzoek liever door alle wetenschappers af te schilderen als geld 

verspillende leugenaars in dienst van de milieubeweging. Dat is ongeveer hetzelfde als alle 

klimaat-sceptici wegzetten als beroepssaboteurs in dienst van de olie-industrie.  

Achterdocht heet dat, geen scepsis.  
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Een tweede opwarmer is de film REAR WINDOW van Alfred Hitchcock. 

 

 
 

Regie: Alfred Hitchcock | 112 minuten | thriller | Acteurs: James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, 

Raymond Burr, Wendell Corey, Judith Evelyn, Ross Bagdasarian, Georgine Darcy, Sara Berner, Frank 

Cady, Jesslyn Fax, Rand Harper, Irene Winston, Havis Davenport, Marla English 

 

 

Alfred Hitchcock probeert de grenzen van zijn 

eigen thrillergenre op te rekken met ‘Rear 

Window'; je zou zelfs kunnen stellen dat het 

helemaal geen thriller is maar een 

maatschappijkritisch commentaar. Hitchcock 

zou echter Hitchcock niet zijn als hij de kijker 

niet constant op het verkeerde been zou zetten. 

De unieke setting van de film is daarvoor een 

uitgelezen manier. 

 

In de openingsscène gaan de blinderingen van 

het appartement aan de binnenplaats in de New 

Yorkse wijk Chelsea omhoog en wordt ons de 

Amerikaanse samenleving anno 1954 in de vorm 

van een poppenhuis voorgeschoteld: de wereld 

als schouwtoneel. Ons oog is de aan zijn rolstoel 

gekluisterde fotograaf L.B. Jefferies, die grip wil 

krijgen op de wereld om zich heen, maar niets 

anders kan dan kijken. Kijken naar het 
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welgevormde lijf van Miss Torso, die rondjes danst in haar ondergoed en minnaars bij bosjes trekt; 

naar een zichzelf beklagende oude vrijster, een pasgetrouwd stel en een kibbelend echtpaar op 

middelbare leeftijd. Een gedeprimeerde eeuwige vrijgezel, die Jefferies. Zelfs zijn beeldschone 

vriendin Lisa, die roze dromen heeft over een toekomst samen, kan hem niet uit zijn ‘gipsen cocon’ 

bevrijden. Hij kijkt liever naar de buren en zij doet dat – als veroveringstactiek – dan maar samen met 

hem. Het subtiele sarcasme waarmee Hitchcock man/vrouw-relaties in de fifties te lijf gaat, soms 

zelfs op het vrouwonvriendelijke af, lijkt in die optimistische tijd totaal out of place, maar trof 

daardoor des te beter doel. 

 

“Lisa it’s perfect, as always,” zegt ‘Jeff’ moedeloos als Lisa hem een prachtig verzorgde maaltijd 

voorschotelt. Zodra hij in slaap valt, legt zij haar leesboek terzijde voor een exemplaar van de 

Harper’s Bazaar, als een fotomodel poserend op de sofa. Verpleegster Stella – wiens cynisme niet 

veel onderdoet voor dat van barvrouw Carla uit “Cheers” – vormt als kenau een mooi tegenwicht. 

Een vrouwenhater, die Hitchcock, maar ook een idealistisch mens, want aan het eind van de film 

krijgen de langs elkaar heen levende New Yorkers toch contact met elkaar: de oude vrijster wordt 

door de muziek van haar pianospelende buurman van zelfmoord gered. Hitchcock neemt zelfs zijn 

eigen film nog even op de hak als er een hondje wordt ‘vermoord’ (?!). De zwarte humor en de 

thrillerelementen worden echter naadloos met elkaar verweven. Waarom is Mrs. Thorwald niet 

gewoon de stad uit? Omdat haar juwelen nog in het appartement zijn en een vrouw gaat nooit weg 

zonder haar juwelen, weet Lisa te melden. Handig zo’n kijkdoosdecor. 

 

De spanning die wordt opgeroepen door de 

machteloosheid van de gehandicapte en het 

beperkte blikveld – de camera verlaat het 

appartement van Jefferies geen moment – is 

een unieke vondst. De vraag is alleen of de 

hedendaagse kijker de aandacht voor detail en 

het daarbijbehorende geduld nog kan 

opbrengen. Wellicht als hij daar in de vorm van 

een klassieke ontknoping iets voor terug zou 

krijgen, maar Jefferies’ geklungel met de 

flitslichten tijdens de confrontatie met Thorwald 

zal een eenentwintigste-eeuwer al snel aan het 

zappen brengen. De film lijkt daardoor hopeloos 

gedateerd. ‘Rear Windows’ is vergelijkbaar met 

een monument voor een belangrijke oorlog die 

vergeten is. Maar voor iedereen die wil zien hoe 

je een thriller in elkaar zet, hoe de Amerikaanse 

samenleving er vijftig jaar geleden uitzag en hoe 

mooi Grace Kelly op haar 24-ste was, blijft de 

film een must. 

 

Jan-Kees Verschuure 
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Hoofdstuk III 
 

In dit zeer uitgebreide hoofdstuk behandelen we drie verschillende stromingen: 

 

1. Het rationalisme 
2. Het empirisme 
3. De transcendentalisme 

 

Bij elke stroming lezen we ook een primaire tekst. 

 

Eerst een soort inleiding nu. We gaan het hebben dus over ‘kennis’. Hoe interpreteren we het woord 

‘kennis’? ‘Kennis’ zien we als ‘gerechtvaardigde ware overtuigingen’. Ondanks grote verschillen blijken 

zowel empiristen als rationalisten eenduidig in hun antwoord op de vraag óf kennis mogelijk is en wát 

kennis is: overtuigingen verdienen pas het predicaat ‘kennis’ als ze onbetwijfelbaar en onfeilbaar zijn. 

Degenen die menen dat kennis helemaal niet mogelijk is, nemen de positie in van het scepticisme.  

 

We gaan het dus hebben over ‘kennis’. Minstens 2 soorten kennis vallen niet onder de definitie die we 

net hebben gegeven: ten eerste de kennis die besloten ligt in vaardigheden (ik weet bijvoorbeeld hoe 

te fietsen): deze kennis noemen we praktische kennis i.t.t. de propositionele kennis (ik weet dat mijn 

fiets een ‘Bianchi –per sempre’ is); een tweede soort die we niet bespreken is die die de Engelsen 

‘knowledge by acquaintance’ noemen: dat is kennis wanneer we bekend of vertrouwd zijn met iets; 

vertrouwdheid vooronderstelt noch impliceert propositionele kennis (vergelijk: ik weet hoe mijn 

racefiets eruit ziet, maar ik weet niet het exacte gewicht versus jij weet het exacte gewicht – ik vertel 

het je nu – maar jij zou mijn fiets niet herkennen). 

 

Voordat we aan de hoofdlijnen van het empirisme en het rationalisme beginnen, is het goed om in te 

gaan op de breuk die ontstond na de middeleeuwen in het denken over waarheid. 

In de middeleeuwen – in de scholastiek - stonden 2 filosofen op eenzame hoogte: Aristoteles en 

Augustinus. Hoewel men grote moeite had de denkbeelden van die twee te verenigen, werd de 

juistheid van Aristoteles even onbetwistbaar geacht als de geloofswaarheden van Augustinus. Maar 

zowel de autoriteit als het vertrouwen in alledaagse waarnemingen werd danig op de proef gesteld en 

zelfs ondergraven door allerlei veranderingen op het einde van de middeleeuwen: 

 

1. Copernicus, Kepler en Galileo weerlegden de schijnbaar onaantastbare opvatting dat de aarde 

het middelpunt van het heelal was. God kon de mens toch niet weggezet hebben op een 

achter-af planeetje, de mens - die het evenbeeld van Hemzelf was? 

2. In 1517 timmert Luther 95 stellingen tegen de katholiek kerk op de deuren van een kerk: het 

gevolg was de reformatie en daardoor een ware versplintering van het geloof in duizenden 

stukken en er daardoor dus geen overeenstemming meer bestond over het geloof! 
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3. Columbus en Vasco da Gama ontdekten in hun reizen culturen met heel andere politieke, 

morele, religieuze opvattingen die hen ook met andere wetenschappelijke inzichten 

confronteerden! 

(voeg daarbij – eeuwen later – de ontdekkingen van bijvoorbeeld Darwin dat de mens 

geëvolueerd is en van bijvoorbeeld Schopenhauer dat de mens toch niet echt een redelijk 

wezen is en je snapt dat het héle wereldbeeld dat mensen altijd koesterden, overhoop lag). 

 

Opdracht 1 Kun je nóg een ontwikkeling noemen die de wereld toen compleet veranderde? 

_______________________________________________________ 

 

Opdracht 2 Nog een misschien? 

________________________________________________________ 

 

Zo ontstond er dus zowel een wantrouwen in de theoretische als in de praktische filosofie. Het 

wantrouwen dat groeide, kreeg als reactie de opvatting dat kennis dan wel helemaal niet mogelijk zou 

zijn!  

 

Heruitgaven van het werk van bijvoorbeeld Cicero 

(die je hiernaast ziet) en Sextus Empiricus zorgden 

voor een nieuwe opbloei in het begin van de 16e 

eeuw.  

Dit scepticisme is het onderwerp van jullie examen 

volgend jaar (en dus gaan we hier niet dieper op in 

nu). 

 

Je zou kunnen zeggen dat de rationalisten en de 

empiristen hun best doen om de gedachte van het scepticisme te weerleggen! 

 

 

Laten we beginnen met het rationalisme! 

 

 

 

We kijken nu naar een aflevering van 

DENKEN DOORZIEN  
“Kennis; rede of ervaring”  
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1.  Kentheoretisch Rationalisme 
 
Bij opdracht 4 van hoofdstuk I heb je al nagedacht over waar kennis vandaan komt. Het eerste antwoord 

op deze vraag dat we zullen bespreken, is het rationalisme. De term zegt het al: 

 

Rationalisme = uitgaan van de overtuiging dat voor het 

bereiken van kennis de  

    ratio de doorslaggevende factor is 

 

Niet zo gek, natuurlijk! Je zintuigen kunnen je nogal eens bedriegen. Denk maar aan de optische illusies 

in het eerste hoofdstuk. Overigens wordt met zintuigen niet alleen je ogen bedoeld, maar ook je 

reukzin, tastzin, smaak en gehoor. Bedrieglijke zintuigen zijn natuurlijk niet de beste bron van kennis, 

daarom zetten Plato, Descartes en vele anderen hun geld liever op het verstand/ de rede als beste 

kennisbron. 

 

 

1.a. Plato (427 – 347 v. Chr.)  
 

De eerste filosoof die tot de stroming van het kentheoretisch rationalisme behoort, is Plato. In de 

Theaetetus heb je al kunnen lezen wat zijn visie op kennis is, of beter gezegd: wat kennis volgens hem 

in elk geval NIET is. Hij verwerpt de zintuigen als betrouwbare bron van kennis. En je hebt waarschijnlijk 

ook al eerder kennisgemaakt met de allegorie van de Grot (uit het boek ‘Politeia’).  

Er volgt nu een korte toelichting op en een aantal opdrachten over de epistemologie van Plato. Zoals 

je misschien al weet, valt dat nog niet mee om het kort en overzichtelijk te houden, want Plato’s 

kenleer hangt weer samen met zijn metafysica en ook met zijn mensbeeld! 

 

Toelichting 

Zoals gezegd onderscheidt Plato epistèmè van doxa. Zoals de zon in de zichtbare wereld schijnt over alle 

waarneembare en ook levende dingen, zo schijnt het goede in de wereld van het denken over de Ideeën en is het 

de bron van onze kennis daarvan.  Om dit inzicht is het de filosoof te doen, volgens Plato. 

In de gelijkenis van de grot schetst Plato hoe het de mens 

vergaat die dit inzicht te beurt valt.  Dit fragment is al 

eerder besproken in de filosofieles, maar google het gerust 

nog eens. Het vormt en goede inleiding tot Plato's 

Ideeënleer, een leer van abstracte begrippen met een 

eigen vorm van bestaan van een hogere orde dan het 

concrete en materiële.  

Er moet volgens Plato een lange en moeilijke weg worden 

afgelegd om het ware inzicht te bereiken.  Nu is die kennis 

niet voor iedereen weggelegd.  Maar, meent Plato, het is 

in elk geval iets waarover de leiders van een rechtvaardige 

staat dienen te beschikken.  Er zal nooit een einde aan de 

problemen van de staten komen, zegt hij, "tenzij filosofen in deze wereld koningen worden of tenzij degenen die 
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we nu koningen of leiders noemen werkelijk en waarachtig filosofen worden".  De ware leiders, dat wil zeggen, 

zij die het belang van de gemeenschap en niet het eigen belang dienen, moeten dus opklimmen tot het inzicht in 

het goede.  In de Staat, Plato's hoofdwerk, wordt dit ideaal uitgewerkt en ontvouwt Plato zijn opvattingen over 

de inrichting van een rechtvaardige staat.  

 

Voor het verwerven van juiste kennis en hoger inzicht stelt Plato het volgende praktische lesprogramma voor: na 

de lagere school enkele jaren muziekonderwijs, intensieve sporttraining en militaire dienst. Daarna - tot het 

twintigste levensjaar - een systematische studie van rekenkunde, meetkunde, astronomie en harmonieleer. Vanaf 

het dertigste levensjaar vijf jaar filosofie en daarna vijftien jaar stage in openbare functies. Als bekroning volgt 

op het vijftigste levensjaar een studie in de psychologie en de studie van de 'waarde'. Dit alles om het vermogen 

tot abstract denken (noodzakelijk voor de Ideeënleer) te verkrijgen.  

 

 

Opdracht 3 Wat wil Plato met de allegorie van de grot ook alweer duidelijk maken? 

 

 

 

Opdracht 4 Waaraan kun je zien dat de ratio volgens hem de betrouwbaarste kenbron is? 

 

 

 

Opdracht 5 In de allegorie worden 4 verschillende fasen onderscheiden. Welke? 

 

 

 

 

Opdracht 6 Waarom wordt degene die terugkeert in de grot in elkaar geslagen (en niet geloofd)? 
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Misschien lijkt het alsof Plato filosofen een heel 

bijzonder soort mensen vindt, die iets buitengewoons 

kunnen en die dingen zien die voor andere mensen 

(de simpele zielen) verborgen blijven. Toch is dat niet 

het geval! 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 7 Leg uit dat filosofen dezelfde dingen 

zien als andere mensen, maar 

(letterlijk en figuurlijk) ‘in een ander 

licht’. Hoe zie je dat terug in de tekst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de allegorie van de grot wordt niet alleen de weg om tot kennis te komen beschreven, maar ook 

Plato’s visie op de werkelijkheid. Om zich heen kijkend verwonderde Plato zich over hoe in de 

veelheid van dingen toch een soort eenheid te ontdekken is. Ter verduidelijking een voorbeeldje. 

 

KIJK MAAR EENS IN JE TAS. DAAR ZITTEN HEEL VEEL VERSCHILLENDE BOEKEN IN. HET ENE MISSCHIEN 

GEKAFT, HET ANDERE NIET. HET ENE DUN, HET ANDERE DIK. ER ZIJN BOEKEN VAN A4-FORMAAT, MAAR 

OOK KLEINER OF GROTER. ER ZIJN BOEKEN MET WITTE PAGINA’S, MAAR OOK MET GEKLEURDE. BOEKEN 

MET VOORNAMELIJK AFBEELDINGEN, CIJFERS OF JUIST LETTERS. GA ZO MAAR DOOR. MAAR WE 

NOEMEN ZE ALLEMAAL BOEKEN. HOE KAN DAT NOU, DAT AL DIE VERSCHILLENDE DINGEN, TOCH 

HETZELFDE ZIJN?  

 

(En zeg nou niet dat we ze allemaal ‘boeken’ noemen omdat we dat zo hebben afgesproken, want dat 

is weer een heel ander punt!) 

Plato dacht dat alle gelijkenissen die wij tussen de dingen om ons heen zien, veroorzaakt worden 

doordat deze dingen uit dezelfde ‘mal’ of hetzelfde oerbeeld komen. Hij stond ervan versteld dat alle 
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natuurverschijnselen zo op elkaar konden lijken en kwam tot de conclusie dat dit zo moest zijn 

omdat er een beperkt aantal vormen zit ‘achter’ alles wat we om ons heen zien. Plato noemde deze 

vormen ideeën (eidos, idea: gestalte, type, vorm).  Deze kennen we slechts door het denken, terwijl 

hetgeen we met de zintuigen waarnemen, namelijk de verschillende bijzondere dingen, de 

verschijningsvorm van zulke Ideeën is. Achter elk paard, varken of mens zit de ‘idee paard’, de ‘idee 

varken’ of de ‘idee mens’. Daarom concludeerde Plato dat er een werkelijkheid achter de materiële 

wereld moest zitten. Deze werkelijkheid noemde hij de Ideeënwereld, waarin de eeuwige en 

onveranderlijke oerbeelden zijn die achter de verschillende verschijnselen zitten die we in de natuur 

tegenkomen. 

 

PLATO IS NIET ALLEEN EEN RATIONALIST 

(WARE KENNIS DOE JE OP DOOR MIDDEL VAN DE RATIO) 

MAAR OOK IS HIJ EEN IDEALIST 

DAT WIL ZEGGEN DAT DE IDEEËN VOLGENS HEM ‘WERKELIJKER’ ZIJN 

DAN DE REËLE DINGEN OM ONS HEEN. 

 

Idealisme = uitgaan van de overtuiging dat van elk bestaand ding 

uiteindelijk kan     

    worden aangetoond dat het geestelijk of mentaal is 

 

 

Realisme = uitgaan van de overtuiging dat elk bestaand ding 

onafhankelijk van 

het subject bestaat 

 

 

 

De school van Pythagoras heeft grote invloed gehad op het denken van Plato. Voor 
Plato was de wiskunde als zintuigvrij denken een voorbereiding op het intellectuele 
schouwen van de Ideeën/Vormen. Inzicht krijgen in (de wereld van) de 
onveranderlijke, eeuwige en perfecte Ideeën betekent dat je tot volmaakte kennis 
bent gekomen van dat wat de hoogste graad van werkelijkheid is, de Vormen in het 
licht van het Goede. 
 
Plato was van mening dat de wereld om ons heen slechts een afgeleide is van de 
‘echte’ werkelijkheid; de werkelijkheid van de Ideeën/Vormen. Om die ‘echte’ 
werkelijkheid te leren kennen is volgens Plato het denken in de zin van redeneren de 
én na hoogste vorm van denken: het is een denken dat op basis van hypothesen stap 
voor stap naar conclusies leidt (de bewijstheoretische aard van de wiskunde). Daarbij 
heeft Plato in ieder geval het wiskundig denken voor ogen, vandaar dat kennis van 
wiskunde onontbeerlijk was op Plato’s Academie. 
 



KENLEER  - vwo 
 

 

 

23 

Volgens de overlevering stond boven de 
poort van zijn academie het volgende 
opschrift: Wie onbekend is met de 
geometrie zal niet door deze poort gaan. 
Plato zag de zuivere wiskunde, met name 
de meetkunde, als opvoedingsmiddel voor 
de ziel, als gymnastiek voor de geest, als 
opstapje naar de wereld van de Vormen, 
door je los te weken van de vergankelijke 
zintuiglijke wereld. De hoogste mentale 
activiteit is volgens Plato een vorm van 

denken waarbij het contact tussen het voorwerp en degene die denkt heel direct is. 
Het gaat gepaard met een onmiddellijk inzicht in het voorwerp; je zou het kunnen 
vergelijken met een soort intuïtie, waarbij direct begrepen wordt waar het om gaat 
zonder dat er eerst een redenering aan voorafgaat. Met deze vorm van denken laat 
ook Socrates het filosofische denken in strikte zin samenvallen. 
 

 
 
 
 
 
SOCRATISCH GESPREK: 
 
Nu we zoveel Plato en Socrates hebben bestudeerd  gaan we ook proberen een socratisch gesprek 
te voeren. Een dergelijk gesprek (max. 6 leerlingen) heeft eigenlijk per definitie geen einde. Het is 
een poging de kennis die in ons zit er uit te halen precies zoals Socrates dat deed.   
 

 

De socratische methode is een voortdurend onder woorden brengen waar het om draait, zo 

nauwkeurig en onderbouwd mogelijk. Dit is minder gewoon voor ons, dan we in eerste instantie 

denken. Het kan daarom lastig lijken, maar het is wel degelijk de moeite waard om te oefenen en vol 

te houden. Plato beschreef je ‘beloning’ als volgt: 

‘Wanneer al die beginselen afzonderlijk, woorden, omschrijvingen, beelden en  

waarnemingen, met inspanning over elkaar worden gewreven, wanneer zij aan 

een onbevooroordeeld onderzoek worden onderworpen, en wanneer daarbij 

vragen worden gesteld en antwoorden worden gegeven zonder enige boos-

aardigheid, dan gaat rond elk daarvan een lichtend inzicht stralen en een 

helder besef, zo geconcentreerd als voor menselijke begrippen maar mogelijk is’. 

 

De socratische methode 

De weergave van deze methode is vrijwel volledig ontleend aan het inspirerende boek De jacht op een 
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idee – visie, strategie, filosofie van Jos Kessels (pagina 139-141). De methode houdt in dat je de vier 

verschillende niveaus moet onderzoeken en tien afzonderlijke vragen (zie (1) t/m (10)) trachten te 

beantwoorden: 

 

1    vorm                                                                          Idee 

2   groot                  klein                                         betekenis 

3  buik                   hart                  hoofd                     persoon 

4  situatie             waarvandaan          waarheen             kwestie                  feiten 

 

 

Niveau 4: de feiten/buitenwereld/‘wat er is’: situatie, waarvandaan, waarheen, kwestie; 

Niveau 3: persoon/ziel/binnenwereld: buik, hart, hoofd; 

Niveau 2: betekenis/mogelijke denkvormen: groot/klein (de onbepaalde tweeheid); 

Niveau 1: Vorm (de Idee, het allesbepalende principe dat alle delen van de situatie tot één geheel 

ordent, en ook onszelf tot één geheel maakt) 

 

Op de volgende pagina staan de vragen (1) t/m (10) beschreven die je gaat behandelen.  Maar… 

voordat een socratisch gesprek kan beginnen, dient eerst de te onderzoeken uitgangsvraag 

geformuleerd te worden. 

Dit is een door alle deelnemers gewenste én een uit eigen ervaring te beantwoorden vraag! 
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Niveau 4: het niveau van de feiten 

(1) Beschrijf een ervaring uit je eigen leven, gerelateerd aan de uitgangsvraag; Geef een  

situatieschets: Wat is er gebeurd, onder welke omstandigheden?; 

(2) Waarvandaan: Wat is de achtergrond, de geschiedenis van de situatie? Wat was het hittepunt,  

het cruciale moment, de crisis of onvermijdelijke keuze? 

(3) Waarheen: hoe zal (zou) de situatie zich verder ontwikkelen als er niets was gebeurd? Wat is de  

verwachte toekomst, het vooruitzicht dat inherent is aan de situatie? 

(4) Afhankelijk van de tijd en het aantal deelnemers aan het socratisch gesprek wordt een aantal  

voorbeeldervaringen uitgewisseld. Deelnemers mogen elkaar bevragen over de ingebrachte 

voorbeeldervaringen, waarna: - gezamenlijk een keuze uit één van de ingebrachte 

ervaringen wordt gemaakt; - degene van wie de voorbeeldervaring is gekozen, beantwoordt 

plenair in ieder geval de volgende vragen: 

 

Niveau 3: het niveau van de persoon 

(5) Wat deed je toen (tijdens het hittepunt)? (buik, willen) 

(6) Wat voelde je toen? (hart, voelen) 

(7) Wat dacht je toen? (hoofd, denken) 

 

Niveau 2: het niveau van betekenis 

(8) & (9) Eerst dient de voorbeeldgever het hittepunt van zijn/haar gekozen voorbeeld in één 

zin/kernbewering te ‘vangen’, en wel in de volgende vorm: 

Toen…hittepunt…voelde/dacht/deed ik…., want… 

Vervolgens worden de overige deelnemers van het socratisch gesprek verzocht zich te verplaatsen in 

de situatie van de voorbeeldgever en dezelfde zin/kernbewering op eigen wijze in te vullen en op te 

schrijven. Een aantal deelnemers, afhankelijk van het aantal deelnemers en de beschikbare tijd, 

wordt uitgenodigd hun kernbewering te delen met de anderen. 

Ook wordt de deelnemers gevraagd naar de regel (rechtvaardiging) die uit die bewering gehaald kan 

worden. Welke levensinzichten (levensprincipes) zijn uit die regels te formuleren? (een 

levensprincipe is een overtuiging hoe het leven volgens jou in elkaar zit). De deelnemers schrijven de 

regels en principes op. Ze onderzoeken welke verschillende zienswijzen er zijn uitgesproken en welke 

tegenover elkaar staan. Deze worden benoemd en beargumenteerd. Neem geen genoegen met één 

zienswijze, maar daag je denken uit door er een of meer andere zienswijzen naast te plaatsen.  

 

Niveau 1: het niveau van het inzicht/de Idee 

(10) De gespreksleider vraagt de deelnemers naar de essentie van het gesprek: 

‘Wat vonden jullie belangrijk?’ 

‘Waar draaide het volgens jullie om?’ 

‘Wat hebben jullie van dit gesprek geleerd?’ 

 

 De deelnemers formuleren tot slot in één zin wat de ‘sleutel’ van de situatie is. 

 
Bron: http://www.lerenfilosoferen.nl/filosoferen-vanuit-de-wiskunde 
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1.b. René Descartes (1596-1650) 

 

We maken nu een sprong naar de 17e eeuw. 

De tijd blaakte van zelfvertrouwen. Lijfspreuk 

van de eeuw was ‘Nullius in verba’, het motto 

van de Britse Royal Society uit 1660: ‘In de 

woorden van geen ander’. Niet alleen was er 

een immens vertrouwen in het menselijke 

kennen en kunnen, maar vooral ook in het zelf 

doen, een drang tot vernieuwing. Men wenste 

de kennis niet van een ander te krijgen maar 

eigenhandig te ontdekken, te toetsen, te 

waarderen. Voor de wetenschap was een 

gouden tijd aangebroken waarin de ene 

mijlpaal na de andere werd bereikt. Nicolaus 

Copernicus onttroonde de Aristotelische 

sterrenkunde in zijn boek Over de 

omwentelingen (1543), Sir Isaac Newton 

ontvouwde de zwaartekrachtswetten in de 

Wiskundige beginselen (1687).  

 

Mede vanwege de drang tot vernieuwing werd 

in de 17e en 18e eeuw druk gespeculeerd over 

het filosofische fundament van het gebouw 

van kennis. Als traditionele zekerheden 

worden omvergeworpen, waarop stoelt onze 

zekerheid dan? Wat wettigt onze kennis? Waar 

begint zij en waar houdt zij op? Of zoals 

Immanuel Kant (1724-1804) het zou 

formuleren, wat is de aard en omvang van het 

kenvermogen? In de op het ‘zelf’ gerichte 

nieuwe filosofie was de bakermat van alle 

zekerheden het eigen bewustzijn. Als zeker, zij 

het in een subjectieve zin van het woord, gold 

primair dat 

waarvan wij 

ons onmiddellijk bewust zijn, zoals geuren en 

kleuren of de ervaring van het gewaarworden 

zelf. Een volgende vraag is dan hoe de 

zekerheid van de gewaarwordingen kan 

overgaan in een zekerheid omtrent de 

‘buitenwereld’, d.w.z. omtrent de wereld 

buiten de geest, waarvan de gewaarwordingen 

zoiets als een afspiegeling of een indruk zouden 

moeten zijn. Als regel werd dit probleem 

verstaan als een vraag naar de werking van 

zintuigen en verstand, dus als een 

psychologische vraag avant la lettre.  

 

Rationalisten en empiristen  

Bekend zijn de twee concurrerende scholen die 

rond deze kwestie ontstonden, het 

rationalisme en het empirisme. Ofschoon zij 

eigenlijk van alle tijden zijn, kwam het tussen 

deze scholen toen tot de typische tweespalt 

waarvan wij nu nog de remsporen zien, onder 

andere in het verschil in aanpak tussen de 

continentale en de Angelsaksische filosofie. 

Rationalisten, zoals Rene ́Descartes, meenden 

dat het verstand beschikt over aangeboren 

ideeën, die volgens vaste wetten door de 

zintuigen worden aangestuurd. Dat deze 

ideeën en wetten overeenkomen met de 

structuur van de werkelijkheid, kan dan 

moeilijk anders worden begrepen dan door een 

beroep op God.  

 

 

  



KENLEER  - vwo 
 

 

 

27 

René Descartes studeerde aan het jezuïetencollege van La Flèche in Tours en later aan de universiteit 

van Parijs. In 1629 verhuisde hij naar Nederland, om er in alle rust te kunnen schrijven en filosoferen. 

Hij hield zich eerst met wetenschap - sterrenkunde, optica en wiskunde - bezig, en ontwikkelde 

vervolgens zijn filosofische inzichten. Net als Galileo verdedigde hij een heliocentrisch wereldbeeld: 

niet de Aarde, maar de zon staat in het centrum van het heelal. Onder de indruk van de veroordeling 

van Galileo's theorie door de toenmalige kerk in 1632, heeft hij die theorie echter niet verder 

ontwikkeld. In 1649 werd hij door Prinses Christina van Zweden uitgenodigd om haar de beginselen 

van de filosofie bij te brengen. Omdat de prinses verwachtte dat hij elke dag om vijf uur 's ochtends 

college zou geven en hij al heel z'n leven een notoir langslaper was, hield hij het niet lang vol. Hij liep 

een longontsteking op en overleed een jaar later, op 11 februari 1650. 

 

René Descartes wilde in de eerste plaats de mogelijkheden en grenzen van ons ken- en 

redeneervermogen verkennen. Het Griekse woord voor kennis is epistèmè, en zijn onderzoek behoort 

tot de epistemologie, die zulke vragen beschouwt als: wat kunnen we weten? hoe komen we tot echte 

kennis? hoe kan ik zeker zijn dat wat ik geloof ook het geval is? 

 

Een tweede probleem dat hem interesseerde was de relatie tussen 'ziel' en lichaam of, in hedendaagse 

terminologie, de relatie tussen bewuste toestanden en overtuigingen enerzijds, en de hersenen en de 

zich daarin afspelende processen anderzijds. Op dit punt was hij een dualist.  

 

In zijn Méditationes wilde Descartes aantonen dat we in staat zijn tot 

echte kennis van de wereld. Hiermee ging hij in tegen een bekende 

sceptische traditie, die stelde dat we eigenlijk weinig of niets kunnen 

weten; dat we er slechts meningen op na kunnen houden die we nooit 

volledig kunnen begronden. Natuurlijk hadden de sceptici tot op 

zekere hoogte gelijk: we hebben geen enkele garantie dat onze 

opvattingen over de wereld juist zijn. Daarom mogen we geen beroep 

doen op zulke opvattingen om de scepticus te weerleggen (!), zegt 

Descartes. Hij stelde dan ook dat we ons enkel op ons verstand of de 

rede kunnen beroepen om de scepticus te weerleggen. Daarom 

ontwikkelde hij een methode die, indien nauwgezet gevolgd, 

inderdaad tot kennis zou leiden. Descartes was een uitstekend 

wiskundige en zijn methode heeft dan ook veel weg van wiskundig 

redeneren: een beroep op de rede en niet op de zintuigen, die ons 

immers kunnen bedriegen, en het uitgaan van heldere en welonderscheiden ideeën (idées claires et 

distinctes) en absolute zekerheden. Descartes meent dat onze zintuigen ons kunnen misleiden, en dat 

misschien zelfs een of andere 'kwade geest' (een malingénie) ons systematisch zou kunnen bedriegen. 

Deze overwegingen - bekend geworden als 'cartesiaanse twijfels' - hebben echter niet tot doel de 

scepticus gelijk te geven.  

Integendeel: het gaat erom dingen die onbetwijfelbaar waar zijn te vinden. Pseudo-kennis moet 

uitgeroeid worden voordat we tot onbetwijfelbare zekerheden kunnen komen. 

 

 

http://kubnw16.kub.nl/~ljansen/filosoof/watis/epistemo.htm
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Opdracht 8 Leg uit wat de ‘methodische twijfel’ van Descartes betekent. 

 

 

 

Opdracht 9 Breng hem nu zelf in de praktijk. Leef je in in Descartes en probeer alle mogelijke 

pseudo-kennis weg te strepen! 

 

 

 

 

Opdracht 10 Als het goed is, zie je nu dat The Matrix ook geinspireerd is op de filosofie van 

Descartes. Noem een aantal elementen uit de film die hiernaar verwijzen. 

 

 

 

 

Opdracht 11 Bekijk filmpje 44 op Wisebits-academy.nl “cogito ergo sum” en maak evt. de 

bijbehorende discussieopdracht. 

 

 

 

 

Wat je in het filmpje bij opdracht 11 hebt gezien, is precies wat Descartes in zijn tweede méditation 

beschrijft. Hij ontdekt een eerste toedracht waarvan iedereen die erover nadenkt, weet en niet slechts 

vermoedt, of vindt dat deze waar is: 

 

hoezeer de kwade geest mij ook moge bedriegen, hij kan mij er nooit aan doen twijfelen dat ik besta 

als ik denk. Als ik twijfel, wik en weeg, kortom als ik denk, kàn ik niet aan mijn bestaan twijfelen. Je 

pense, donc je suis, ik denk, dus ik ben, is een zekerheid waaraan zelfs de grootste scepticus niet kan 

twijfelen. 

In het Latijn heet het:    “Cogito ergo sum” 

 

 

(geef eens aan waarom bierviltjes met ‘ik drink dus ik ben’ en 

tassen met ‘ik shop dus ik ben’ misschien wel leuk zijn, maar 

eigenlijk nergens op slaan!) 
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LEES NU DE NEDERLANDSE VERTALING VAN DEZE TWEEDE MEDITATIE EN MAAK DAARNA DE BIJBEHORENDE 

OPDRACHTEN. 

Meditatie 2 
Over de natuur van de menselijke geest; dat deze beter te kennen is dan het lichaam  
Descartes, René. Meditaties: Over de eerste filosofie waarin het bestaan van God en het onderscheid 
tussen menselijke ziel en lichaam wordt bewezen. Vert. Wim van Dooren. [Vert. Meditationes de prima 
philosophia, Parijs: Soly, 1641 en Amsterdam: Elzevier,1642.]Meppel/A’dam: Uitgeverij Boom, 1989. 

 

 

Ik ben door mijn meditatie van gisteren in zulke twijfels terechtgekomen, dat ik ze niet meer kan 

vergeten. Maar ik zie ook niet op welke manier ik ze moet oplossen. Ik ben zo in de war geraakt, 

dat het lijkt alsof ik onverhoeds in een diepe draaikolk ben gevallen, waarin ik geen vaste voet op 

de bodem krijg en evenmin omhoog kan zwemmen. Tóch zal ik mijn best doen en opnieuw 

dezelfde weg proberen te gaan die ik gisteren was ingeslagen, namelijk alles weg te laten wat 

maar de minste twijfel toelaat, alsof ik ervan wist dat het geheel en al onwaar was. Ik zal 

doorgaan tot ik iets zekers zal kennen, of, als ik niets anders vind, tenminste dit als zeker kan 

beschouwen, dat niets zeker is. Archimedes zocht maar één vast en onbeweeglijk punt om van 

daaruit de gehele aarde van zijn plaats te tillen. Er staan zeker grote dingen te wachten, als ik 

maar iets heel kleins kan vinden dat zeker en onwrikbaar is. 

 

 Ik veronderstel dus dat alles wat ik zie onwaar is; ik geloof dat er nooit iets bestaan heeft van de 

dingen waarvan mijn bedrieglijke geheugen me een voorstelling geeft; ik heb geen enkel zintuig; 

lichaam, vorm, uitgebreidheid, beweging en plaats zijn sprookjes. Wat kan er dan nog waar zijn? 

Misschien dit ene, dat er niets zekers bestaat. 

 

 Maar hoe weet ik nu dat er toch niet iets bestaat, dat anders is dan alles wat ik al bekeken heb? 

Iets, dat niet de minste aanleiding geeft om eraan te twijfelen? Bestaat er niet een God, of hoe ik 

die eventueel anders zou noemen, die mij die gedachten ingeeft? Maar waarom zou ik dat denken, 

als ik wellicht ook zelf de schepper van die gedachten kan zijn? Ben ik dan niet tenminste zelf 

iets? Maar ik heb al ontkend dat ik enig zintuig zou hebben of enig lichaam. Hier stop ik toch 

even, want wat volgt hieruit? Ben ik zozeer gebonden aan mijn lichaam en aan mijn zintuigen, dat 

ik zonder hen niet kan bestaan? Maar ik heb me ervan overtuigd dat er in de wereld helemaal 

niets bestaat: geen hemel, geen aarde, geen geesten, geen lichamen; is het dan niet zo dat ook ik 

niet besta? Integendeel: als ik me ergens van overtuigd heb, bestond ik wel zeker. Er is een 

onbekende bedrieger, uiterst machtig en uiterst slim, die mij opzettelijk bedriegt. Zonder twijfel 

ben ik er dan ook, als hij mij bedriegt. En laat hij me bedriegen zoveel als hij kan; hij zal het 

nooit gedaan krijgen dat ik niets ben, zolang ik zal denken dat ik iets ben. Daarom moet ik, na 

alles uit en te na te hebben overdacht, tenslotte vaststellen dat deze uitspraak: Ik ben, ik besta, 

noodzakelijk waar is, zo vaak als ze door mij gedaan wordt, of zo vaak als ik mij die uitspraak in 

mijn geest bedenk. Ik begrijp echter nog niet voldoende wat dit 'ik', dat nu noodzakelijk bestaat, 

eigenlijk is. Verder moet ik opletten dat ik niet achteloos iets anders aanneem in plaats van 

mijzelf en op die manier zelfs nog een fout bega bij de gedachte waarvan ik beweer dat ze de 

meest zekere en evidente van alle is. Daarom zal ik opnieuw mediteren over datgene waarvan ik 

vroeger dacht dat ik het was, voordat ik in deze gedachten verzeild raakte. Vervolgens zal ik 

daarop in mindering brengen wat door de aangevoerde argumenten ook maar een beetje is 

aangetast, zodat er tenslotte precies overblijft wat zeker en onwrikbaar is. 

 

 Wat meende ik dan vroeger dat ik was? Een mens natuurlijk. Maar wat is een mens? Zal ik 

zeggen 'een levend wezen met rede begaafd'? Neen, want dan zou ik daarna weer moeten 

onderzoeken wat een 'levend wezen' is en wat 'met rede begaafd'. Zo zou ik van één probleem in 

verschillende, nog moeilijkere problemen raken. Zoveel tijd heb ik al niet meer, dat ik die met 
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zulke subtiliteiten wil verdoen. Laat ik hier liever letten op wat er vroeger op een spontane en 

natuurlijke manier in mijn gedachte opkwam, telkens wanneer ik overwoog wat ik was. In de 

eerste plaats kwam het in me op dat ik een gezicht heb en handen en armen en deze hele machine 

van ledematen zoals men die ook ziet bij een lijk en die ik met de naam 'lichaam' aanduidde. 

Verder kwam het bij me op dat ik me voed, dat ik loop, ervaar en denk. Deze activiteiten betrok ik 

op de ziel. Maar wat die ziel dan zou zijn, daar dacht ik niet over na, of ik stelde me haar als een 

of ander onbetekenend iets voor, dat als een wind, of een vuur of ether in mijn stevigere delen 

was ingebracht. Over het lichaam had ik geen twijfels; ik meende zijn natuur op een 

welonderscheiden manier te kennen. Als ik het lichaam zou proberen te beschrijven op de manier 

waarop ik er in mijn geest over dacht, zou ik het zo uitleggen: onder 'lichaam' versta ik alles wat 

geschikt is om door een bepaalde vorm te worden begrensd, door een plaats te worden 

afgebakend en dat de ruimte op zo'n manier vult dat het elk ander lichaam daarvan buitensluit; 

wat door tasten, zien, horen, proeven en ruiken kan worden waargenomen en op verschillende 

manieren kan worden bewogen, niet door zichzelf, maar door een willekeurig ander lichaam 

waardoor het wordt geraakt. Want ik was van mening dat het geenszins tot de natuur van het 

lichaam behoort om de kracht te bezitten om zichzelf te bewegen, of om te ervaren en te denken. 

Des te meer was ik erover verbaasd dat zulke eigenschappen toch in sommige lichamen worden 

aangetroffen. 

 

 Maar wat volgt er nu ik veronderstel dat een zeer machtige en, als ik het zo mag zeggen, 

kwaadaardige bedrieger zich de moeite heeft getroost mij zoveel mogelijk in alles te bedriegen? 

Kan ik dan nog stellen dat ik ook maar het geringste over heb van alles waarvan ik zo-even zei 

dat het tot het lichaam behoort? Ik kijk nog eens, ik denk, ik wik en ik weeg, maar er komt niets 

bij me op. Ik word er moe van om hetzelfde nog eens tevergeefs te herhalen. Hoe staat het echter 

met dat wat ik aan de ziel toeschreef? Me voeden of lopen? Aangezien ik geen lichaam meer heb, 

zijn die ook niets anders dan verzinsels. Ervaren? Ook dat bestaat immers niet zonder lichaam en 

in mijn dromen dacht ik heel veel te ervaren waarvan ik achteraf besefte dat ik het niet ervaren 

had. Denken? Hier vind ik het: het denken bestaat; dit is het enige dat me niet kan worden 

afgenomen. Ik ben, ik besta; dat is zeker. Maar voor hoelang? Natuurlijk zolang als ik denk; want 

het zou wel eens kunnen dat ik plotseling helemaal ophoud te bestaan, als ik ermee ophoud enige 

gedachte te hebben. Nu neem ik niets aan dan wat noodzakelijk waar is. Ik ben dus in strikte zin 

alleen maar een denkend ding, dat wil zeggen een geest, een gemoed, een intellect of een rede; 

woorden waarvan de betekenis me vroeger onbekend was. Ik ben dus een echt ding dat echt 

bestaat. Maar wat voor soort ding ben ik dan? Ik zei het al: een denkend ding.  

 

 En wat nog verder? Ik ga me er een voorstelling van maken: ik ben niet zo'n samenraapsel van 

ledematen dat een menselijk lichaam wordt genoemd. Ik ben ook geen ijle lucht die in die 

ledematen wordt geblazen, geen wind, geen vuur, geen damp, geen adem, niets van wat ik me 

fantaseer; daarvan veronderstelde ik immers dat ze niets waren. Het blijft staan dat ik niettemin 

iets ben. Misschien kan het wel zo zijn dat deze dingen waarvan ik, omdat ze me onbekend zijn, 

veronderstel dat ze niets zijn, toch in werkelijkheid niets anders zijn dan het 'ik' dat ik ken. Ik weet 

het niet. Hierover laat ik me nog niet uit; ik kan slechts een oordeel vellen over de dingen die me 

bekend zijn. Ik weet dat ik besta; ik zoek nu wie die 'ik' is, waarvan ik dit weet. Het is heel zeker 

dat deze zo strikt opgevatte notie van het 'ik' niet berust op de dingen waarvan ik nog niet weet 

dat ze bestaan, dus niet van iets dat ik in mijn voorstelling fantaseer. Maar dit woord 'fantaseren' 

wijst me op mijn fout. Want ik fantaseer inderdaad, als ik me iets zou voorstellen bij wat ik ben. 

Een voorstelling maken is niets anders dan een vorm of een beeld van een lichamelijk ding 

bedenken. Ik weet nu zeker dat ik ben, maar tegelijk weet ik ook dat het mogelijk is dat al die 

beelden en in het algemeen alles wat maar betrekking heeft op de natuur van het lichaam, niets 

anders dan dromen zijn. Nu ik dit eenmaal heb opgemerkt, lijkt het me niet minder verkeerd om te 

zeggen: 'ik maak me een voorstelling om duidelijker te weten wie ik ben' dan om te zeggen: 'ik 

ben al wel wakker en ik zie wel iets dat waar is, maar omdat ik het nog niet duidelijk genoeg zie, 

doe ik mijn best om weer in te slapen, zodat mijn dromen me er op een meer waarachtige en meer 
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evidente manier een voorstelling van kunnen geven.' Ik weet dus dat die dingen die ik met behulp 

van mijn voorstelling kan begrijpen, niets te maken hebben met de notie die ik heb van mijzelf en 

dat ik mijn geest heel zorgvuldig van die dingen moet afleiden om hem zijn eigen natuur zo 

duidelijk mogelijk te laten inzien.  

Maar wat ben ik dan wel? Een denkend ding. Wat is dat? Dat is iets dat twijfelt, begrijpt, 

bevestigt, ontkent, wil en niet wil; en ook iets dat voorstellingen heeft en ervaart. 

 Dat is inderdaad niet weinig, als dat allemaal bij mij hoort. Maar waarom zou het niet bij mij 

behoren? Ben ik het niet zelf die al aan bijna alles twijfelt, die toch wel iets begrijpt, dit ene als 

waar bevestigt en de rest ontkent, die meer wenst te weten en niet bedrogen wil worden, die ook 

ongewild vele voorstellingen maakt en veel opmerkt dat van de zintuigen afkomstig lijkt te zijn? 

Al zou ik altijd slapen en zelfs al zou degene die mij schiep mij zoveel mogelijk voor de gek 

houden, dan nog zijn al deze dingen niet minder waar dan het feit dat ik besta. Wat zou er van 

mijn denken onderscheiden kunnen worden? Wat zou er van mijzelf gescheiden kunnen worden? 

Want dat ik het ben die twijfelt, begrijpt en wil, is zo vanzelfsprekend, dat er niets in mij opkomt 

waardoor het op een nog evidentere wijze zou kunnen worden uitgelegd. Maar ik ben ook 

dezelfde die voorstellingen maakt, want ook al is het misschien zoals ik veronderstelde, namelijk 

dat geen enkele voorstelling waar is, dan nog bestaat het voorstellingsvermogen zelf werkelijk en 

maakt het deel uit van mijn denken. Tenslotte ben ik het zelf die ervaart, ofwel lichamelijke 

dingen opmerkt alsof ze door zintuigen worden aangeboden. Ik zie namelijk licht, ik hoor geluid, 

ik voel warmte. Deze dingen zijn onwaar; ik slaap immers. Maar toch schijn ik te zien, te horen 

en warm te worden. Dit schijnen kan niet onwaar zijn, want dit is juist wat het betekent dat ik 'een 

ervaring heb'. Maar in zo'n strikte zin opgevat is dat niets anders dan 'denken'. 

 Van hieruit begin ik dan toch wat beter te weten wie ik ben. Maar tot nu toe lijkt het toch - en ik 

kan het niet nalaten om zo te denken - dat ik de lichamelijke dingen, waarvan het denken de 

beelden vormt en die door de zintuigen worden verkend, veel duidelijker herken dan dat wat-het-

ook-is van mijn 'ik' waarvan ik me geen voorstelling kan maken. Dit is toch wel heel wonderlijk, 

dat ik van die dingen waarvan ik merk dat ze twijfelachtig, onbekend en van mij vreemd zijn, een 

duidelijker begrip heb dan van wat waar en bekend is en wat ik bovendien zelf ben. Maar ik zie 

hoe dat komt: mijn geest houdt van afdwalen en duldt het nog niet dat hij binnen de grenzen van 

de waarheid moet blijven. Laat dat maar zo zijn; en laten we de teugels nog één keer helemaal 

vieren, zodat hij zich straks, wanneer we ze op een geschikte manier hebben aangehaald, 

gemakkelijker laat leiden.  

 

 Laten wij nu de dingen bekijken waarvan de mensen gewoonlijk denken dat ze die het duidelijkst 

van alles begrijpen: dat zijn de lichamen die we aanraken en die we zien - niet wat 

gemeenschappelijk is aan lichamen, want zulke algemene inzichten zijn gewoonlijk wat 

verwarder, maar een bepaald lichaam in het bijzonder. Laten we bijvoorbeeld dit stukje was 

nemen. Het is zojuist uit de bijenkorf gehaald; het is nog niet alle smaak van zijn honing kwijt; 

het heeft nog iets van de geur van de bloemen waaruit het verzameld is; zijn kleur, vorm en 

omvang zijn onmiskenbaar; het is hard, koud, gemakkelijk aan te raken en als ik er met mijn 

vinger tegen tik, geeft het geluid; kortom, alles is aanwezig wat vereist schijnt te zijn om een 

lichaam zo duidelijk mogelijk te kennen. Maar kijk, terwijl ik praat, houd ik het bij het vuur; het 

restje smaak lost op, de geur vervliegt, de kleur verandert, de vorm verdwijnt, de omvang neemt 

toe, het wordt vloeibaar, het wordt warm, het is nauwelijks aan te raken en ook geeft het geen 

geluid meer als je er aan komt. Blijft het nu toch dezelfde was? We moeten wel toegeven dat dit 

het geval is; niemand ontkent het, niemand denkt er anders over. Wat werd er dan zo duidelijk 

begrepen aan die was? Zeker niets van wat ik er met mijn zintuigen van opnam; want alles wat 

eerst inwerkte op mijn smaak, mijn reuk, mijn gezichtsvermogen, mijn tastzin en mijn gehoor, is 

intussen veranderd; maar de was blijft. 

 

 

 

 Misschien was het dat wat ik me nu bedenk; namelijk dat diezelfde was niet die zoetheid van de 
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honing is, niet die geur van bloemen, niet die witheid, niet die vorm of dat geluid, maar het 

zichtbare lichaam dat zich eerst op die manieren en nu weer op andere manieren aan mij 

voordeed. Maar wat is het precies dat ik me zo voorstel? Laten wij goed opletten en zien wat er 

overblijft als we alles verwijderd hebben wat niet tot de was zelf behoort. Dan blijft er niets 

anders over dan iets dat uitgebreid is, buigbaar en beweegbaar. Maar wat wil dat buigbaar en 

beweegbaar nu zeggen? Betekent het dat ik me voorstel dat de ronde vorm van dit stukje was kan 

veranderen in een vierkante en dan weer in een driehoekige? Geenszins, want ik begrijp dat het 

in staat is tot ontelbare van dergelijke veranderingen en toch kan ik in mijn voorstelling niet al 

die ontelbare veranderingen doorlopen; mijn voorstellingsvermogen brengt me hier dus niet tot 

een volledig begrip. Wat is uitgebreid? Is ook niet de uitgebreidheid van de was onbekend? Want 

als de was smelt, wordt hij groter en als hij heet wordt nog groter en steeds groter naarmate de 

warmte toeneemt. Ik zou geen goed oordeel over de was hebben, als ik niet van mening was dat 

hij ook meer variaties in uitgebreidheid toeliet dan ik ooit in mijn voorstelling zou kunnen 

omvatten. Ik moet dus wel toegeven dat ik me helemaal geen voorstelling van de was kan maken, 

maar dat ik die alleen met mijn geest kan begrijpen. Ik heb het nu over dit bijzondere geval; met 

betrekking tot de was in het algemeen is het immers duidelijk genoeg. Wat is dan toch die was, 

die ik alleen maar met mijn geest waarneem? Toch wel dezelfde als die ik zie, aanraak en me 

voorstel en toch uiteindelijk dezelfde als degene waarvan ik van begin af aan veronderstelde dat 

hij bestond? Maar het is van belang om op te merken dat het begrip ervan niet een zien of een 

aanraken of een zich voorstellen is en dat het dat nooit geweest is, ook al leek het daar eerst wel 

op, maar slechts een geestelijk inzicht, dat ofwel onvolmaakt en duister kan zijn, zoals eerst, ofwel 

helder en welonderscheiden, zoals nu, al naargelang ik er minder of meer op let waaruit die was 

bestaat. 

 

 Ik verbaas me intussen hoezeer mijn geest geneigd is fouten te maken. Want hoewel ik deze 

dingen zwijgend en in stilte bij mijzelf overweeg, hang ik toch aan woorden en word ik bijna 

bedrogen door mijn manier van spreken. We zeggen immers dat wij de was zelf zien, wanneer die 

aanwezig is en niet dat we van mening zijn dat hij aanwezig is op grond van zijn kleur of vorm. 

Daaruit zou ik bijna concluderen dat ik de was dus toch ken door hem met de ogen te zien en niet 

slechts via een geestelijk inzicht, als het niet zo was dat ik hier uit het raam mensen op straat heb 

zien voorbijkomen waarvan ik niet minder gewend ben om te zeggen dat ik ze zie, net als in het 

geval van de was. Maar wat zie ik behalve hoeden en kleren, waaronder automaten verstopt 

kunnen zitten? Toch oordeel ik dat het mensen zijn. Dus wat ik dacht met mijn ogen te zien, 

begrijp ik alleen met mijn oordeelsvermogen, dat zich in mijn geest bevindt. 

 

 Maar wie meer wil weten dan gemiddeld, moet zich schamen als hij op basis van het algemeen 

spraakgebruik twijfel zoekt. Laten we dus onmiddellijk verdergaan en nagaan of ik op een 

volmaaktere en meer evidente manier inzag waaruit de was bestond toen ik hem voor het eerst 

bekeek en geloofde dat ik hem met mijn uitwendige zintuigen kende (of in ieder geval met het 

gemeenschappelijke zintuig, zoals men dat noemt, dat wil zeggen met mijn verbeeldingskracht of 

juist nu, nadat ik meer nauwkeurig heb onderzocht wat de was is en op welke manier die wordt 

gekend? Hierover mag echt niet worden getwijfeld, want wat was er welonderscheiden aan het 

eerste inzicht? Had niet evengoed het eerste het beste dier dat kunnen hebben? Maar wanneer ik 

onderscheid maak tussen de was en zijn uiterlijke vormen en hem bij wijze van spreken naakt 

bekijk, zonder kleren, kan ik er werkelijk geen begrip van vormen buiten de menselijke geest om, 

ook al kan er nog steeds een vergissing in mijn oordeel zitten. 

 

 Maar wat kan ik zeggen over die geest zelf, ofwel over mijzelf? Ik neem immers nog niet aan dat 

er iets anders in mijzelf is dan een geest. Wat, vraag ik, is dit 'ik', dat die was zo 

welonderscheiden lijkt waar te nemen? Is het niet zo dat ik mezelf niet alleen veel echter en 

zekerder, maar ook op een veel meer welonderscheiden en evidente manier ken? Als ik van 

oordeel ben dat het stukje was bestaat op grond van het feit dat ik het zie, brengt dit zonder 

twijfel op een veel evidentere manier met zich mee dat ik ook zelf besta, op grond van het feit dat 
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ik het zie. Het is immers mogelijk dat wat ik zie niet werkelijk een stukje was is; het is mogelijk 

dat ik niet eens ogen heb waarmee ik iets kan zien; maar het is zeker niet mogelijk dat, wanneer 

ik iets zie of denk te zien (hiertussen maak ik nog geen onderscheid), ikzelf niet iets zou zijn 

terwijl ik denk. Om dezelfde reden heeft mijn idee dat de was bestaat op grond van het feit dat ik 

hem aanraak opnieuw hetzelfde gevolg, namelijk dat ik besta. Als ik dat idee heb op grond van 

het feit dat ik me hem voorstel, of op grond van enige andere oorzaak, geldt natuurlijk hetzelfde. 

Maar wat ik over de was opmerk, mag ik ook toepassen op alle andere dingen die zich buiten mij 

bevinden. Als mijn begrip van de was bovendien meer welonderscheiden schijnt te zijn nadat het 

mij niet alleen op grond van zien of van aanraken, maar op grond van diverse oorzaken bekend 

geworden is, moet ik wel concluderen dat ook ikzelf in dat geval des te beter door mijzelf gekend 

word. Er zijn namelijk geen overwegingen die iets kunnen bijdragen aan mijn begrip van was of 

van enig ander lichaam, als die niet tegelijkertijd de natuur van mijn geest nog beter bewijzen! 

Maar er zijn in mijn geest zelf daarnaast nog zo veel andere zaken op grond waarvan de notie 

ervan verder kan worden verhelderd, dat het nauwelijks nodig lijkt om alles op te sommen wat 

daar vanuit het lichaam aan bijdraagt. 

 

 Kijk nu toch eens hoe ik uiteindelijk vanzelf teruggekomen ben waar ik wilde zijn. Nu het mij 

bekend is dat juist lichamen in eigenlijke zin niet door de zintuigen of door het 

voorstellingsvermogen, maar alleen door het verstand worden waargenomen en dan niet op 

grond van aanraken of zien, maar alleen op grond van begrijpen, weet ik zonneklaar dat er niets 

gemakkelijker of evidenter door mij kan worden waargenomen dan mijn geest. Maar omdat men 

zich door gewenning niet zo snel van een oude mening kan ontdoen, wil ik hier even stoppen om 

die nieuwe kennis door een langdurige meditatie dieper in mijn geheugen te prenten. 

 

 

Opdracht 12 Leg in je eigen woorden uit waarom Descartes’ conclusie “ik besta” overeind blijft, als  

er sprake is van een kwaadaardige bedrieger (malingénie). 

 

 

 

 

 

Op pag. 108 schrijft Descartes over lichamen. Hiermee bedoelt hij niet alleen wat wij onder lichaam 

verstaan, maar alles wat uitgebreid is, wat ruimte inneemt, dus ook appels, blaadjes en kopjes koffie. 

Hij schrijft: “Laten wij nu de dingen bekijken waarvan de mensen gewoonlijk denken dat ze die het 

duidelijkst van alles begrijpen: dat zijn de lichamen die we aanraken en die we zien - niet wat 

gemeenschappelijk is aan lichamen, want zulke algemene inzichten zijn gewoonlijk wat verwarder, 

maar een bepaald lichaam in het bijzonder. “  

 

Opdracht 13 Leg uit wat hij met deze passage bedoelt. 

 

 

 

Opdracht 14 Op p. 108 wordt de beroemde ‘proef met de was’ beschreven. Wat wil Descartes 

hiermee aantonen? 
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Opdracht 15 Waarvoor dient de vergelijking tussen het zien van bijenwas en het zien van mensen 

op straat? 

 

 

 

 

Opdracht 16 Kun je beschrijven hoe je in deze tekst ziet dat  

Descartes (ook) een wiskundige was? 

 

 

 

 

 

 

 

God 

Okay, het onbetwijfelbare beginsel dat Descartes zocht, heeft hij gevonden: “je pense, donc je suis”. 

Maar hoe kun je op grond van dit basisinzicht kennis van de wereld verwerven? De rationalist 

Descartes, die gelooft in de kracht van de rede, meent dat enkel een element uit de rede zelf die 

garantie kan geven. Dat redelijk - en dus niet zintuiglijk - element is een idee dat we blijken te bezitten: 

ons idee van God als een Perfect Wezen. Tot de wezenlijke kenmerken van een Perfect Wezen behoort 

dat het bestaat, want als het niet zou bestaan zou het niet perfect zijn. Hiermee is het bestaan van God 

aangetoond, meent Descartes. Omdat Hij ons niet bedriegt - dat zou immers afbreuk doen aan zijn 

volmaaktheid - zorgt hij ervoor dat de meeste - namelijk de heldere en welonderscheiden - opvattingen 

die we over de wereld hebben inderdaad hun oorsprong vinden in de wereld rondom ons. Opvattingen 

die onwaar zijn, zijn ons niet door God maar door gebrekkig inzicht in onze ideeën opgedrongen. 

Kennis van de wereld, de natuur en onszelf, verkrijgen we dus door gebruik te maken van de rede, in 

casu de wiskunde. De wiskundige fysica is in staat wetten te ontdekken. Net zoals we een idée claire 

et distincte hebben van God als een perfect wezen, zo hebben we ook heldere en onderscheiden 

ideeën van getallen en andere wiskundige entiteiten. Een wetenschap van het zichtbare - kleuren, 

vormen, geuren - is volgens Descartes niet mogelijk. Wiskunde is de sleutel tot kennis van de natuur. 

Hiermee staat hij lijnrecht tegenover de empiristische traditie, die stelt dat enkel onze zintuigen 

bruikbaar zijn om kennis te verzamelen. 
 
 

Mens 
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De wetten van het denken, vastgelegd in de logica en de wiskunde, verschillen volgens hem radicaal 

van de mechanische principes die verklaren waarom de aarde rond de zon draait. Daarom neemt hij 

aan dat er naast de materiële of uitgebreide substantie ook nog een tweede, geestelijke substantie 

bestaat. Waar de uitgebreide substantie - de materie - plaats inneemt in de ruimte, geldt dat niet voor 

de geestelijke substantie. We noemen Descartes daarom een dualist: hij voert een strikte tweedeling 

in tussen het materiële en het geestelijke. Dieren zouden volgens Descartes dan ook geen geest 

hebben; ze kunnen niet denken, en functioneren dus als ingewikkelde automaten of, zoals wij nu 

zouden zeggen, robotten of computers. De mens is daarentegen een wezen met een dubbele aard: dit 

wezen bezit een lichaam, maar ook, onafhankelijk daarvan, een geest. Hierover vind je meer informatie 

in de reader antropologie. 
 
 
 
 
 

2.  Kentheoretisch Empirisme 
 

2.a. John Locke (1632 -1704) 

 
John Locke is de vader van het empirisme. Hij studeerde filosofie en medicijnen 

in Oxford. In 1690 werd zijn belangrijkste werk gepubliceerd: Essay concerning 

Human Understanding, over hoe het menselijke verstand functioneert. 

 

Empirisme = uitgaan van de overtuiging dat voor het bereiken 

van kennis de  

   zintuiglijke of onmiddellijke ervaring 

doorslaggevend is 

 

Locke gaat er net als Aristoteles vanuit dat de mens bij zijn geboorte een tabula rasa is. We hebben 

geen ‘innate ideas’, geen aangeboren ideeën. Al onze kennis vergaren we in de loop van de tijd door 

middel van waarneming: zintuiglijke indrukken. De indrukken die we direct opdoen, worden 

weerspiegeld in onze geest, in een zogenaamd idee. Een idee is dus een verstandelijke afbeelding van 

een zintuiglijke indruk. Door directe indrukken krijgen we enkelvoudige ideeën. Bijvoorbeeld vorm, 

getal, beweging, warmte, zoet, zacht. 

 

Deze enkelvoudige ideeën worden in ons hoofd verwerkt, samengesteld, gecombineerd en 

omgevormd. Dat levert samengestelde of reflectie-ideeën op. Deze ideeën worden door ons zelf in 

ons denken gevormd op basis van de enkelvoudige ideeën. Voorbeelden van reflectie-ideeën zijn: tijd, 

ruimte, oorzaak en gevolg 

 

http://kubnw16.kub.nl/~ljansen/filosoof/watis/logica.htm


KENLEER  - vwo 
 

 

 

36 

Voorbeeld van de appel: enkelvoudige indrukken: rond, zuur, sappigheid, rood, glad, zacht. Dat levert 

enkelvoudige ideeën op. Wat doet mijn geest nu? Die vormt uit deze enkelvoudige ideeën een 

samengesteld beeld van een appel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 17 Neem nu als voorbeeld een kopje thee. Welke enkelvoudige indrukken, ideeën en 

samengestelde idee(ën) heb je? 

 

 

 

Opdracht 18 Waarom zien empiristen het menselijk bewustzijn over het algemeen als leeg bij de 

geboorte? 

 

 

 

Opdracht 19 Waarom is het vanuit een empiristisch uitgangspunt logisch dat in science- 

fictionfilms de buitenaardse wezens er toch zo herkenbaar uitzien? 

 

 

 

   

Hoewel deze theorie van Locke waarschijnlijk erg goed aansluit bij je intuitie, is hij toch ook 

problematisch. Wij hebben namelijk alleen die verschillende enkelvoudige zintuiglijke indrukken. Maar 

waar komen die indrukken vandaan? Zijn het eigenschappen van iets dat als een eenheid aan die 

eigenschappen ten grondslag ligt? We nemen waar: zuur & rood & zacht, maar niet: appel. De vraag 

is dus: hoe kunnen we nu weten of er werkelijk iets buiten onze waarnemingen zelf bestaat?  

 

Opdracht 20 Waarom is dit voor de empirist Locke eigenlijk zo’n groot (onoplosbaar) probleem? 
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Natuurlijk had Locke hier zelf ook over nagedacht. Zijn antwoord op deze kwestie luidt: het kan niet zo 

zijn dat al die verschillende indrukken los rondzweven en steeds weer in dezelfde combinatie zich aan 

ieder van ons voordoen. We moeten hierbij simpelweg ons gezond verstand gebruiken en aannemen 

dat de wereld buiten onze zintuigen werkelijk bestaat. Er bestaan stoffelijke substanties en zij zijn de 

dragers van alle eigenschappen die indrukken op ons achterlaten. 

 

 

Opdracht 21 Leg uit waarom dit antwoord van Locke in tegenspraak is met het empirisme.   

 

 

 

Opdracht 22 Welke (filosofische) consequentie heeft het als we het bestaan van substanties in de  

werkelijkheid buiten ons ontkennen?   

 

 

 

 

John Locke fundeert het empirisme dus op iets wat het niet kan waarnemen (en daarmee spreekt het 

zichzelf tegen) en daarvoor voert hij het idee van de stoffelijke substantie in. Die substantie is een 

conclusie van ons denken en is geen empirisch gegeven.  

 

Opdracht 23 Maar hiermee zijn nog niet al Lockes problemen opgelost. Met welk probleem heeft  

hij nog meer te maken? Zie onderstaande tekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEEM VAN DE …. 

 

Om bovenstaand probleem op te lossen introduceert Locke het onderscheid tussen primaire en 

secundaire eigenschappen. De primaire eigenschappen behoren tot de dingen zelf, los van ons 

mensen. Dus onze kijk/perspectief is irrelevant. Onze zintuigen geven ze volgens Locke correct weer, 

zodat onze ideeën erover kloppen. Deze eigenschappen bestaan dus los van ons. De secundaire 
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eigenschappen komen ook als indrukken via de zintuigen bij ons binnen, maar zij worden 

aangepast/vervormd door ons verstand/bewustzijn. 

 

Opdracht 24 Geef een voorbeeld van een zintuiglijke indruk die slechts door één zintuig tot ons 

komt. Is de eigenschap waarvan wij een indruk hebben primair of secundair? 

 

 

 

Opdracht 25 Geef een voorbeeld van een zintuiglijke indruk die door meerdere zintuigen 

bevestigd kan worden. Is dit een primair of secundair kenmerk? 

 

 

 

 

NOG EVEN KORT SAMENGEVAT 
 

Enkelvoudige ideeën   ontstaan in een enkel zintuig (hoewel veel zaken in de werkelijkheid  
waargenomen kunnen worden door verschillende zintuigen); een  
voorbeeld is een kleur, bijv. geel; ‘geel’ kun je niet verduidelijken, 
je kunt het begrip geel alleen duidelijk maken door iets geels aan 
te wijzen 
 

Complexe ideeën  ontstaan door een aantal enkelvoudige ideeën samen te voegen  
    (bijvoorbeeld rood, rond en zoet: een appel!), te vergelijken 

(groter dan), de relatie aan te geven (ten zuiden van) en abstracties 
(dankbaarheid) 
 

Primaire kenmerken kenmerken die stoffelijke dingen (omvang, grootte, vorm en plaats) 
aangeven 

 
Secundaire kenmerken  kenmerken die alleen in de geest bestaan (kleur, geur, geluid, smaak,  

warm-koud) 
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2.b. George Berkeley (1684 – 1753) 
 

 

Om maar met de deur in huis te vallen: George Berkeley (Ierse bisschop) was bepaald niet 

gecharmeerd van de twee oplossingen die John Locke aandraagt voor het substantie-probleem en 

het probleem van de brug. Hij was het met hem eens dat kennis begint met zintuiglijke indrukken, 

hèt empiristische uitgangspunt. Maar hoe kun je als empirist onderscheid maken in primaire en 

secundaire eigenschappen?! Op basis van wat zeggen we dat primaire eigenschappen wel aan de 

dingen zelf toe te schrijven zijn en secundaire niet?! Trouwens…. zijn die dingen zelf er wel?? Bestaat 

er wel een wereld los van ons? 

 

Berkeley toont zich een ‘die-hard’ empirist en zegt: er is niets buiten mijn eigen waarnemen. Er zijn 

dus geen substanties waaraan primaire eigenschappen kunnen worden toegeschreven. Er is dus niets 

buiten mij dat de zintuiglijke indrukken veroorzaakt. Het is enkel een feit dat we appels, bergen, bomen 

zintuiglijk waarnemen, niet dat die waarnemingen veroorzaakt zijn door dingen buiten ons. ‘Zijn is 

waargenomen worden’, of in het Latijn: 

 

Het is volgens Berkeley de geest die kennis heeft. Deze geest is actief in onze waarneming, in ons 

denken en de herinnering. Voor Berkeley bestaat iets pas echt als het in de geest/ons bewustzijn 

bestaat. 

 

Opdracht 26 Is George Berkeley naast empirist ook idealist, realist of geen van beide? 

Beargumenteer je antwoord. 

 

 

 

Opdracht 27 En hoe zit het (als je dan toch bezig bent) met René Descartes en John Locke? 

 

 

 

Opdracht 28 Op de volgende pagina lees je het gedicht Boere-Charleston van Paul van Ostaijen 

(mag op je literatuurlijst!). Welke kentheoretische conclusie van Berkeley wordt door 

dit gedicht ‘uitgevoerd’? 

 

 

 

 

“Esse est percipi” 
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BOERE-CHARLESTON° Amerikaanse (neger)dans die na WO I in Europa 

populair werd  
 

 

 

 

 

 Paul van Ostaijen 

 

 

 Tulpebollen bolle tulpen tulpetuilen  
  rozetuilen  
  boererozen boerewangen boerelongen  
  boerelongen ballen wangen  
 wangen ballen bekkens  
  ballen bollen bekkens  
  bugel° en basson° – o hop!      een soort piston; een fagot  
   wie heeft er de kleine bugel gezien  
   wie heeft er de grote bugel gezien  
  en wie Gaston met zijnen basson  
   Marie-Katelijne  Marie-Katerien  
 want dit is geen pavane° of geen sarabande° meer   oude Italiaanse en Spaanse dans 

  dit is geen gigue° of geen allemande° meer    oude Franse en Duitse dans 

  en geen wals  
  dat is ’nen charleston 

’nen boerecharleston 
van Gaston op zijnen basson  

  En wie heeft er de kleine bugel gezien  
  en wie heeft er de grote bugel gezien  
 en wie Gaston met zijnen basson  

De kleine bugel zit in ’nen rozetuil  
  bij Rozalie  
   de grote bugel zit in de sjees  
  bij Melanie  
  Marie-Katelijne Marie-Katerien  
   En Gaston  
  die zit ‘In de Ton’  ik vraag u pardon  
   Bolle wangen ballen bekkens  
   bugel en basson  
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Opdracht 29 De charleston was een erotisch getinte dans die destijds door velen voor 

onfatsoenlijk werd gehouden. Verklaar nu het verband tussen de vragen van r. 8-10 

en de zin ‘want dit...’ in r. 12 en verder.  

 

 

 

 

Opdracht 30 Nu is ook te verklaren waarom ‘Marie-Katelijne Marie-Katerien’ (welke naam overi-  

gens gebaseerd is op die van Van Ostaijens moeder: Marie Catharina Engelen!) 

geheel alleen in het gedicht staat, in tegenstelling tot ‘Rosalie’ en ‘Melanie’. Welke is 

die verklaring? 

 

 

 

Berkeley neemt een wat vreemde positie in, omdat hij weliswaar een empirist is, maar ook een idealist. 

Kennis begint bij de waarneming, maar wat we waarnemen is veroorzaakt door de geest. Buiten de 

geest is er niets. Dus iets bestaat zolang het in je geest is, dus ook maar zolang je het waarneemt. Zo 

komt Berkeley tot de radicale opvatting dat de boom die je buiten ziet staan enkel bestaat zolang jij 

hem waarneemt. Kijk je ergens anders naar, dan bestaat hij niet meer. 

Dus de voorstelling die wij van iets hebben kan niet vergeleken worden 

met dat waar het een beeld van is, dat wat buiten ons ligt. Het enige wat 

je hebt is namelijk die waarneming. We kunnen nooit zeggen dat er naast 

onze geest nog een werkelijkheid is waaraan onze voorstellingen 

beantwoorden. We zijn gebonden aan onze menselijke zintuigen; we 

kunnen daar nooit buiten stappen om te zien of onze geestelijke 

voorstellingen overeenkomen met een stoffelijke werkelijkheid. Deze 

stoffelijke wereld aannemen is dus overbodig. 

 

Opdracht 31 Hoe consequent ook, deze positie kan voor een bisschop toch nare gevolgen hebben. 

Kun jij dat uitleggen? 
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Ronald Knox (1888-1957) schreef nevenstaande limerick over Berkeleys kentheorie. (quad=plein) 

Opdracht 32 Welke oplossing  voor het probleem bij opdr. 31 kun je uit deze limerick opmaken? 

 

 

 

 

Opdracht 33 Lees onderstaande tekst en vul de 

ontbrekende woorden / zinnen in. 

 

 A:___________________________________ 

  

B:___________________________________

  

C:___________________________________ 

D:___________________________________ 

 

E:_________________________________________________________________________________ 

 

F:_________________________________________________________________________________ 

 

G:________________________________________________________________________________ 

 

“John Locke’s belangrijkste werk wat betreft de kentheorie is zijn Essay Concerning Human 
Understanding. In het tweede deel hiervan gaat hij in op zijn overtuiging dat alle ideeën 
daadwerkelijk uit de ervaring komen; deze ervaring heeft twee bronnen: de uiterlijke zintuiglijke 
waarneming (sensatie) en de innerlijke zelfwaarneming (reflectie). Voorstellingen die uit deze 
bronnen voortkomen, deelt hij in in __A__ en __B__ ideeën. In de werkelijkheid merkt hij een 
onderscheid op in __C__ en __D__ eigenschappen. 

Na dit als korte inleiding op de filosofie van Berkeley gezegd te hebben, kunnen we overgaan 
tot het plaatsen van George Berkeley die leefde van 1684 tot 1753 en steevast getypeerd 
wordt als ‘Iers filosoof van Engelse afkomst’; hij was een bereisd man (heel West-Europa tot 
Sicilië toe, bovendien bezocht hij de Nieuwe Wereld (de Bermuda-eilanden)), en was na zijn 
studie te Dublin en zijn reizen achttien jaar lang bisschop te Cloyne. 
 
Op vijfentwintigjarige leeftijd publiceerde hij zijn Treatise Concerning the Principles of Human 
Knowledge, waarin hij al meteen aangeeft Locke te volgen maar wel twee inconsequenties te 
zien die beide op hetzelfde feit berusten: 

• __E__ 

• __F__ 
Berkeley tracht nu deze inconsequenties weg te nemen door te stellen dat: __G__   “ 

“There once was a man who 
said, ‘God 

Must find it exceedingly odd 
If he finds that this tree 

Continues to be 
When there’s no one about in 

the Quad.” 
“Dear Sir, Your 

astonishment’s odd; 
I am always about in the 

Quad. And that’s why the tree 
Will continue to be, 

Since observed by me, 
yours faithfully, God.” 
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2.c. David Hume (1711 – 1776) 
 

De derde –en meest bekende- empirist is de Schot David Hume. Dus 

wederom: de zintuiglijke indrukken vormen de basis van onze kennis. 

Kennis moet altijd terug te voeren zijn tot de primaire indrukken van 

horen, zien, ruiken, smaken en voelen/tasten.  

 

Hume werd geboren in Edinburgh op 26 april 1711. Hij werd opgeleid voor een carrière als jurist, maar 

bezweek al jong voor wat hij later, in zijn eigen ‘grafrede’, zou beschrijven als “my love of literary fame, 

my ruling passion”. Zijn belangrijkste filosofische werk, de Treatise of Human Nature, schreef hij rond 

zijn vijfentwintigste. Het boek was allerminst een succes. In zijn eigen woorden “viel het doodgeboren 

van de persen”. De felle kritiek die het naar menselijke berekening had moeten uitlokken, bleef uit. 

 

Hume volhardde echter in het schrijven. Hij werkte zijn Treatise om tot een boek dat aanmerkelijk 

meer succes zou hebben: de Philosophical essays concerning human understanding (1748). Dit werk, 

dat overigens bekender is onder de titel van de tweede druk die tien jaar later verscheen, An enquiry 

concerning human understanding (waar we een stuk uit zullen lezen), was een elegantere en minder 

technische bewerking van de eerste twee delen van de oorspronkelijke verhandeling. Zoals de titel al 

aangeeft baseerde Hume zijn kennistheorie op een analyse van de menselijke natuur of van het 

menselijke verstand. ‘Verstand’ is hier te verstaan in een ruime zin van het woord: het staat algemeen 

voor de ‘psyche’ of voor het geheel van onze kenvermogens. Dit uitgangspunt deelt Hume met zijn 

mede-empiristen, net zoals zij het deelden met hun tegenstrevers, de rationalisten. 

 

Typisch empiristisch is Humes overtuiging dat de geest van origine leeg is. Geest is enkel het vermogen 

om zintuiglijke indrukken te ontvangen en ze op een bepaalde manier te verwerken. Verwerkte 

indrukken leveren ideeën (ideas) op, die zich van indrukken (impressions) onderscheiden door hun 

‘kracht’ of ‘levendigheid’. Zo is bijvoorbeeld de herinnering aan een gezicht (een idee) minder levendig 

dan de waarneming ervan in levenden lijve (een indruk). Door associatie van ideeën ontstaan 

vervolgens complexere ideeën, zoals het idee van een persoon, van diens karakter en levensloop, of 

zelfs maar van een stoel als een ding waarop je kunt zitten. 

 

Het zou onjuist zijn om te denken dat wij indrukken ontvangen van de dingen ‘als zodanig’, zegt Hume. 

In feite gaat het alleen om bundels van eigenschappen die wij gewaarworden in een voortdurende 

‘stream of consciousness’. Elke indruk is als een beeldje in een film. Het is aan ons om de beelden met 

elkaar in verband te brengen, bijvoorbeeld om op grond van tien verschillende beelden van de stoel te 

besluiten dat de stoel een voorwerp is dat voortbestaat in de tijd, dat dit voorwerp een blijvende 

drager is van wisselende eigenschappen, dat het kortom een ‘substantie’ is. En het is niet minder aan 

ons om te besluiten dat de stoel ook blijft bestaan (zelfs als wij hem niet waarnemen, zelfs in de 

toekomst) en dat zijn relaties tot andere dingen intact blijven (hij stijgt niet op, zakt niet door de vloer, 

blijft het gewicht dragen). Geen van deze zaken is ons als zodanig in een indruk meegedeeld. Dat wij 

ze tóch ervaren, berust op een constructie van het verstand.  
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Opdracht 34 Stel je voor: je bent een zuivere empirist, je stapt je huis binnen en ziet een gebroken 

ruit, glasscherven op de grond en een voetbal. Welke conclusie kun je hieruit 

trekken? 

 

 

 

Opdracht 35 Bekijk filmpje 114 op wisebits-academy.nl  ‘causaliteit of correlatie’. Wat willen de 

makers van dit filmpje duidelijk maken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan nu de primaire tekst van David Hume lezen 

die over dit onderwerp gaat; 

 

 

 

hoofdstuk 7 uit  

‘An enquiry concerning human understanding’. 

 

Je docent zal je hierbij helpen. 

Na de tekst volgt een aantal vragen. 

 

 

 

 

Section VII 
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Of the Idea of Necessary Connexion 

 

Part I  
(…) 

There are no ideas, which occur in metaphysics, more obscure and uncertain, than those of power, 

force, energy or necessary connexion, of which it is every moment necessary for us to treat in all our 

disquisitions. We shall, therefore, endeavour, in this section, to fix, if possible, the precise meaning 

of these terms, and thereby remove some part of that obscurity, which is so much complained of in 

this species of philosophy. 

(…) 

 

 

Part II 
 

BUT to hasten to a conclusion of this argument, which is already drawn out to too great a length: 

we have sought in vain for an idea of power or necessary connexion in all the sources from which 

we could suppose it to be derived. It appears that, in single instances of the operation of bodies, we 

never can, by our utmost scrutiny, discover any thing but one event following another, without being 

able to comprehend any force or power by which the cause operates, or any connexion between it 

and its supposed effect. 

(…) 

All events seem entirely loose and separate. One event follows another; but we never can observe 

any tie between them. They seem conjoined, but never connected. And as we can have no idea of any 

thing which never appeared to our outward sense or inward sentiment, the necessary conclusion 

seems to be that we have no idea of connexion or power at all, and that these words are absolutely, 

without any meaning, when employed either in philosophical reasonings or common life. 

 

But there still remains one method of avoiding this conclusion, and one source which we have not 

yet examined. When any natural object or event is presented, it is impossible for us, by any sagacity 

or penetration, to discover, or even conjecture, without experience, what event will result from it, or 

to carry our foresight beyond that object which is immediately present to the memory and senses. 

Even after one instance or experiment where we have observed a particular event to follow upon 

another, we are not entitled to form a general rule, or foretell what will happen in like cases; it being 

justly esteemed an unpardonable temerity to judge of the whole course of nature from one single 

experiment, however accurate or certain. But when one particular species of event has always, in all 

instances, been conjoined with another, we make no longer any scruple of foretelling one upon the 

appearance of the other, and of employing that reasoning, which can alone assure us of any matter 

of fact or existence. We then call the one object, Cause; the other, Effect. We suppose that there is 

some connexion between them; some power in the one, by which it infallibly produces the other, and 

operates with the greatest certainty and strongest necessity. 

 

 

It appears, then, that this idea of a necessary connexion among events arises from a number of 

similar instances which occur of the constant conjunction of these events; nor can that idea ever be 
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suggested by any one of these instances, surveyed in all possible lights and positions. But there is 

nothing in a number of instances, different from every single instance, which is supposed to be exactly 

similar; except only, that after a repetition of similar instances, the mind is carried by habit, upon 

the appearance of one event, to expect its usual attendant, and to believe that it will exist. This 

connexion, therefore, which we feel in the mind, this customary transition of the imagination from 

one object to its usual attendant, is the sentiment or impression from which we form the idea of power 

or necessary connexion. Nothing farther is in the case. Contemplate the subject on all sides; you will 

never find any other origin of that idea. This is the sole difference between one instance, from which 

we can never receive the idea of connexion, and a number of similar instances, by which it is 

suggested. 

The first time a man saw the communication of motion by impulse, as by the shock of two billiard 

balls, he could not pronounce that the one event was connected: but only that it was conjoined with 

the other. After he has observed several instances of this nature, he then pronounces them to be 

connected. What alteration has happened to give rise to this new idea of connexion? Nothing but 

that he now feels these events to be connected in his imagination, and can readily foretell the 

existence of one from the appearance of the other. When we say, therefore, that one object is 

connected with another, we mean only that they have acquired a connexion in our thought, and give 

rise to this inference, by which they become proofs of each other's existence: A conclusion which is 

somewhat extraordinary, but which seems founded on sufficient evidence. Nor will its evidence be 

weakened by any general diffidence of the understanding, or sceptical suspicion concerning every 

conclusion which is new and extraordinary. No conclusions can be more agreeable to scepticism 

than such as make discoveries concerning the weakness and narrow limits of human reason and 

capacity. 

 

And what stronger instance can be produced of the surprising ignorance and weakness of the 

understanding than the present. For surely, if there be any relation among objects which it imports 

to us to know perfectly, it is that of cause and effect. On this are founded all our reasonings 

concerning matter of fact or existence. By means of it alone we attain any assurance concerning 

objects which are removed from the present testimony of our memory and senses. The only immediate 

utility of all sciences, is to teach us, how to control and regulate future events by their causes. Our 

thoughts and enquiries are, therefore, every moment, employed about this relation: yet so imperfect 

are the ideas which we form concerning it, that it is impossible to give any just definition of cause, 

except what is drawn from something extraneous and foreign to it. Similar objects are always 

conjoined with similar. Of this we have experience. Suitably to this experience, therefore, we may 

define a cause to be an object, followed by another, and where all the objects similar to the first are 

followed by objects similar to the second. Or in other words where, if the first object had not been, 

the second never had existed. The appearance of a cause always conveys the mind, by a customary 

transition, to the idea of the effect. Of this also we have experience. We may, therefore, suitably to 

this experience, form another definition of cause, and call it, an object followed by another, and 

whose appearance always conveys the thought to that other. But though both these definitions be 

drawn from circumstances foreign to the cause, we cannot remedy this inconvenience, or attain any 

more perfect definition, which may point out that circumstance in the cause, which gives it a 

connexion with its effect. We have no idea of this connexion, nor even any distant notion what it is 

we desire to know, when we endeavour at a conception of it. We say, for instance, that the vibration 

of this string is the cause of this particular sound. But what do we mean by that affirmation? We 

either mean that this vibration is followed by this sound, and that all similar vibrations have been 
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followed by similar sounds; or, that this vibration is followed by this sound, and that upon the 

appearance of one the mind anticipates the senses, and forms immediately an idea of the other. We 

may consider the relation of cause and effect in either of these two lights; but beyond these, we have 

no idea of it.16 

 

To recapitulate, therefore, the reasonings of this section: Every idea is copied from some preceding 

impression or sentiment; and where we cannot find any impression, we may be certain that there is 

no idea. In all single instances of the operation of bodies or minds, there is nothing that produces 

any impression, nor consequently can suggest any idea of power or necessary connexion. But when 

many uniform instances appear, and the same object is always followed by the same event; we then 

begin to entertain the notion of cause and connexion. We then feel a new sentiment or impression, to 

wit, a customary connexion in the thought or imagination between one object and its usual attendant; 

and this sentiment is the original of that idea which we seek for. For as this idea arises from a number 

of similar instances, and not from any single instance, it must arise from that circumstance, in which 

the number of instances differ from every individual instance. But this customary connexion or 

transition of the imagination is the only circumstance in which they differ. In every other particular 

they are alike. The first instance which we saw of motion communicated by the shock of two billiard 

balls (to return to this obvious illustration) is exactly similar to any instance that may, at present, 

occur to us; except only, that we could not, at first, infer one event from the other; which we are 

enabled to do at present, after so long a course of uniform experience. I know not whether the reader 

will readily apprehend this reasoning. I am afraid that, should I multiply words about it, or throw it 

into a greater variety of lights, it would only become more obscure and intricate. In all abstract 

reasonings there is one point of view which, if we can happily hit, we shall go farther towards 

illustrating the subject than by all the eloquence and copious expression in the world. This point of 

view we should endeavour to reach, and reserve the flowers of rhetoric for subjects which are more 

adapted to them. 

 
16 According to these explications and definitions, the idea of power is relative as much as that of 

cause; and both have a reference to an effect, or some other event constantly conjoined with the 

former. When we consider the unknown circumstance of an object, by which the degree or quantity 

of its effect is fixed and determined, we call that its power: and accordingly, it is allowed by all 

philosophers, that the effect is the measure of the power. But if they had any idea of power, as it is 

in itself, why could not they Measure it in itself? The dispute whether the force of a body in motion 

be as its velocity, or the square of its velocity; this dispute, I say, need not be decided by comparing 

its effects in equal or unequal times; but by a direct mensuration and comparison. 

As to the frequent use of the words, Force, Power, Energy, &c., which every where occur in common 

conversation, as well as in philosophy; that is no proof, that we are acquainted, in any instance, with 

the connecting principle between cause and effect, or can account ultimately for the production of 

one thing to another. These words, as commonly used, have very loose meanings annexed to them; 

and their ideas are very uncertain and confused. No animal can put external bodies in motion without 

the sentiment of a nisus or endeavour; and every animal has a sentiment or feeling from the stroke 

or blow of an external object, that is in motion. These sensations, which are merely animal, and from 

which we can a priori draw no inference, we are apt to transfer to inanimate objects, and to suppose, 

that they have some such feelings, whenever they transfer or receive motion. With regard to energies, 

which are exerted, without our annexing to them any idea of communicated motion, we consider only 

the constant experienced conjunction of the events; and as we feel a customary connexion between 
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the ideas, we transfer that feeling to the objects; as nothing is more usual than to apply to external 

bodies every internal sensation, which they occasion. 

 

 

Opdracht 36 In Part I beschrijft Hume wat hij in dit hoofdstuk wil gaan doen, namelijk: 

 

 

 

Opdracht 37 Alinea 4 begint ermee dat Hume de conclusie dat we geen idee hebben dat 

correspondeert met ‘verband’ en dat het woord ‘verband’ dus geen betekenis heeft, 

wil omzeilen. Daarvoor kan hij nog één bron onderzoeken. Welke bron bedoelt hij? 

 

 

Opdracht 38 In de 4e alinea van deze tekst beweert Hume: “we make no longer any scruple of 

foretelling one upon the appearance of the other” (dan zijn we niet meer 

terughoudend om bij het verschijnen van de een het verschijnen van de ander te 

voorspellen). Waarom niet? 

 

 

 

 

Opdracht 39 Wat is het verschil tussen één gebeurtenis en een aantal gebeurtenissen, volgens 

alinea 5? 

 

 

 

Opdracht 40 David Hume was dol op biljarten! Leg in je eigen 

woorden uit wat hij met het voorbeeld van de 

biljartballen wil duidelijk maken. 

 

 

 

Opdracht 41 Wat is volgens Hume dus de aard of het wezen van een oorzaak-gevolg relatie 

(causaliteit)? 

 

 

 

De kentheorie van Hume draait erop uit dat twee begrippen niet bewezen kunnen worden. 

* Ten eerste het substantiebegrip: aan onze zintuiglijke indrukken zou een stoffelijke substantie ten  

grondslag moeten liggen. Dit zagen we al bij Locke en ook de kritiek erop door Berkeley. Alle 

zintuiglijke indrukken samen geven nog geen bewijs voor ‘de appel zelf’, onafhankelijk van 
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onze indrukken. Hume gaat niet het idealistische pad van Berkeley op, maar laat het hierbij; 

over het bestaan van de buitenwereld kunnen we simpelweg geen absolute zekerheid  

verkrijgen. Hij wordt daarom ook een kentheoretisch scepticus of scepticist genoemd. 

 

Scepticisme = uitgaan van de overtuiging dat absoluut 

zekere kennis over de wereld niet te  

verkrijgen is.  

 

 

* Ten tweede heeft Hume kritiek op het causaliteitsbegrip, het principe van oorzaak en gevolg. In ons  

dagelijks leven gaan we ervan uit dat altijd de ene gebeurtenis de oorzaak is van de ander. 

Maar, zegt Hume, eigenlijk zien wij nooit meer dan enkel de opeenvolging van die 

gebeurtenissen. Niet dat het één het ander veroorzaakt. We nemen geen oorzaken en 

gevolgen waar, we zien een rollende bal een andere bal raken, we zien ze botsen en de tweede 

bal zien we wegrollen. Dat is alles.  

 

Duizendmaal heb je vastgesteld dat de zon ‘s ochtends opkomt. Je 

verwacht op grond daarvan dat de zon elke dag opkomt. Duizendmaal heb 

je vastgesteld dat het brood voedzaam is. Op grond daarvan doe je de 

algemene bewering, ‘Brood is voedzaam’. Duizendmaal heb je een knal 

gehoord bij het afschieten van een kanon. Je verwacht daarom dat dit 

telkens zo zal zijn. In al deze gevallen volgt het verstand hetzelfde stramien. 

Je redeneert van bijzonder naar algemeen oftewel van individueel naar universeel. Dit noemen we een 

inductieve gevolgtrekking (veralgemenisering). Het tegenovergestelde noemen we deductie 

(afleiding), daarbij concludeer je dus uit een algemeen gegeven iets over een specifiek geval. 

 

Inductie  :  individueel 
    

universeel 
 

Deductie :  universeel 
    

      individueel 
 

 

Opdracht 42 Bedenk zelf 2 alledaagse voorbeelden van een inductieve redenering en ook 2 van 

een deductieve redenering. 
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Opdracht 43 Kijk nog eens naar alinea 4 van de primaire tekst. “…it being justly esteemed an 

unpardonable temerity to judge of the whole course of nature from one single 

experiment, however accurate or certain.”. Waarom is dit zo ‘onvergeeflijk 

roekeloos’, denk je? 

 

 

 

Dit wordt Hume’s inductieprobleem genoemd. Evenals causaliteit is ook inductie, volgens Hume 

niet gebaseerd op een redenering, maar is het gevolg van een zich inslijtende gewoonte, die op haar 

beurt het gevolg is van onze psychologische associatiemechanismen. 

Ga maar na: voor de verwachting dat morgen de zon opkomt bestaat logisch gesproken grond noch 

noodzaak. Zij volgt niet uit onze indrukken, niet uit onze herinneringen en evenmin uit de definitie van 

‘zon’ en de wetten van de logica. Op verborgen, onderliggende structuren of natuurwetten kunnen wij 

natuurlijk geen beroep doen, aangezien wij daarvan niets weten buiten onze zintuiglijke indrukken om. 

Dat de verwachting zich toch met 

kracht aan ons opdringt, moet dus 

berusten op iets anders. Hume 

identificeert dit als: 

 

Overigens betekent dit niet dat Hume vindt dat we met inductief redeneren zouden moeten 

stoppen! Zowel ons handelen in het dagelijks leven als in de wetenschap is hierop gebaseerd. Het 

zou daarom praktisch gezien onmogelijk zijn om er mee op te houden. Waar het Hume om gaat is dat 

voor dergelijke redeneringen geen logische of rationele basis kan worden gegeven; het zijn slechts 

‘handige gewoontes’. 

 

Opdracht 44 Maak hieronder een overzicht van de verschillen tussen de kentheorie van Locke, 

Berkeley en Hume. Probeer zo volledig mogelijk te zijn. 

 

 

 

 

 

 

De vork van Hume 
We hebben gezien dat  ‘causaliteit’ en ‘inductie’ problematisch zijn omdat de empirist Hume ze niet 

kan herleiden tot zintuiglijke indrukken en er is ook geen rationele rechtvaardiging voor te geven. 

“habit in the mind” 



KENLEER  - vwo 
 

 

 

51 

Toch zijn inductief tot stand gekomen beweringen niet helemaal betekenisloos. Je kunt een 

voorspelling (als: filosofieleerlingen zijn slimmer dan niet-filosofieleerlingen) immers toetsen aan onze 

ervaring. 

Om te zorgen dat we geen onzin-beweringen aanzien voor kennis, heeft Hume een duidelijk 

onderscheid gemaakt, dat bekend is geworden als de ‘vork van Hume’. Uitspraken zijn betekenisvol als 

ze: 

 
 

  Te herleiden zijn tot onze zintuiglijke ervaring. (vb: ‘de broek die ik vandaag aan heb, is blauw’) 

Deze bewering is a posteriori. Dat is Latijn voor ‘achteraf’, maar beter kun je dit vertalen met 

‘gebaseerd op zintuiglijke waarneming’. Bovendien noemen we deze beweringen 

synthetisch: ze voegen informatie toe aan het begrip van een onderwerp (blauw voegt iets 

toe aan broek – immers; niet elke broek is blauw). Tot slot, zijn dit soort beweringen 

contingent. Dat is een ingewikkeld woord voor ‘toevallig’ of ‘niet-noodzakelijk’. 

 

OF 

 

  Te herleiden zijn tot verstandswaarheden. (vb: ‘A is A’ of ‘112 – 17 = 95’) ). Dit soort 

uitspraken is a priori; onafhankelijk van zintuiglijke waarneming. De ontkenning ervan levert 

een tegenspraak op, dus kunnen deze beweringen onmogelijk onwaar zijn. Ze zijn dus 

noodzakelijk waar. Verder worden ze analytisch genoemd; uit de analyse van de gebruikte 

begrippen blijkt hun waarheid.  
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Beweringen van het eerste soort drukken volgens Hume een stand van zaken (matters of fact) uit. De 

tweede soort beweringen geeft een verhouding tussen de gebruikte begrippen weer (relations of 

ideas). Als een uitspraak noch aan de ene noch aan de andere tand van de vork past, is zij –letterlijk- 

onzinnig! In de beroemde laatste woorden van de eerste Enquiry:  

“When we run over libraries, persuaded of these 

principles, what havoc must we make? If we take in 

our hand any volume of divinity or school 

metaphysics, for instance; let us ask, Does it contain 

any abstract reasoning concerning quantity or 

number? No. Does it contain any experimental 

reasoning concerning matter of fact and existence? 

No. Commit it then to the flames: for it can contain 

nothing but sophistry and illusion.” 

 

Het bestaan van God en van een onsterflijke ziel, de metafysische structuur van de wereld, substanties 

en de eeuwige principes van de moraal: zij gaan allemaal overboord als zij niet óf te herleiden zijn tot 

logica en wiskunde, óf tot feiten, óf tot een combinatie daarvan. 

 

Opdracht 45 Geef van de volgende uitspraken aan of ze: analytisch, synthetisch, a priori, 

aposteriori, noodzakelijk, contingent, onzinnig zijn. 

a. Mijn buurmeisje heet Kim________________________________________________ 

b. Wit is een kleur_________________________________________________________ 

c. Gras is groen___________________________________________________________ 

d. De ziel leeft voort na de dood_____________________________________________ 

e. Vrijgezellen zijn ongetrouwd______________________________________________ 

f. Afrikanen kunnen goed hardlopen_________________________________________ 

 

Opdracht 46 Bedenk zelf ook nog een aantal uitspraken en laat je buurman of buurvrouw ze 

plaatsen ‘aan’ de vork van Hume. 

 

 

 

 

 

 

Tot slot: Hume heeft een immense invloed gehad op de latere filosofie! Vooral ook via Immanuel Kant 

wiens epistemologie we in de volgende paragraaf zullen bespreken. De Angelsaksen ontwikkelden een 

eigen stijl van filosoferen die in de twintigste eeuw uitbloeide tot de ‘analytische filosofie’. Hume is 

daarvan een van de grootvaders. Het centrale thema dat hem verbindt met de analytische filosofie is 

de verheldering van het denken door analyse van de taal. Hierover leer je meer in de reader 

‘Wetenschapsfilosofie’. 
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3.  Transcendentaal Idealisme 
& 

Realistisch Empirisme 
 

 

We kijken eerst naar een aflevering van  

DENKEN DOORZIEN  
“Wat aan de waarneming voorafgaat”  

 

 

Immanuel Kant (1724-1804) is geboren in de 

pruisische stad Koningsbergen en is er zijn hele 

leven blijven wonen. Hij studeerde er filosofie 

en theologie. Uiteindelijk werd hij professor aan 

de plaatselijke universiteit in de logica en de 

metafysica. Kant was een stipt man. Iedere dag 

ging hij op exact dezelfde tijd een wandeling 

maken, zodat zijn stadsgenoten de klok op hem 

gelijk konden zetten. 

De belangrijkste werken die hij schreef waren 

zijn drie kritieken. Waarvan in het kader van de 

kennistheorie de Kritik der reinen Vernunft 

(Kritiek van de zuivere rede) het belangrijkst is. (Andere twee: Kritik der praktische Vernunft en Kritik 

der Urteilskraft) 

Het denken van Kant was aanvankelijk rationalistisch. Maar zoals hij zelf zegt ‘wekte Hume hem uit zijn 

dogmatische sluimer.’ Hij besefte dat onze wetenschappelijke kennis voor een belangrijk deel berust 

op de eigen aard van de kennende mens, op de specifieke wijze waarop de mens omgaat met zijn 

zintuiglijke indrukken. De rationalisten hadden hem doen geloven dat de ‘wetten van het verstand’ 

leiden tot een objectief correct beeld van de werkelijkheid, maar de sceptische Hume doordrong Kant 

ervan dat er geen garantie bestaat dat die wetten overeenkomen met de blauwdruk van de 

werkelijkheid.  

Belangrijk is dat het denken van Kant in het teken van de Verlichting staat. Een van de bekendste 

artikelen die hij schreef heette dan ook: ‘Was ist Aufklärung?’ Kant zegt: 
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‘Van Verlichting is sprake wanneer de mens zich ontdoet van de 

onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft. Onmondigheid 

is het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder 

leiding van een ander. Deze onmondigheid heeft men aan 

zichzelf te wijten. […] Heb moed van je eigen verstand gebruik te 

maken.’ 

De nadruk ligt hierbij op het vertrouwen dat de mens moet stellen in zijn eigen denkvermogen. 

Daarvoor draagt hij zelf de verantwoording. Hoewel Kant nog in een zeer christelijke tijd leefde, kwam 

men vanwege de verlichtingsidealen losser te staan tegenover de religie. 

 

 

Opdracht 47 Volgens Kant was onmondigheid vooral te wijten aan lafheid en luiheid. Hoe zouden 

volgens jou onderwijs en opvoeding er uit moeten zien, om te zorgen dat mensen 

hun eigen verstand gaan gebruiken? 

 

 

 

 

Opdracht 48 In zijn Kritik der reinen Vernunft zoekt Kant naar de voorwaarden en grenzen van het 

menselijk verstand. Waarom is dit per definitie een paradoxale aangelegenheid? 

 

 

 

 

 

 

copernicaanse wending 

 
Zoals gezegd, had Kant – meer dan zijn voorgangers – oog voor het subjectieve karakter van kennis. 

Wij, kennende subjecten zelf, drukken als het ware een stempel op onze eigen kennis. Dit noemen we 

de “Copernicaanse wending” in de filosofie. Net zoals Copernicus de schijnbare beweging van de 

hemellichamen voor een deel had herleid tot de eigen beweging van de aarde, zo stelde Kant voor om 

de waargenomen verschijnselen te begrijpen uit de eigen ‘beweging’ van de waarnemer, d.w.z. uit 

diens specifieke manier van waarnemen en uit de specifieke begrippen die hij gebruikt om zijn ervaring 

te verwoorden. Over de voorwerpen buiten ons kunnen wij volgens Kant niets weten: het ding- op-

zich is onkenbaar (een noumenon, in Kants terminologie). We kunnen enkel kennis hebben van de 

dingen-zoals-zij-ons-verschijnen (phaenomena). Enkel dit onderscheid maken, vond Kant niet 

voldoende. Hij wilde in kaart brengen (hoe paradoxaal ook) waar dit verschil uit bestaat! Wat zijn die 

voorwaarden en grenzen precies?! 
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Aanschouwingsvormen en categorieën 
De kloof tussen noumenon en phaenomenon (of Ding an sich en Ding wie est uns erscheint – in het 

Duits) wordt volgens Kant gevormd door de aanschouwingsvormen en de categorieën. De eerste 

vinden hun oorsprong in ons waarnemingsapparaat, de tweede in ons verstand.  

Op het moment dat we ‘beginnen met kennen’, zijn wij passief 

en de dingen buiten ons actief. Ze dringen zich aan ons op. 

Vervolgens ‘perst’ ons waarnemingsapparaat die informatie als 

het ware in een bepaalde vorm. Of beter gezegd, in twee 

vormen: de vormen van de aanschouwing (of waarneming) 

ruimte en tijd. Deze vormen worden aan de waarneming van de 

werkelijkheid opgelegd. Ruimte en tijd zitten in ons, niet in de 

dingen buiten ons. Alles wat wij waarnemen, speelt zich af in een 

bepaalde ruimte en tijd. Dat ligt dus niet aan de dingen buiten 

ons, maar aan onze eigen zintuiglijke waarneming. 

Vervolgens ‘giet’ ons verstand deze informatie in categorieën, dit zijn de kenvormen van het verstand. 

Volgens Kant zijn er daar 12 van. Je hoeft ze niet allemaal te kennen, maar ik geef je een paar 

voorbeelden: causaliteit, substantie, veelheid, eenheid, kwaliteit en kwantiteit. 

Samengevat: de objecten buiten ons leveren de materie voor de kennis en de mens levert de kenvorm. 

Alleen door het samengaan van twee vermogens (de overwegend passieve zintuiglijkheid en het 

actieve verstand) is kennis mogelijk. 

 

Opdracht 49 Probeer je eens iets voor te stellen dat niet in ruimte of tijd is geplaatst. Lukt dat? Zo 

ja, geef een beschrijving. Zo nee, waarom niet? 

 

 

 

 

Opdracht 50 Leg nu in je eigen woorden uit waarom Kants epistemologie –kortheidshalve- ook 

weleens als een combinatie van empirisme en rationalisme wordt gezien. 

 

 

 

 

 

Revolutionair 
Kant breekt met Humes filosofie waar het de begrippen causaliteit en substantie betreft. Hume zette 

hier vraagtekens bij omdat hij ze niet kon afleiden uit ervaring en concludeerde daarom dat het 

psychologische verschijnselen zijn die niet tot betrouwbare kennis leiden. Zij zorgen er als het ware 

voor dat onze waarneming vervormd wordt. 

Volgens Kant echter behoren het causaliteitsbeginsel en het substantiebegrip tot de categorieën. 

Daarmee zijn ze geen product van gewoonte, maar krijgen ze een veel fundamentelere vormgevende 

status. Kant noemt ze transcendentale wetten. ‘Transcendentaal’ betekent: betrekking hebbend op 
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mogelijkheidsvoorwaarden. Deze wetten maken zintuiglijke waarneming mogelijk. Ze ‘vertekenen’ 

niets, al zou je dat in eerste instantie misschien wel zo begrijpen. Los van de zintuiglijke ervaring 

leveren de categorieën en aanschouwingsvormen geen kennis op: het zijn de structuren van ons 

denken die door concreet waarneembare dingen inhoud moeten krijgen. En zoals een bandrecorder 

alleen maar geluid op kan nemen, zo kunnen wij alleen maar dingen waarnemen in tijd en ruimte. 

Zonder aanschouwingsvormen en categorieën is er helemaal geen kennis mogelijk.  

 

De redenering die Kant volgt om duidelijk te maken dat deze transcendentale vormen niet slechts 

‘hersenspinsels’ zijn, gaat als volgt: 

 

De wetten van het verstand 

kunnen onmogelijk psychologisch 

zijn in de empirische zin van het 

woord. Als zij dat weĺ waren, zou 

onze kennis ervan een product 

moeten zijn van diezelfde wetten, 

wat tot een vicieuze cirkel in de 

redenering zou leiden. Kant 

stelde daarom dat de wetten die 

onze ervaring beheersen niet 

empirisch van aard zijn, maar 

meta-empirisch of 

‘transcendentaal’: zij scheppen de 

voorwaarden waaronder 

empirische kennis mogelijk is.  

 

Oorzaak en gevolg (en andere categorieën) zijn dus niet in de werkelijkheid te vinden, volgens Kant, 

maar worden door ons verstand op de dingen buiten ons geprojecteerd. Wij kunnen alleen kennis 

hebben van de werkelijkheid zoals wij die waarnemen, dus zoals die aan ons verschijnt. De ‘echte’, 

objectieve werkelijkheid, die buiten ons ligt kunnen wij nooit bereiken (want onze waarneming bepaalt 

hoe we de dingen zien). 

Maar voor die waarnemingen hebben we wel ‘input’ nodig van ‘buitenaf’. En we hèbben 

waarnemingen, dan moeten we wel aannemen dat er iets ten grondslag ligt aan die waarnemingen, 

buitens ons; substanties. We kunnen er verder niets over zeggen, maar wel dat ze er zijn: Ding an sich. 
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Opdracht 51 Kennis is bij Kant altijd ‘subjectief’. Hiermee bedoelt hij niet dat het slechts ‘een 

mening’ is. Leg uit wat hiermee wel wordt bedoeld. 

 

 

 

 

Opdracht 52 Neem de uitspraak ‘Als ik een baksteen tegen het raam aangooi, zal het kapot gaan’. 

 a. Is dit volgens David Hume een betrouwbare kennisuitspraak? Leg je antwoord uit. 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

b. Is dit volgens Immanuel Kant een betrouwbare kennisuitspraak? Licht je antwoord toe. 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. 1781 

 

Inleiding tot de kritiek van de zuivere rede 
 

1. Over het onderscheid tussen zuivere en empirische kennis. 

Dat al onze kennis met de ervaring begint, daaraan is in het geheel geen twijfel. Immers, waardoor 

zou het kenvermogen anders tot uitoefening gewekt kunnen worden dan door voorwerpen, die onze 

zintuigen beroeren? Deze voorwerpen brengen deels voorstellingen tot stand, deels zetten zij ons 

verstand aan het werk. Ons verstand vergelijkt deze voorstellingen, de ruwe stof van zintuiglijke 

indrukken tot kennis van voorwerpen. Dit is immers wat ervaring heet. Gekeken naar de 

tijdsopeenvolging dus gaat geen kennis aan de ervaring vooraf. 

Als echter al onze kennis met de ervaring begint, dan wil dat nog niet zeggen dat daarom alle kennis 

ook uit de ervaring stamt. Het kan immers zo zijn dat onze ervaringskennis een samenstelling is 

enerzijds uit wat wij door indrukken ontvangen en anderzijds wat ons eigen kenvermogen zelf, door 

deze indrukken aan het werk gezet, uit zichzelf te voorschijn brengt. Deze toegift zouden wij dan 

slechts moeizaam van de grondstof kunnen scheiden. Het is duidelijk dat wij dit pas zouden kunnen 

als wij hiervoor door lange oefening rijp zijn geworden. 

Of er dus kennis mogelijk is los van de waarneming en onafhankelijk zelfs dus ook van de zintuiglijke 

indrukken, is niet makkelijk te beantwoorden. Het onderzoek naar het bestaan van deze kennis mag 

niet makkelijk van de hand gewezen worden. Deze kennis noemt men a priori kennis. Het is 

onderscheiden van empirische kennis, die haar bronnen a posteriori, namelijk in de ervaring heeft. 
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Kant onderscheidt verderop in de Kritik der reinen Vernunft drie soorten kennisuitspraken ofwel 

oordelen:  

 

1. analytische oordelen a priori 

Hiervoor is geen zintuiglijke ervaring nodig. Zo’n uitspraak voegt niets toe aan onze kennis, 

want het predikaat zit al in het subject. 

Bijv.: Een vrijgezel is ongehuwd, een lichaam is uitgebreid, een rechthoek heeft 4 hoeken. 

 

2. synthetische oordelen a posteriori 

In zo’n uitspraak worden dingen samengebracht(synthese).  Dit voegt wel iets toe aan onze 

kennis. We weten pas op basis van de waarneming, dus a posteriori, of deze uitspraak waar is. 

Bijvoorbeeld: Het heeft in Nederland gisteren geregend, deze vrijgezel is chagrijnig. 

 

Maar nu komt Kant met de volgende zin: ‘Alles wat gebeurt, heeft een oorzaak’ We weten 

door Hume dat deze uitspraak niet op de waarneming is gebaseerd. Kant zegt dat het een 

synthetisch oordeel is. In het feit dat er iets gebeurt, ligt niet noodzakelijk dat dat ook een 

oorzaak heeft. Er wordt dus iets toegevoegd. Maar het hebben van een oorzaak neem je 

niet waar. Deze uitspraak is dus niet a posteriori geldig. Wij brengen hier twee dingen 

samen. Maar hoe weten we dan dat deze uitspraak geldig is? Want volgens Kant was deze 

uitspraak wel degelijk geldig! Wij weten dat de uitspraak ‘Alles wat gebeurt, heeft een 

oorzaak’ bij voorbaat geldig is, noodzakelijk is en voor iedereen geldt. Maar de geldigheid is 

niet uit de ervaring af te leiden. Daarom is deze uitspraak een van de: 

3. synthetische oordelen a priori. Causaliteit ligt namelijk in het menselijk verstand. En wij 

plakken dat als wet op onze waarneming. We moeten een dergelijke uitspraak dus wel als 

geldig ervaren, omdat ons verstand dat voorschrijft. 

 

 

Opdracht 53 Beschrijf wat er volgens Kant gebeurt als wij een appel waarnemen. 

 

 

 

 

Opdracht 54 Neem de uitspraak: ‘De som van de hoeken van een driehoek is gelijk aan de som van 

twee rechte hoeken’. Welk soort kennisuitspraak is dit volgens Hume en welk soort 

volgens Kant? 

 

 

 

Opdracht 55 Wat verandert Kant aan de ‘vork van Hume’? Waarom? 
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Opdracht 56 Het subject-denken leidt er bij Kant niet toe dat je als kennend mens alleen in jezelf 

opgesloten zit (solipsisme). We spreken immers over dezelfde werkelijkheid (intersubjectief). Hoe is 

dit volgens Kant mogelijk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opdracht 57 Deze uitspraak van Kant is een kernachtige samenvatting van zijn epistemologie. Leg 

hem in je eigen woorden uit. 

 

 

 

 

Opdracht 58 Vergelijk Lockes visie op kennis met die van Kant. Welke overeenkomsten zijn er en 

welke verschillen? Besteed ook aandacht aan het begrip ‘substantie’. 

 

 

 

 

Opdracht 59 Hoe lost Kant het inductieprobleem op? 

 

 

 

Opdracht 60 Kant heeft in zijn kenleer veel overgenomen van Hume. Kun je hem nu ook een 

scepticist noemen? Waarom wel/niet? 

 

 

 

  

“Aanschouwingen zonder 

begrippen zijn blind, begrippen 

zonder aanschouwingen zijn  leeg” 
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Opdracht 61 Kun je nu de titel van deze paragraaf uitleggen? Waarom laat de kentheorie van Kant 

zich omschrijven als empiristisch realisme én transcendentaal idealisme?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“KILLING TIME” 

 

Was Immanuel Kant zijn TIJD ver vooruit? Moderne wetenschappers raken er steeds meer 

van overtuigd dat ‘tijd’ inderdaad niet in de werkelijkheid bestaat. Al jarenlang proberen 

natuurkundigen de relativiteitstheorie en de kwantummechanica met elkaar te rijmen voor 

een 'theorie van alles'. De Britse natuurkundige Julian Barbour meent dat dit mogelijk is, als 

we durven concluderen dat 'tijd' niet bestaat. In de prachtige, veel bekroonde documentaire 

‘Killing Time’ worden zijn ideeën uitgelegd. Hij 

werd uitgezonden door het interessante 

programma Noorderlicht op 01-02-2000. 

 

http://www.wetenschap24.nl/programmas/noorderlicht-tv/2000/killing-time.html 

 

 

Julian Barbour begeeft zich op het 

grensvlak van de twee grote 

natuurkundige theorieën van deze eeuw: 

de algemene relativiteitstheorie van Albert 

Einstein, die een beschrijving van het 

heelal op grote schaal geeft, en de 

quantummechanica, de theorie die 

beschrijft hoe microscopisch kleine 

objecten zich gedragen.  

Barbours tijdloze universum - Platonia 

genaamd - is een verstild universum. Het 

bestaat uit een enorme verzameling 

gestolde momenten of 'Nows', zoals 

Barbour ze noemt. Daarin stroomt de tijd 

niet meer als een rivier maar is slechts een 

illusie van de geest. In Barbours Platonia 

bestaat alles tegelijkertijd, en daarmee is 

het tevens een model voor de eeuwigheid. 

http://www.wetenschap24.nl/programmas/noorderlicht-tv/2000/killing-time.html
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Hoofdstuk IV
 

Opdracht 1 De onderstaande begrippen dien je te kennen; geef eerst de betekenis, beantwoord 

dan de vragen eronder: 

 

a.- Rationalisme ____________________________________________ 

b.- Empirisme  ____________________________________________ 

c.- A priori  ____________________________________________ 

d.- A posteriori   ____________________________________________ 

e.- Tabula rasa  ____________________________________________ 

f.- Empirie  ____________________________________________ 

g.- Solipsisme  ____________________________________________ 

h.- Scepticisme  ____________________________________________ 

i.- Ideeënleer  ____________________________________________ 

j.- Idealisme  ____________________________________________ 

k.- Realisme  ____________________________________________ 

l.- Inductie  ____________________________________________ 

m.- Deductie  ____________________________________________ 

 

  

Opdracht 2 Leg uit dat de voorgaande hoofdstukken eigenlijk allemaal gingen over ‘kennis over  
kennis’. En leg ook uit waarom epistemologie zo’n een paradoxale aangelegenheid is. 
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Opdracht 3 Nog wat begrippen waar je nu de betekenis van kent. Schrijf op: 

 

n.- Analytisch  ____________________________________________ 

o.- Synthetisch  ____________________________________________ 

p.- Contingent  ____________________________________________ 

q.- Noodzakelijk ____________________________________________ 

r.- Copernicaanse wending________________________________________ 

s.- Aanschouwingsvormen________________________________________ 

t.- Categorieën  ____________________________________________ 

u.- Phaenomenon ____________________________________________ 

v.- Noumenon  ____________________________________________ 

 

 

Opdracht 4 Geef een contingent ware en een contingent onware uitspraak 

Waar:  ________________________________________________________ 

Onwaar: ________________________________________________________ 

 

Opdracht 5 Geef nu een noodzakelijk ware en noodzakelijk onware uitspraak  

Waar:  ________________________________________________________ 

Onwaar: ________________________________________________________ 
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BIJLAGE 1 
Eerder gepubliceerd in het NRC CS op 13 juni 2003 

 

DE FILOSOFIE VAN THE MATRIX: 1 

WAT KAN IK WETEN?   

 

ONTOLOGISCHE PARANOIA  

 

Kant formuleerde de drie kernvragen van 

de  filosofie: Wat kan ik weten? Wat moet ik 

doen? Wat mag ik hopen? De  gebroeders 

Wachowski lijken  gebiologeerd te  zijn door 

deze vragen in hun 'Matrix'-film- trilogie. 

Dit is het eerste  deel van een essay-trilogie 

over The Matrix.    

     Jos de Mul   

Geen enkele  Hollywood-film heeft zoveel en 

zulke fundamentele filosofische discussies 

opgeroepen als The Matrix (1999). Producent 

Joel Silver raadde - nogal ongebruikelijk in 

Hollywood - in de promotiefilm voor het onlangs 

in première gegane tweede deel van de trilogie, 

The Matrix Reloaded, de kijkers aan Baudrillard 

even te laten rusten en vooral de werken van 

Kant en Hegel er nog eens op na te slaan. AOL 

Times Warner plaatste op de aan de film gewijde 

website niet alleen de obligate foto's, trailers, 

screensavers en koopwaar, maar richtte ook een  

filosofiesectie in met essays van bekende 

filosofen als  David Chalmers en Hubert Dreyfus. 

In de afgelopen maanden - de uil van Minerva 

stijgt pas op in de avondschemering - zagen 

serieuze academische studies met titels als The 

Matrix and Philosophy,   Exploring the Matrix en 

Taking the Red Pill het licht. Maar ook op de vele 

duizenden pagina's die op het Internet en in 

papieren fanzines aan de film zijn gewijd, werden  

 

van meet af aan hartstochtelijke discussies 

gevoerd over zaken als de kenbaarheid van de 

realiteit, de verhouding tussen noodlot en 

menselijke vrijheid en de onze toenemende 

afhankelijkheid van de technologie.        

Wat kan ik weten? De twijfel van hacker Neo dat 

de wereld waarin hij leeft niet echt, dat wil 

zeggen slechts een droom is, kent een lange 

geschiedenis. We treffen deze scepsis aan in de 

kunsten, religies en filosofieën van alle culturen. 

In de westerse cultuur is Plato een van de eersten 

geweest die dit idee tot uitdrukking heeft 

gebracht. In de beroemde allegorie in De staat 

vergelijkt hij het menselijk leven met dat van 

gevangenen die vastgeketend zijn in een grot. Zij 

houden de beelden op de wand van de grot, 

schaduwen van achter hun rug door 

marionettenspelers omhooggehouden poppen en 

voorwerpen, voor de ware wereld. Wie zich, 

zoals Neo, bevrijdt uit de ketenen van zijn 

onwetendheid, ziet niet alleen de wereld in zijn 

werkelijke gedaante, maar ook het vuur in en, als 

hij uit de grot klautert, het licht van de zon dat de 

dingen en hun projecties mogelijk maakt. Het 

licht van de zon - en het lijkt geen toeval dat ook 

de Bron(code) waarnaar Neo op zoek is, als een 

verblindend licht wordt voorgesteld - staat bij 

http://www2.eur.nl/fw/hyper/colleges/ontologiehyper/paden/geschiedenis/geskant.html
http://whatisthematrix.warnerbros.com/
http://www2.eur.nl/fw/hyper/NRC/whatisthematrix.warnerbros.com/rl_cmp/new_phil_fr_intro.html
http://www2.eur.nl/fw/hyper/NRC/whatisthematrix.warnerbros.com/rl_cmp/new_phil_fr_intro.html
http://www.u.arizona.edu/~chalmers/
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1932100024/102-5346748-2308932?v=glance
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1932100024/102-5346748-2308932?v=glance
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1932100024/102-5346748-2308932?v=glance
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1932100024/102-5346748-2308932?v=glance
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Plato voor de eeuwige Idee van het goede.  

Plato’s onderscheid tussen de schijnbare, 

zintuiglijke wereld en de bovenzinnelijke wereld 

van de Ideeën markeert de geboorte van de 

westerse metafysica en blijft daarvan ook het 

bepalende kenmerk.  In het christendom - door 

Nietzsche ooit aangeduid als 'platonisme voor het 

volk' - komt deze metafysische gedachte tot 

uitdrukking in het onderscheid tussen het aardse 

tranendal en de eeuwige wereld van het 

hiernamaals. De vele Bijbelse namen (Trinity, 

Zion, de hovercraft Nebuchadnezzar) en scènes 

(de doop van Neo door Morpheus na zijn 

wedergeboorte, het verraad van de judas Cypher, 

Neo’s herrijzenis uit de dood) als ook het feit dat 

The Matrix in het Paasweekend in première ging, 

hebben vele kijkers verleid de Matrix-trilogie op 

te vatten als een hedendaagse versie van het 

evangelie.   

Een dergelijke  platoons-christelijke  interpretatie 

loopt echter op cruciale punten spaak. Immers, 

waar de 'achterwereld' zowel bij Plato als in het 

christendom een geestelijke wereld is en het 

lichaam als een kerker van de ziel wordt opgevat, 

daar blijkt in Reloaded de wereld achter de 

verschijnselen een volstrekt zinnelijke en 

lichamelijke aarde te zijn. De sensuele rave in 

Zion en de daardoorheen gesneden liefdesscène 

van Neo en zijn Trinity laten daarover geen 

enkele twijfel bestaan. Het is bovendien op zijn 

minst ironisch te noemen dat de ontsnapten zich 

terugtrekken in een stad die zich in een diep in de 

aarde verborgen grot bevindt. Er lijkt hier eerder 

sprake te zijn van een omgekeerd platonisme of 

christendom.  

Daar komt nog bij dat de echte wereld van de 

'Zionisten' niet, zoals bij Plato of in het 

christendom het perfecte, tijdloze en vredige 

voorbeeld is van de schijnwereld, maar een 

ware nachtmerrie vol geweld, dood en verderf. 

Wanneer ‘doper’ Morpheus Neo in The Matrix 

met de woorden 'Welcome to de desert of the 

real'  begroet, zien we - twee jaar voor 9-11! - 

op de achtergrond de smeulende resten van de 

Twin Towers in een zwartgeblakerd Manhattan. 

Op dit punt lijkt de Matrix-saga eerder 

aansluiting te vinden bij de pessimistische 

grondtonen die de westerse metafysische 

traditie sinds de negentiende eeuw heeft 

gekregen. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld 

aan Schopenhauer en de vroege Nietzsche, voor 

wie achter de wereld van de verschijnselen geen 

zuivere, geestelijke wereld verscholen ligt, 

maar een Wil (tot Macht), door hen opgevat als 

een volstrekt irrationeel, doelloos en 

gewelddadig streven. Of aan Marx, die achter 

de ideologische façaden van de kapitalistische 

samenleving een geschiedenis van louter 

uitbuiting en klassenstrijd ontwaart.   

Ook het thema van de kwade, misleidende god - 

de genius malignus – staat op verrassende wijze 

ook aan de wieg van de moderne, seculiere 

cultuur, Het speelt namelijk een cruciale rol in 

Descartes' Meditaties (1641).  Geplaagd door de 

vele onzekerheden die zijn tijd kenmerkten, 

tracht Descartes te komen tot onbetwijfelbare 

kennis en daartoe is het volgens hem 

noodzakelijk al onze vooroordelen methodisch 

te betwijfelen. Mijmerend bij het open 

haardvuur stelt Descartes zich voor dat zijn hele 

leven een droom is die hem is ingegeven door 

een almachtige, kwade god. Hoewel Descartes 

via een opmerkelijke  conceptuele salto mortale 

- hij argumenteert dat de idee van een 

volmaakte, goede god impliceert dat zo'n god 

ook daadwerkelijk bestaat, hetgeen het bestaan 

van de misleidende, kwade god uitsluit - 

uiteindelijk toch de begeerde onbetwijfelbare 

kennis meende te hebben gevonden, kon deze 

oplossing in de steeds minder godsdienstig 

wordende moderne cultuur al snel niet meer 

overtuigen. In The Matrix toont Morpheus ons 

de uiterste consequentie van deze ontwikkeling. 

Bij hem is de methodische twijfel definitief 

omgeslagen in de ontologische zekerheid dat de 

zichtbare wereld de schepping is van 

boosaardige krachten. De twijfel van de 

neurotische Descartes is verworden tot de 

zekerheid van de psychotische Morpheus. Is het 

http://awesomehouse.com/matrix/intro.html
http://www.science.uva.nl/~seop/entries/descartes-works/
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verwonderlijk dat in Reloaded Morpheus' 

onwankelbare geloof en profetieën - die ook 

nog eens blijken niet uit te komen - op de 

zenuwen beginnen te werken van een aantal 

andere Zionisten?  

De geruststellende gedachte dat Morpheus’ 

ontologische paranoia niet meer is dan een 

onschuldige Hollywood-fantasie, is niet terecht. 

De technologische Matrix-versie van Descartes' 

gedachte-experiment blijkt de filosofische 

gelederen in Amerika al een aantal decennia 

serieus bezig te houden. De situatie van de in de 

'broedcellen' gevangen mensen in The Matrix 

lijkt namelijk verdacht veel op die van het 

menselijk brein in de zogenaamde 'brain in a 

vat' hypothese. Deze hypothese stelt dat een 

brein dat in een laboratorium in leven zou 

worden gehouden en door een boosaardige 

geleerde prikkels toegediend zou krijgen die 

subjectieve ervaringen oproepen, er op geen 

enkele manier achter zou kunnen komen of 

deze ervaringen echt zijn of kunstmatig 

opgeroepen. Hilary Putnams versie van dit 

gedachte-experiment, waarin alle mensen in 

feite aan elkaar gekoppelde breinen in vaten 

zijn, is zelfs vrijwel identiek met die van de 

mensen in The Matrix.  

Vanzelfsprekend wordt de ‘brain in a vat’ 

hypothese lang niet door iedereen 

onderschreven en is op verschillende gronden 

beargumenteerd waarom de in het experiment 

belichaamde radicale scepsis onhoudbaar is. 

Wat fascineert is nog niet zozeer dat geen 

enkele van die argumentaties tot op heden 

overtuigend is gebleken, maar het feit dat 

deze  hypothese - waarvan onze eerste indruk is 

dat deze eerder dan weerlegging genezing 

behoeft - zo serieus wordt genomen! De 

'metafysica van de achterwereld' blijkt nog lang 

niet uitgestorven te zijn in de (post)moderne 

cultuur. Of beter: juist in deze 

hoogtechnologische cultuur vindt ze een 

vruchtbare nieuwe bodem. De Matrix-trilogie 

weerspiegelt de scepsis en paranoia die het 

leven in het tijdperk van de informatie- en 

communicatietechnologie voortdurend 

bespoken. Ons beeld van, en omgang met, de 

wereld en onze medemensen wordt in 

toenemende mate bemiddeld door dergelijke 

technologieën. Menig weldenkende burger 

twijfelde aan het realiteitsgehalte van de 

beelden die van de Irak-oorlog voorgeschoteld 

kregen of meende zelfs zeker te weten dat we 

door een kwade god in Washington 

systematisch worden misleid.

 

  

http://whatisthematrix.warnerbros.com/rl_cmp/new_phil_fr_intro.html
http://whatisthematrix.warnerbros.com/rl_cmp/new_phil_fr_intro.html
http://www2.eur.nl/fw/hyper/NRC/Matrix/ontologie.htm
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BIJLAGE 2 

COMPO KENLEER 5 VWO 

Voor dit werk kun je 100 punten in totaal halen: 10 punten vooraf, 60 punten voor de 

onderdelen hieronder, 30 punten voor het essay dat je al gemaakt hebt. 

 

Het empirisme kampt, zoals je weet, met een aantal problemen. 

 

1. Leg uit wat het inductieprobleem is.  
 
2. Leg uit waarom in een filosofieboek bij de uitleg 

van het inductieprobleem deze foto van de 
gebroeders Wright staat. (Zij voerden voor het 
eerst een gecontroleerde vlucht uit met een 
gemotoriseerd vliegtuig)  

 

3. Noem een ander probleem van de empiristen. 

Afbeelding 1 

4. Waaruit blijkt dat de empirist Locke, zoals Berkeley hem verwijt, ook “rationalistische trekjes”  
vertoont? Geef een duidelijke uitleg!   

     

5. Over de secundaire eigenschappen die John Locke onderscheidt wordt weleens 
gezegd dat ze ‘voor iedereen anders’ zijn. Waarom is dat ook alweer fout? 

 

 

To be or not to be”: dat lijkt een uitspraak van Shakespeare te zijn, maar jij weet wel beter! 

Dat heeft George Berkeley natuurlijk gezegd over een populair kinderspelletje! 

6. Leg dat maar eens uit 
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7. (In de tekening hiernaast kun je zowel een jonge als een oude vrouw 
zien. Wat toont dit aan met betrekking tot onze waarneming?  

              (nee, niet dat die niet te vertrouwen is!) 

 

 

"De zintuigen verwarren niet. Wie een gegeven veelsoortigheid weliswaar 
opgenomen, maar nog niet geordend heeft, kan men er niet van beschuldigen 
dat hij dat veelsoortige vertroebelt. De waarnemingen van de zintuigen 
(empirische voorstellingen met bewustzijn) kunnen slechts als innerlijke 
verschijnselen worden aangemerkt. Het verstand dat vervolgens in actie komt  

 

en ze met behulp van een regel van het denken met elkaar verbindt (orde aanbrengt in het 
veelsoortige) maakt er pas empirische kennis van, dat wil zeggen ervaring. Het verstand is hier dus de 
boosdoener: Het verzuimt zijn plichten en oordeelt onheus, zonder van tevoren de zintuiglijke 
voorstellingen op grond van begrippen geordend te hebben – en dan durft het achteraf te klagen over 
de verwardheid van die voorstellingen, die te wijten zou zijn aan de zintuiglijk ingestelde natuur van de 
mens (…) De zintuigen bedriegen niet. Deze uitspraak betekent de afwijzing van het belangrijkste, 
maar welbeschouwd ook meest loze verwijt dat men tegen de zintuigen kan uiten; niet omdat zij altijd 
juist oordelen, maar omdat zij helemaal niet oordelen; daarom is de dwaling altijd alleen maar te 
verwijten aan het verstand."    (Immanuel Kant, filosoof) 

 

8. Leg aan de hand van de bovenstaande tekst uit dat de kentheorie van Kant een 
synthese is van rationalisme en empirisme. 

 
9. Op welke manier is in de kenleer van Kant sprake van een copernicaanse wending? 
 
10. Formuleer in je eigen woorden waarom Kant het principieel oneens is met Hume inzake 

diens opvattingen over het causaliteitsprincipe. 
 
 
11. Geef per uitspraak aan welke 3 termen van toepassing zijn. Kies uit: analytisch/synthetisch –  

a priori/a posteriori – noodzakelijk/contingent. 

a) Een driehoek heeft 3 hoeken 
b) De vader heeft een kind 
c) Dit schoolexamen was gemakkelijk 
d) De moeder heeft een dochter 
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BIJLAGE 3 
Er zijn nogal wat films uitgebracht de laatste jaren met een filosofisch thema. Ik noem er enkele: 

- Adjustment  Bureau (2011) 
 
Hebben we ons eigen lot in handen, of worden de touwtjes bediend door 
onzichtbare krachten? Matt Damon vertolkt in de thriller The Adjustment Bureau de 
rol van een man die een glimp opvangt van wat het noodlot voor hem in petto heeft 
en besluit dat hij eigenlijk iets anders wil. 

 

 
- Inception (2010) 

 

In deze film blijft de kijker zich afvragen wat precies het verschil is 

tussen een droom en werkelijkheid. Misschien heb je dat zelf ook wel 

eens gehad: een droom die zo echt was, dat je even niet meer wist 

wat droom en wat realiteit was.  

 
   

-  Agora (2009) 
 
Film over Hypatia (filosofe/wetenschapster) van 370-410 
na Chr.. en over de opkomst van het Christendom in het Antieke Alexandrië 
 

 
-  Minority Report (2003) 

  
In de film Minority Report komen ethische vragen (o.a. mag je iemand 

veroordelen als hij nog geen misdaad heeft begaan?) en existentiële vragen (o.a. 

heb je keuzevrijheid of ligt je leven al vast – predestinatie?) aan de orde. Maar in 

de diepere laag liggen ook kentheoretische problemen.  

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypatia
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BIJLAGE 4 
Opdrachten bij ‘Minority report’ 

1. Wat betekent de titel van de film?  

2. Welke waarheidstheorie wordt in de film dus gehanteerd? 

3. Leg uit welke van de drie visies op kennis er in de film worden gebruikt? 

4. Hoe wordt de ‘voorkennis’ van de moorden (precognitie) gerechtvaardigd? 

5. Hoe gebruik jij deze manier van redeneren zelf? Geef een voorbeeld. 

6. Gaat deze rechtvaardiging in de film op? Waarom wel of niet? 

7. Wat zegt de ontknoping van de film over inductie? 

8. Leg uit of het aan te raden is om alleen nog maar deductie toe te passen 

9. Geef kort je mening over precognitie zoals dat in de film gebruikt wordt. 

Lees en bespreek onderstaande vragen in een groepje.  

A. We hebben allemaal weleens een ervaring gehad met precognitie, hoewel we het natuurlijk niet 
meteen zo zullen noemen. Geef eens een voorbeeld van zo’n ervaring 

 
 
B. Hoe rechtvaardigde je deze precognitie? 
 
 
 
C. Werkte deze rechtvaardiging achteraf ook? Of anders gezegd: was er sprake van ware kennis? 
 
. 
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BIJLAGE 5 
Schrijf een filosofisch essay van 750 tot 1000 woorden. Je kunt kiezen uit één van onderstaande 

stellingen. Je mag ook zelf een stelling bedenken. Leg die dan eerst ter goedkeuring voor aan je docent. 

• Let bij het schrijven van het essay erop dat je de argumenten van voor- en tegenstanders van de 

stelling filosofisch onderzoekt. 

• Probeer je redeneringen zo ver mogelijk uit te werken, waarbij je steeds jezelf afvraagt, of je 

niet nog een bepaald tegenargument hebt laten liggen. 

• Kortom: durf na te denken! Als je op die manier te werk gaat, zul je een goed punt krijgen. En 

als je dit heel goed doet, krijg een heel goed punt. 

 

 

Stellingen 

I) Je begrijpt iets pas echt als je de oorzaak van datgene weet. 

II) Kennis en gevoel hebben niets met elkaar te maken. 

III) Aangezien kennis dwingend is, is kennis onverenigbaar met vrijheid. 

IV) De wereld bestaat. 

 

 

Nog wat tips  

⚫ Kun je tegenvoorbeelden van je stelling bedenken? 

⚫ Denk ook nog eens terug aan de socratische gesprekken. Misschien dat je een 'individueel' 

socratisch gesprek kunt voeren. 

⚫ Je mag natuurlijk op zoek gaan naar literatuur over je onderwerp, maar pas er voor op niet te 

verdwalen in literatuur (en denk dan aan correcte bronvermelding). 

⚫ Je mag natuurlijk ook met één of meerdere klasgenoten eerst een discussie voeren. 

⚫ Misschien kun je afspreken elkaars stuk van commentaar te voorzien. Let op: samenwerken 

mag, maar het is een individuele opdracht. 

⚫ Wacht niet tot de deadline met het maken van deze opdracht. Werk er ook deze week alvast 

een uur of twee aan en ook volgende week, dan kom je een heel eind. 

⚫ Loop je vast, vraag dan om hulp.  
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VOORBEELD 

 

Stel dat je een essay moet schrijven over de stelling 'Vlees eten is (moreel) slecht'. Je kunt 

dan natuurlijk een aantal voor en tegenargumenten op gaan sommen. Het wordt echter 

pas een goed filosofisch essay als je de vooronderstellingen van die argumenten gaat 

onderzoeken. 

Voorbeeld 

Vegetariërs stellen weleens dat vlees eten een groter beslag legt op natuurlijke 

hulpbronnen en dat daarom vlees eten in een wereld waarin mensen honger hebben, 

ethisch verwerpelijk is.  

Je kunt vegetariërs erop wijzen dat dit helemaal niet waar is door aan te voeren dat niet 

alle dieren met mensen concurreren om voedsel. Er zijn bijvoorbeeld gebieden, zoals de 

Argentijnse pampa's of Nederlandse veengebieden waar geen akkerbouw mogelijk is, 

maar waar wel gras groeit dat je door koeien of schapen kunt laten opeten om vervolgens 

die koeien en schapen zelf op te eten. Dat is een prima argument, maar het heeft nog 

weinig met filosofie te maken. Als je op deze manier argumenteert, zul je geen goed punt 

krijgen voor de opdracht een filosofisch essay te schrijven. 

 

Het wordt pas een filosofisch argument als je erop wijst dat in het argument van de 

vegetariër voorondersteld wordt / aangenomen wordt dat het feit dat andere mensen 

honger hebben klaarblijkelijk een morele verplichting op ons legt om daar iets aan te doen 

(bijvoorbeeld geen vlees meer eten).  Als je dan echt gaat onderzoeken hoe een dergelijke 

plicht gefundeerd kan zijn en ook aandacht besteedt aan het weerleggen van mogelijke 

tegenargumenten, dán ben je een filosofisch essay aan het schrijven. Probeer dit soort 

redeneringen zo ver mogelijk uit te werken, waarbij je steeds jezelf afvraagt, of je niet nog 

een bepaald tegenargument hebt laten liggen. 

 

Kortom: durf na te denken! 

 

Heel veel succes 

 

 

 


