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Rob
Note
1. geen zeker weten
2. wts heeft object dat erbuiten ligt, filo niet (zelfreflectie altijd)

Rob
Note
1. problemen verbinden met traditie, breder perspectief
2. reikt ons mogelijke problemen en antwoorden aan die we op eigen kracht niet zouden vinden

Rob
Note
1. beperkte context
2. westerse wijsbegeerte
3. simplificatie
4. interpretatie

Rob
Note
1. bij ontstaan filo, kritische afstand van mythe
2. ook gelijkenissen

Rob
Note
1. afstand nemen
2. kritiek op de mythe

Rob
Note
bijbel = profetisch, uitdrukking van geloofservaring, niet in oertijd, bijbelse waarheidsbegrip heeft ethische connotaties, lineaire tijd (ipv cyclisch)

Rob
Note
Bultmann.
das Gesagte/das Gemeinte

Rob
Note
1. evangelie = geloofsgetuigenis
2. niet gereduceerd tot "diepe existentiele waarheid" maar als getuigenis van Gods heilshandelen
3. moet vanuit geloofsvisie duiden
4. historische referenties niet zomaar ontnemen

Rob
Note
Comte: loi des trois etats
1. theologisch stadium
2. metafysisch stadium
3. positieve stadium 

Schelling: menselijk bewustzijn als product van mythen

Levi-Strauss: wilde/getemde denken

Girard: zondebok, mimese

Rob
Note
Jung: mythen als product van menselijk collectief bewustzijn, archetypen

Rob
Note
Max Weber: Entzauberung der Welt, bureaucratisering

Rob
Note
Ricoeur: seconde naivite, want symbool en betekenis kunnen niet los
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Rob
Note
theoretische discussies, kennis om de kennis

Rob
Note
1.kosmogonie: dramatische voorstellingen, externe factoren
kosmologie: natuurlijk proces, immanente wetmatigheid, groeiproces, onpersoonlijke krachten
2. kosmogonie: dagdagelijkse krijgt beteknis in verhouding tot oergebeuren
kosmologie: natuurprocessen verklaren vanuit dagdagelijkse


Rob
Note
radicaal rationalisme, werkelijkheid als eenheid en blijvendheid

Rob
Note
wkh als veelheid en verandering

Rob
Note
religieus gefundeerd
natuurlijke gaven belangrijk

Rob
Note
1. polis ontstaan, democratie dus logos krijgt groter belang, vermindert religieuze fundering,
2. grote diversiteit van zeden onder volkeren (door Sofisten gezien)
3. aristocratie -> democratie, sociale verschuivingen en dus verliest traditie normerende betekenis
4. belang v familiebanden verdwijnt -> bestuurspraktijk

Rob
Note
grammatica, retorica, dialectica

waarheidsrelativisme, religieus agnosticisme, waarderelativisme

traditie wordt bevraagd

Rob
Note
revolutionair in vorm, omdat het redelijk moet zijn

Rob
Note
morele vragen, maieutiek, tegenspeler v sofisten, socratisch intellectualisme, dialectiek, weinig belangstelling in kosmologie

Rob
Note
niet eenvoudig want:
1. geevolueerd
2. niet technisch
3. geen duidelijke leer
4. weet niet of het wel mening v plato is

Rob
Note
enkel via denken te bereiken, 

Rob
Note
in afzonderlijke realiteit, want:
1. ideeenwereld overstijgt het kennende subject
2. ideeenwereld transcendeert het gekende object in de zintuiglijke wereld

parallel tussen logische en ontologische orde

Rob
Note
bij geboorte vergeten, maar kan wederherinneren (anamnese) waarbij zintuiglijke ervaring een impuls kan zijn

Rob
Note
demiourgos, 

Rob
Note
dialectiek = hoogste vorm van wts

doel = leren sterven als metafoor (opstijgen vd ziel)

wachters, werkers, soldaten in staat
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Rob
Note
crisis v Romeins-hellenistische beschaving -> tendens tot wereldvlucht (age of anxiety)

Rob
Note
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Rob
Typewriter

Rob
Note
verchristelijkt het neoplatoonse wereldbeeld

drie vormen v religieuze taal (pos, neg, sup)

Rob
Note
pos: Berengarius van Tours
neg: Petrus Damiani (ancilla theologiae)

Rob
Note
extreem realisme (platoons)
gematigd realisme (aristotelisch)
nominalisme (ockham)

Rob
Note
IQM (ontologisch godsbewijs)

Rob
Note
invloed v nieuwe vertaalde werken v aristoteles

Rob
Note
conservatieve theologen (Bonaventura)
gematigde aristotelici -> verzoening (Thomas)
radicale aristotelici -> autonomie filosofie (Siger van Brabant, Boethieus van Dacia)

Rob
Note
zelfde materieel object
ander formeel standpunt (ratio <-> revelatio)

Rob
Note
1. einddoel van mens gaat alle begrijpen te boven
2. filosofie gereserveerd voor kleine elite

Rob
Note
eerste wetenschappen (grondbeginselen zijn zelf-evident)
ondergeschikte wetenschappen (theologie)

Rob
Note
als tegenspraak -> misbruik v filosofie

Rob
Note
1. natuur is voorbereiding op genade
2. genade voltooit de natuur

-> ancilla theologiae

menselijke kennis van nature uit ervaring, dus filosofie nodig om tot god te komen (praeambula fidei)

Rob
Note
geluk moet geschonken worden door God

Rob
Note
aristotelische begrippenparen + essentie/existentie

Rob
Note
alle kennis gebaseerd op zintuiglijke waarneming. 
kenobject geabstraheerd
menselijke geest heeft "natuurlijk licht"

"eerste, intelligibele dingen" "eerste, universele begrippen", "eerste, universele denkprincipes"


Rob
Note
"5 wegen"

1. beweging heeft oorzaak -> eerste onbewogen beweger
2. er is orde -> eerste intelligente wezen dat aan elk wezen doel oplegt

Rob
Note
Ockham
gezagsverhoudingen onder druk, want: opkomst v burgerij, onvrede feodale verhoudingen. dus: niet meer geloven in middeleeuwse harmonie. -> zoeken naar radicale zekerheid

Rob
Note
moet steunen op:
1. zekere ervaring
2. evidente redenering
3. geloofsartikel
4. logisch gededuceerd
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Rob
Note
in middeleeuwen: 
1. ontologisch realisme (bestaan v individuele dingen in wereld onafhankelijk v bwstz)
2. epistemologisch realisme (bestaan v algemene dingen, universalia, in de werkelijkheid onafhankelijk v bwstz)

nominalisme gaat in tegen 2.

radicaal empirisme
conceptualisme (algemene begrippen zijn enkel concepten)

Rob
Note
nominalisten: meer geloof


Rob
Note
Italiaanse humanisten
boekdrukkunst
rol in Reformatie


Rob
Note
1. modern humanisme: strijd voor maatschappelijke waarden op basis van analyses v menselijke natuur
2. humanisme in renaissance: studies van dat wat de mens tot een beschaafd wezen maakt (grammatica, retorica, dicht, geschiedenis, praktische filosofie)


Rob
Note
in de praktijk moreel beter maken
Machiavelli
retoriek
metafysica verwaarloosd
filologie
eclecticisme (welsprekende filosofen)

Rob
Note
valt scholastieke aristotelisme aan

Rob
Note
kritiek op radicaal aristotelisme:

1. triviaal, onzeker en goddeloos
2. onbruikbaar om het goede leven te bereiken

Rob
Note
niet langer dienstbaar tegenover theologie

afbakenen van nieuwe wetenschappen

Rob
Note
zwaartepunt v economie en cultuur naar west-europa

religieuze tolerantie

Rob
Note
aristotelisch wereldbeeld ondergraven

heliocentrisme
mens niet meer in middelpunt heelal
dus: wat met maatschappelke hierarchie, hoe moreel funderen, mens belangrijk in heelal?

deisme (voltaire)
atheisme (diderot)

Verlichting:
1. kritisch karakter
2. emancipatie van de mens (moreel, politiek, economisch)
3. vooruitgangsoptimisme

Tegenbeweging: romantiek:
1. klemtoon op eigen geschiedenis en cultuur

Rob
Note
Francis Bacon:
1. Novum Organum -> inductie
2. beheersing van de natuur (kennis is macht, begrijpen is ingrijpen)

Maar:
niet enkel empirie, meer nog experiment & mathematisch karakter

Newton: inertieprincipe -> axiomata & definitiones

Intrinsieke band tussen theorie en experiment -> virtueuze cirkel (bepaald punt moet eerst bereikt worden en dan gaat het snel)

Rob
Note
mathematische toepassing van bv. Grieken nu ook toegepast op het "ondermaanse"

Rob
Note
remmende invloed v natuurfilosofie op astronomie omdat men wilde vasthouden aan eenparige cirkelvormige bewegingen (v aristoteles)

Rob
Note
heliocentrisme door a priori eenvoud, niet door empirische bewijsvoering

Kepler breidt systeem uit door observaties

Galilei ziet sterren rond Jupiter en platen soms als schijven -> bevestiging v heliocentrisme. ook: ontelbaar aantal sterren. maar vooral invloed in mechanica v galilei


Rob
Note
Galilei: wetmatigheid v beweging formuleren in mathematische verhouding tussen snelheid, tijd, afstand, massa, weerstand. enkelvoudige bewegingen en complexe bewegingen (als samengesteld resultaat)

valversnelling = constante kracht
geen gewelddadige bewegingen -> zelfde mechanische krachten
rechtlijnige beweging wordt exemplar

geen teleologie

Rob
Note
twee redenen:
1. afstandelijke studie. resultaten v wts maken aarde doelloos
2. metafysica in diskrediet

Rob
Note
nieuwe filosofie bouwen in aansluiting bij nwe wts

Rob
Note
verstand kan op basis van a priori ideeen kennis over wkh verwerven

Rob
Note
enige wat zekerheid kan bieden

deductief-synthetische methode (vanuit evidente begrippen die intuitief gegeven zijn)

Rob
Note
idees claires et distinctes <-> idees obscures et confuses

inneisme (ingeboren ideeen)

geest kan ideeen door ervaring vanuit zijn eigen vermogen reproduceren

Rob
Note
natuurprocessen reconstrueren vanuit eerste evidente begrippen die we van materiele dingen hebben -> idees claires et distinctes

fysica vertrekt vanuit een "inspection de d'esprit" -> gereduceerd tot de heldere ideeen die we van uitwendige wereld kunnen hebben

wat denkbaar is in mathematische ideeen -> mathematisch idealisme

materie -> res extensa (ruimtelijke utiggebreidheid)

Rob
Note
methodische en universele twijfel
methodisch: niet reeel, maar epistemologisch, om tot zekerheid te komen
universeel: elke overtuiging die niet zeker is wordt betwijfeld (1. van autoriteit, 2. van zintuigen want (a) illusie? (b) droom? 3. mathematische proposities blijven waar, tenzij malin genie)

ik -> res cogitans (denkende substantie)

cogito -> eerste zekere uitgangspunt
god -> tweede zekere uitgangspunt
door God -> wereld als derde zekere uitgangspunt (want God is geen malin genie etc.)

dus: mediaat realisme



Rob
Note
atheisme
bekritiseert openbaring en verdedigt godsdienstvrijheid
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2.1. Transcendentaalfilosofie als grondslag voor absoluut idealisme  201 

Rob
Note
natuur niet teleologisch

anti-antropocentrisme
anti-antropomorfisme

mens verklaart natuur vanuit eigen handelen, maar dat klopt niet

moet juist omgekeerd perspectief nemen: 
1. beginnen bij totaliteit
2. axiomatisch-deductieve methode, mathesis = waarheidsnorm. objectief afstandelijk perspectief nemen.

Rob
Note
parallel tussen logsiche orde en ontologische orde

zie schema

Rob
Note
drie soorten kennis
1. mening
2. rationele weten (adequaat)
3. intuitieve weten van God (echte wijsheid en geluk)

vrijheid en gedetermineerd sluiten elkaar niet uit


Rob
Note
eerste begrippen en dan deductief-synthetisch

meningsverschillen? -> uitrekenen!

Rob
Note
1. niet-contradictie (noodzakelijke waarheden, verites de raison) -> analytische oordelen
2. voldoende grond (feitelijke waarheiden, verites de fait) -> synthetische oordelen

Rob
Note
God heeft best mogelijke wereld geschapen

3 soorten kwaad:
1. metafysisch kwaad (afwezigheid van oneindige volmaaktheid)
2. fysisch kwaad (niet-bedoelde effect van samenspel van geschapene)
3. moreel kwaad (door mens)

Rob
Note
mathesis universalis mislukte, want:
1. fysica bleek ervaringswetenschap
2. tegenstroom die waarheidsaanspraak van wts ondermijnt -> empirisme

Rob
Note
grondstellingen uit ervaringsgegevens afleiden

Rob
Note
moet berusten op wetenschap v mens, omdat ze door mens beoefend wordt

Rob
Note
simple ideas + complex ideas -> knowledge

2 soorten ervaring:
1. uitwendig ervaring (sensation) (a. primaire kwaliteiten (meetbaar) en b. secundaire kwaliteiten (subjectief))
2. inwendige ervaring (reflection)

substantie niet waargenomen, maar "supposed, but unknown"

graden v kennis:
1. intuitief vatten
2. demonstratief bewijzen

Rob
Note
radicaal scepticisme
twijfelen aan ziel, god, causaliteit etc.


---> custom and habit

Rob
Note
1. kan metafysica tot zekere kennis komen?
2. is wetenschap als zekere kennis mogelijk?

Rob
Note
transcendentaal want onderzoekt de a priori mogelijkheidsvoorwaarden van kennis van objecten (en niet gericht op inzicht in objecten)

Rob
Note
nieuwe kennis, maar toch a priori. vb: water kookt aan 100gr

Rob
Note
objecten moeten zich naar onze kennis richten

kenvermogen is geen "leeg blad" maar ook geen "ingeboren ideeen" -> wel verwerkingsmachine

Rob
Note
gewaarwordingen
2 categorien: tijd+ruimte

empfindungen worden gestructureerd tot anschuung door subject

verklaart wiskunde en waarom dit universeel is (vormen tijd en ruimte zijn voor ieder mens gelijk)

Rob
Note
12 categorieen: vb. substantie-accidenten & causaliteit

zijn basisstructuren van het kennende verstand

fundeert natuurwetenschappen: natuurwetten worden door het verstand aan de natuur opgelegd

eenheid in kenacten: "Ich denke"

Rob
Note
Vernunft
ik+wereld+god

ideeen zijn:
noumenaal (niet in fenomenale wereld)
regulatief (geven regels aan verstand)

Rob
Note
morele plicht is niet a posteriori te begrijpen. niet gemotiveerd door empirische interesse maar door verplichting

hypothetisch imperatief = om doel te bereiken
categorisch imperatief = absoluut en onvoorwaardelijk opgedrongen aan elk redelijk wezen

1. form: eis van universaliteit
2. form: mens niet louter als middel gebruiken
3. form: combinatie -> elk redelijk wezen moet zelf de bron zijn van de universele wet waaraan hij zich onderwerpt

Rob
Note
1. wilsvrijheid
2. onstefelijkheid van ziel (voor verwezenlijking van volmaakte deugd)
3. bestaan van God (voor beloning in volgend leven)

Rob
Note
armoede van mathematisch model -> filosofie is speculatief, dialectief denken

2 aspecten waarheidsopvatting Hegel:
1. alomvattend begrip van wkh
2. historisch bepaald a) eigen geschiedenis en b) alle facetten waar ze op slaat hebben ook een geschiedenis

das Wahre ist das Ganze

Rob
Note
wkh wordt beschouwd als de door de rede gedachte werkelijkheid -> geen onderscheid tussen subject en object (logische en ontologische orde worden zelfde)
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Rob
Note
het Absolute verschijnt aan het bewustzijn

Rob
Note
"Verstand" moet overstegen worden door "Vernunft" (meer speculatief) cf. kant

Rob
Note
verwijt van Hegel: Kant ziet het redelijke als iets louter formeels

was vernunftig ist, das ist wirklicht; und was wirklich ist, das ist vernunftig

Rob
Note
geest ontplooit zich dialectisch in drie ontwikkelingsfasen:
1. logica -> geest op zichzelf
2. filosofie van natuur -> geest in objectieve gestalte ("andere van de geest")
3. filosofie van de geest (opheffing van 1 en 2) -> geest van zichzelf bewust a)subjectieve geest (inwendigheid) b) objectieve geest (uitwendigheid) c) absolute geest (opheffing van A en B)
             c) -> kunst, religie, filosofie

Rob
Note
verzet tegen metafysisch project

continentaal <-> analytisch

Rob
Note
mens wordt nu ook domein van wts -> crisis voor filosofie

Rob
Note
Auguste Comte beklemt positiviteit v wts:
1. gefundeerd op posita (empirische gegevens)
2. positief opbouwend (nuttig voor samenleving)

crisis door industriele revolutie -> hervorming v samenleving met "positieve denken"

loi des trois etats

in theologisch stadium:
1. fetisjisme (wereld als direct bezield)
2. polytheisme
3. monotheisme
 a) niet positief maar b) wel samhorigheid

metafysich stadium:
geen positieve betekenis, enkel kritische activteit op a) mentaal en b) sociaal vlak

positief stadium:
a) denken richt zich op posita
b) technocratische politiek met mens als hoogste wezen



Rob
Note
relatie tussen feiten en theorie niet zo eenvoudig

niet onbetwistbaar

Rob
Note
alleen kwantificeerbare zaken

Rob
Note
niet gewenste bedreigende neveneffecten

Rob
Note
uitspraak van positivisme is zelf niet positief-wetenschappelijk te onderbouwen

Rob
Note
historisch dialectisch materialisme

standpunt v Marx (alle filosofie is gebonden aan sociaaleconomische situatie en dus ideologisch) is dubbelzinnig:
1. theorie stopt pas ideologie te zijn als ze verwerkelijkt in de politiek sociale revolutionare praxis
2. marx benoemt wetenschappelijk karakter van zijn filosofie, maar is niet strikt neutrale objectieve theorie maar kritische theorie

Rob
Note
Husserl
apodictische evidentie (erg streng)
als het niet apodictisch evident is -> Einklammerung (tussen haakjes zetten)

reductie in drie stappen (zuruck zu den sachen selbst):
1. fenomenologsiche reductie (wereld herleiden tot fenomenen)
2. eidetische reductie (concreetheid en individualiteit tussen haakjes zetten)
3. transcendentale reductie (abstractie maken van wijze waarop fenomeen vanuit Einstellung van waarnemende subject betekenis krijgt)

1e apodictische zekerheid: intentionaliteit (openheid van subject op de wereld)


Rob
Note
appel tot authentiek bestaat van de enkeling

Rob
Note
drie stadia op een levensweg:
1. esthetische
2. ethische
3. religieuze levensvorm

Rob
Note
Kierkegaard sterk gebonden aan eigen levenservaring

Rob
Note
vrouw als historisch en psychologische constructie

sekse (anatomisch) <-> geslacht (gedragspatronen)

objectieve houding van filosofie vooral mannelijk, net als binaire denken en kantiaanse ethiek


