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Eerste probleem…

Zit er een schaap in de doos?

…en grootste probleem
 “Als jij dat vind”
Subjectivisme
 “Dat is jouw mening”
Relativisme
 Hoe kun je iets weten?


Wat is kennis?
 Mogelijke bronnen van kennis:






-zintuigen (maar die kunnen me bedriegen)
-ervaring (kan het ook zonder?)
-geheugen (is dat betrouwbaar)
-intuïtie (dat is vaag)
-denkvermogen (had ik het maar…)

Dit is een boom










Ik weet wat een boom is
Ik kan hem waarnemen
Ik ben er zeker van
Het is waar
Anderen zijn het met me
eens
Ik kan het rechtvaardigen
Akkoord…maar dit is slechts
een plaatje van een boom…

Kennis
1.

2.

3.

Wat is kennis?
•
Bestaat er aangeboren kennis?
•
Is alle kennis altijd ervaringskennis?
•
Is alle kennis alleen maar ervaringskennis ?
Is de waarheid kenbaar?
•
Hoe zien we ‘waarheid’ dan?
•
Wie of wat garandeert de waarheid dan? God, de
rede, de realiteit?
Wat is dan de bron van de waarheid?
•
Aangeboren kennis / ideeën?
•
De empirische of ervaringskennis als meetlat voor
ons kennen. Of: onze kennis is een (letterlijke)
afspiegeling van de ervaringskennis?
•
Dat wat de deskundigen menen / weten /
zeggen?

Kort Kant


Grenzen van het kennen:
In ruimte en tijd (eigenschappen van onze
rede, niet van de wereld)








A priori (niet a postriori)
Oftewel, we kunnen ons een ruimte en tijd voorstellen zonder dingen
daarin, maar nooit dingen die niet in tijd en ruimte zouden zijn.
Ruimte en tijd gaan dus vooraf aan de dingen, en wel zo, dat zij onze
waarneming van dingen mogelijk maken.

Zowel waarnemen en denken (empirisme/rationalisme)


Noodzakelijkheid, oorzaak en gevolg, substantie, en bestaan zijn
verstandscategorieën. Zij zijn alle niet ontleend aan de waarneming.

 We

kennen niet de dingen op zich, wel
hoe ze aan ons verschijnen



Conclusie in dit geval belangrijk: kennis van God
(bovennatuurlijk, buiten ruimte en tijd) is niet mogelijk.

En nu?








Nu begint het pas!
Het geloof is dus verzekerd van haar geloof.
Wie het geloof verdedigt met rationele
argumenten, heeft nooit gelooft (Anti-Climacus)
Mens als centrum van het bestaan, de wereld in
geworpen met de dood als het uiteindelijke
vooruitzicht?
Het leven als ziekte tot de dood…

Stadia op de levensweg


Het Schone\ het esthetische



Het Goede \ het ethische



Het Ware \ het religieuze

Het schone

Het Schone


Het schone is verleidelijk




Omdat het schoon is

Het schone is vergankelijk
Maar waarom begerenswaardig?
 Wat zegt het?
 Begeren is eindeloos…




Het schone is subjectief
Maar toch…
 Een realiteit?
 Hoe verhoud ik me tot het schone?


Over het schone





Het schone als de eigenschap, of die
eigenschappen in lichamen die liefde
veroorzaken, of enige aandoening die daarmee
vergelijkbaar is…
Het schone is net zoals het sublieme een
aangename ervaring.
Aha ervaring! Maar een primitieve ervaring.


Het lijkt iets over ons te zeggen als het schone in ons
geïnteresseerd is.

1. De esthetische levenshouding




In het eerste stadium is de mens vooral
op zichzelf gericht, men leeft voor zijn
eigen plezier. Mensen willen 'van alles
zijn', maar zijn eigenlijk niets. Ze geven
zich over aan de waan van de dag en de
stemming van het ogenblik. Mensen zijn
(nog) geen individuen, maar
massamensen.
Gokken, positie verwerven, recht van de
sterkste, uiterlijkheden, verstrooiing, etc

Het Goede

Het Goede


Als God niet bestaat is alles geoorloofd
Ethiek is een denkactiviteit
 Ethiek gaat over waardigheid




Als God wel bestaat, schiep hij dan het Kwade?
Kwaad bestaat niet zoals het Goede
 Lijden is noodzakelijk voor het leven




Het Goede is een moeilijk begrip
Ondefinieerbaar
 Het verwarren van goed en aangenaam (esthetisch)


Plato’s Ring van Gyges






Plato’s test van morele kracht.
In: The Republic, Book II.
Het verhaal van schaapherder
Gyges.
Kern: Als we onzichtbaar kunnen
worden, zouden we dan hard
blijven werken en eerlijk zijn?
Analyse

Jos in Zuid-Amerika

Ex 20:13

-Je mag nooit onschuldige mensen doden

Bernard Williams (1973). A Critique of Utilitarianism. Cambridge: UP..



10 indianen vastgebonden tegen een muur.
Botanicus Jos en passant
Leider Pedro biedt Jos een speciale gunst.
Hij mag 1 Indiaan doden, dan gaan de andere 9 vrijuit.
Weigert hij, dan zal Pedro doen, wat hij van plan was.
Pedro overhandigt het geweer aan Jos…
 Analyse…wat is goed?







2. De ethische levenshouding








De overgang naar een volgend stadium wordt merkbaar
als de mens ontevreden wordt met het leven dat hij
leidt, een leven dat alle kanten op kan en vluchtig is.
Het is het stadium waarin iemand een individu wordt
omdat hij zelf keuzes gaat maken. De aandacht van de
mens gaat nu niet alleen meer uit naar het zoeken van
zoveel mogelijk zintuiglijke prikkels, naar de kick en de
grillen van het moment.
De mens krijgt oog voor het samenleven met anderen,
voor algemene normen en waarden en het rekening
houden met anderen.
Dus: al is het Goede moeilijk, je moet het wel
nastreven en onderzoeken, door voorbij het
esthetische te gaan.

Het Ware
[37] (…) Ik ben koning: met
geen andere bestemming ben
Ik geboren en in de wereld
gekomen dan om te getuigen
van de waarheid. Iedereen die
uit de waarheid is, luistert
naar mijn stem.’ [38]
‘Waarheid?’ zei Pilatus. ‘Wat
is waarheid?’
Joh. 18

Het Ware

Gen. 22

[1] Hierna gebeurde het dat God Abraham op de
proef stelde. Hij zei tegen hem: ‘Abraham.’ En hij
antwoordde: ‘Hier ben ik.’ [2] Hij zei: ‘Ga met Isaak,
uw zoon, uw enige, die u liefheeft, naar het land van
de Moria, en draag hem daar, (…), als brandoffer
op.’ [3] (…) [9] Toen zij de plaats die God hem had
aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een
altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak
vast en legde hem op het altaar (…) [10] Toen
Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om
daarmee zijn zoon te offeren, [11] riep de engel van
de heer hem vanuit de hemel toe: ‘Abraham,
Abraham!’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ [12] En
Hij zei: ‘Raak de jongen met geen vinger aan en doe
hem niets! Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt
Mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden.’ (…)
[17] Ik zal u overvloedig zegenen en uw
nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan
de hemel en de zandkorrels aan het strand van de
zee.

Help! Wat gebeurt hier allemaal!


Is Abraham een held?




Kan ik Abraham begrijpen?




Alleen krachtens het absurde…

Bestaat er een teleologische suspensie van het
ethische?




Of: wie beproeft wie?

En is dat niet gevaarlijk dan?

Bestaat er een absolute plicht tegenover God?


Als enkeling voorbij het algemene…

3. De religieuze levenshouding






In het laatste stadium kiest de mens bewust
om zijn leven inhoud en vorm te geven, en
verschuilt zich niet achter regels 'omdat het
nu een maal zo hoort', maar gaat zich
verantwoordelijk voelen voor zijn daden.
Dit is de 'religieuze levenshouding': het
weten van de mens om als individu voor
God te staan. Niet het doopbewijs van een
of andere kerk maakt de mens tot een
christen, maar de concrete, individuele
keuzes die hij maakt.
Oude Petrus/ Nieuwe Petrus

3. De religieuze levenshouding







In het aannemen van de religieuze levenshouding zie je
vaak dat veel mensen gedeeltelijk blijven steken in de
esthetische of in de ethische levenshouding, of dat ze er
helemaal weer in terugvallen.
Komt dit mede omdat een mens vaak bang is voor de
absurde wereld om hem heen? Deze angst voor die
absurde realiteit is een van de grondtrekken van het
menselijk bestaan,
Alleen door het geloof, door de angst in handen te
leggen van God, kan een mens werkelijk bestaan.
Dat is echter een keuze die niet eenmalig, maar telkens
opnieuw moet worden gemaakt.

Kierkegaard stelt voor…




Het komt erop aan te verstaan wat mijn
bestemming is, te zien wat de godheid
eigenlijk wil dat ik doen zal; het gaat erom
een waarheid te vinden die waarheid is voor
mij, de idee te vinden waarvoor ik wil leven en
sterven.’
En de waarheid is dan precies dit
waagstuk: met de hartstocht van de
oneindigheid het objectief onzekere te
kiezen...
Papirer I A 75 (1835)/ J. Climacus

[7] Het licht is zalig
en het is een weldaad voor de ogen de zon te zien.
[8] Hoe lang iemand ook leeft,
laat hij genieten van elke dag en bedenken dat er nog donkere dagen
genoeg zullen zijn,
en dat alles wat daarna komt ijdel is.
[9] Jongemens, geniet van je jeugd
en neem het ervan zo lang je nog jong bent.
Doe wat je hart je ingeeft en naar je eigen visie.
Maar besef dat God je over alles rekenschap vraagt.

Verder denken=meer vragen






Wat is mijn diepste esthetische verlangen?
Wat is mijn diepste zonde?
In welk levensstadium verkeer ik het meest?
Weet ik wat het Goede is?
Zou ik kunnen sterven voor de Waarheid?
Bij ja: kan ik dat zeker weten?
 Bij nee: zou je het willen?




Meer vragen?

