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1]   zoeken naar zin in (post)-moderne tijden 
 

 

de mens heeft zich altijd vragen gesteld over z'n oorsprong, doel, en zin van het leven 

elke cultuur / beschaving heeft daarop zo haar eigen antwoord geformuleerd 

dit antwoord vinden we terug in de vorm van religieuze doctrines, mythen, wetenschap en moraal 

geloof en traditie geven het menselijk handelen en leven al duizenden jaren richting en betekenis 

voor de moderne (westerse) mens lijkt het steeds moeilijker om antwoorden op levensvragen te vinden 

hiervoor zijn vele oorzaken aan te wijzen: kennis, technologie, individualisering, secularisatie, globalisering 

al deze ontwikkelingen hebben te maken met de moderniteit (de periode vanaf de 17e - 18e eeuw), 

en de daardoor in gang gezette invloed van wetenschap & techniek, en de emancipatie van het individu 

 

kwalen van de moderniteit 

de afgelopen jaren is er een toenemende belangstelling voor filosofie, vooral over zin, betekenis en geluk 

dit wordt weerspiegeld in een lange lijst filosofen en psychologen die zich hiermee bezig houden 

in Nederland / Belgie: Joep Dohmen, René Gude, Marli Huijer, Trudy Dehue, Paul Verhaege, Coen Simon, 

Dirk de Wachter, Damiaan Denys, Harry Kunneman, Hans Achterhuis, om er een paar te noemen 

al deze 'psycho-analytici' van de moderne tijd stellen in zekere zin een diagnose: ‘onze tijd is ziek’ 

wat zijn dan de 'ziekten' van onze tijd, waardoor er zoveel intresse is voor levensfilosofie? 

hedendaagse (westerse) filosofen & psychologen lezend zijn een aantal terugkerende thema's: 

   maakbaarheid: we zijn verwend door technologische oplossingen, geintensiveerd door materiele welvaart 

      we zijn niet meer gewend om te ontberen, improviseren, incasseren, en behoeften uit te stellen 

      daarbij nemen we geen genoegen met 'hoe het is', maar willen we vooruitgang, naar een betere toekomst 

      nu het geloof in maakbaarheid en vooruitgang afneemt, maakt hoop plaats voor nostaligisch verlangen 

   individualisme: we voelen ons minder afhankelijk van de ander, en beschermen onze vrijheid en rijkdom 

      rituelen en sociale verplichtingen zijn verleden tijd: we kiezen zelf wanneer we met wie sociaal zijn 

      hierdoor verliezen sociale instituties hun vanzelfsprekendheid, en raken we meer aangewezen op onszelf 

      ook wordt originaliteit en authenticiteit ('worden wie je bent') sinds de Romantiek hoog aangeschreven 

      middelmatigheid van de massa, het 'men' dat 'zichzelf ziet als ieder ander', staat niet in hoog aanzien 

      je talenten ontplooien, beter zijn dan 'de rest', is een waarde die ons op onszelf terugwerpt 

   vrijheid: de liberale democratische moraal heeft individuele keuze-vrijheid hoog in het vaandel 

      beknellende traditionele opvattingen over 'het goede leven' hebben plaatsgemaakt voor pluriformiteit 

      een ieder mag / moet voor zichzelf uitvinden wat van waarde is, wat de 'zin van zijn/haar leven' is 

      paternalisme en sociale controle zijn uit den boze (tenzij daar explicitet om wordt gevraagd) 

      emancipatie, als 'vrij zijn van...', lijkt voor zowel de jaren '60 generatie als de neo-liberaal, het hoogste doel 

   permanente revolutie: technologische vooruitgang doet de wereld elke dag sneller veranderen 

      kennis en vaardigheden van gisteren zijn vandaag achterhaald, en we weten niet wat de toekomst brengt 

      hogere leeftijd wordt steeds minder geassocieerd met wijsheid, en steeds meer met voorbije tijden 

      leren wordt daardoor steeds meer gebaseerd op de actualiteit, ten koste van wat zich bewezen heeft 

   vluchtigheid: (sociale) media haken in op de actualiteit / waan van de dag: "wat is er aan de hand?" 

      de overdaad aan 'belangrijke' maar onpersoonlijke informatie leidt ons af van 'het kleine' belangrijke 

      i.p.v. 'bij onszelf te blijven' reageren we (assertief of defensief) op alles wat er op ons af komt 

      dit leidt tot onzekerheid en angst, het gevoel controle over ons leven / de wereld kwijt te zijn 
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   fragmentatie: de veelheid aan rollen / eisen / paradigma's in het dagelijks leven overvraagt ons 

      door voortdurend schakelen tussen andere inzichten / gezichten van onszelf, raken onszelf soms kwijt 

      ook de wetenschap is gefragmenteerd, waardoor elke discipline zijn eigen paradigma en methoden heeft 

      elk vakgebied is geroutineerd in de eigen specialisatie, wat een holistisch / overkoepelend beeld moeilijk maakt 

   nihilisme: secularisering / het einde van de 'grote verhalen' / globalisering / multi-culturalisme / relativisme 

      door een overdaad aan informatie / kennis weten we 'alles', behalve hoe zelf zin te geven aan het leven 

   hypochondrie: voor alles dat niet lekker loopt willen we een 'verklaring' (diagnose) en een oplossing 

      angst / depressie / betekenisloosheid / richtingloosheid is een kwaal die verholpen moet worden 

      het probleem wordt geindividualiseerd, de oplossing geëxternaliseerd (Kunneman: het 'garage-model') 

 

 

oorsprong van de moderne kwalen 

 

een volgende vraag is: wat is de oorsprong van deze 'moderne' desorientatie / betekenisloosheid? 

voor een antwoord daarop moeten we kijken naar wat de moderniteit typeert (t.o.v. andere tijden) 

  de moderniteit is het tijdperk na de middeleeuwen en de Renaissance (17e - 20e eeuw) 

     de term heeft betrekking op sociaal-economische ontwikkelingen, alsook op het wereldbeeld 

  de Verlichting is de periode die de moderniteit inluidt (17e & 18e eeuw) 

     deze periode wordt gekenmerkt door de wetenschappelijke revolutie en de centrering van het subject 

 

1] de wetenschappelijke revolutie: van een teleologisch naar een mechanistisch wereldbeeld 

de westerse (christelijke) filosofie is lange tijd geschoeid op Griekse leest; m.n. Plato en Aristoteles 

naast de ons bekende causaliteit (wetten van oorzaak en gevolg) onderscheidde Aristoteles nog 4 ‘oorzaken’ 1 

van de 4 oorzaken beschouwde hij doelgericht streven (causa finalis) als de voornaamste 

later in de middeleeuwen ook wel 'causa causarum' (‘oorzaak der oorzaken’) of conatus genoemd 

volgens Aristoteles streeft alles in de natuur naar een doel, en daarin complementeren alle wezens elkaar 

 elk wezen streeft naar de ontplooiing / verwerkelijking van zijn immanent gegeven vorm (wezen / aard / doel) 

 de natuur als geheel streeft naar een harmonieuze toestand van rust en vervolmaking 

zo heeft alles zijn geëigende betekenisvolle plek / bestemming in het grotere geheel van de kosmos (= orde) 

dat gold (ook in het feodale denken van de middeleeuwen) ook voor de mens: ieder heeft zijn plaats in het geheel 

 

de wetenschappelijke revolutie (16e -17e eeuw) zag geen rol voor de Aristotelische doelgerichtheid 

het organisch / teleologisch wereldbeeld maakt plaats voor het materialistisch / mechanistisch wereldbeeld 

de natuurlijke werkelijkheid bestaat uit ruimte, tijd, materie en causale beweging; meer niet 

 naturalisme / materialisme: natuurlijke fenomenen moeten a.h.v. natuurlijke oorzaken worden verklaard 2 

    theologie moet strikt gescheiden worden van wetenschap: elk fysisch effect heeft een fysische oorzaak 

 mechanicisme / determinisme: de natuur is een causaal gesloten systeem, alles heeft een oorzaak 

    oorzaken zijn noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor effecten (geen plaats voor boven-natuurlijke zaken) 

    alles beweegt volgens vaste patronen / natuurwetten, er is geen richting van tijd (Newton) 

    toeval of kans bestaat niet: met voldoende kennis kan alles voorspeld worden (Laplace) 3 

 reductionisme: het verklaren van fenomenen is hetzelfde als hun gedrag te kunnen meten en voorspellen 

    er valt niet iets anders aan de fenomenen te 'begrijpen' dan hun gedrag; er zijn geen kwalitatieve essenties 

 kwantitatieve methode: meten = weten; verwerping van kwalitatieve beschrijvingen en Aristoteles' teleologie 
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 universaliteit: alle fenomenen kunnen zonder uitzondering beschreven worden door de natuurwetten 

    de natuurwetten gelden overal en altijd, onverminderd, voor alle fenomenen 

 

 

2] de centrering van het subject (rationaliteit, emancipatie, individualisme, vrijheid, autonomie) 

Descartes' stelling "ik denk dus ik ben" is waarschijnlijk de bekendste one-liner uit de filosofie 4 

het is ook de one-liner die de moderne filosofie inluidt, en die een markering is t.o.v. de middeleeuwen 

in de middeleeuwen nam de mens een vaste plaats in op de ladder van God's schepping (scala naturæ) 

de moderne filosofie wordt gekenmerkt door de zgn. centrering van het subject; het centraal stellen van de mens 

de moderne filosofie (vanaf de 16e eeuw) is vooral anti-dogmatisch en kritisch 

deze revolutie in denken en cultuur zal in de eeuwen die komen gaan grote gevolgen hebben: 

de moderniteit wordt gekenmerkt door: individualisering, secularisering, emancipatie, vooruitgangsgeloof, etc. 

 

de term subject heeft op verschillende niveau's betekenis: 

          sociaal-maatschappelijk: als individu te midden van anderen, dus als sociaal wezen / burger 

          moreel-ethisch:  als autonoom persoon: een bewust handelend wezen met verantwoordelijkheid 

          psychologisch:  als bewustzijn dat eigen subjectieve ervaringen heeft, een 'innerlijk' 

          wetenschappelijk:  als onderzoeker die de natuurlijke werkelijkheid (object) wil kennen / beheersen 

 

door de centrering van het subject krijgt het (platoons) dualisme een emancipatorische wending: 

tijdens de Verlichting (17e tot 19e eeuw) ontstond het idee van emancipatie door kennis ("kennis is macht") 

 kennis stelt de mensheid in staat om het lot / de natuur naar zijn hand te zetten (maakbaarheid) 

 kennis stelt de burger in staat om voor zichzelf te denken, en zelf tot (bijv. politieke) keuzes te komen 

"Verlichting betekent bevrijding van de mens uit zijn door hemzelf veroorzaakte onmondigheid. Onmondigheid is het 

onvermogen je verstand te gebruiken zonder de leiding van een ander. Aan jezelf te wijten is deze onmondigheid 

wanneer de oorzaak ervan niet een gebrek aan verstand is, maar een gebrek aan vastberadenheid en moed. 

'Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen!' is dan ook het motto van de Verlichting."  

(Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? - 1784) 

 

de Verlichting kwam voort uit positivisme en optimisme t.a.v. het menselijk kunnen en de vooruitgang 

de mens kon (en moest) de slaafse relatie tot de natuur, zijn eigen instincten, en irrationele tradities overwinnen 

bevrijding van vooroordelen en bijgeloof = intellectuele vermogens van de mens tot hun recht te laten komen 

wanneer we onze rede niet actief inzetten, maar haar in een staat van lijdzaamheid en passiviteit houden, 

dus wanneer we de rede niet als autonoom vermogen gebruiken, dan zullen we nooit vrij zijn 

kenmerken van de Verlichting: kritisch, emancipatorisch, en geloof in maatschappelijke vooruitgang 

en kritiek op: onredelijkheid, irrationaliteit, bijgeloof, autoritaire maatschappijvormen 

  alles wat niet rationeel te verklaren of redelijk te legitimeren is wordt in twijfel getrokken 

     frontale aanval op: bijgeloof, vooroordelen, dogmatiek, traditie, en niet-gelegitimeerde macht 

  vrijheid van denken en autonomie zijn heilig: geluk, vrijheid en zelfontplooiing zijn het doel 

  optimisme: inzicht in redelijkheid van de natuur door kennis zal leiden tot een redelijke maatschappij 

 

de emancipatie van het ik staat centraal, dus verlichting was ook voorlichting: gericht op praktische kennis: 

 uit de empirie verkregen feitelijke kennis over natuur en wetenschap 

 en kennis die de mens inzicht geeft in de geschiedenis en samenleving 

zo moest de mens een autonoom en geëmancipeerd burger worden 5 



5 

 

sociaal-maatschappelijke factoren (17e - 20e eeuw) 

 

in het feodale systeem van de middeleeuwen werd wie en wat je was bepaald door gebondenheid aan stand & land 

mensen leefden in relatief kleine gemeenschappen, en deelden hetzelfde betekeniskader 

iedereen had zijn door het systeem toegewezen (voorbestemde) plaats / rol; het individu was ondergeschikt 

 

het ontstaan van het moderne subject loopt synchroon met het ontstaan van de burgerij (16e - 18e eeuw) 

de maatschappij is niet langer gebaseerd op een door God gegeven orde (feodale verhoudingen, adel) 

maar op een sociaal contract tussen "van nature" vrije en gelijke burgers 

het opkomende kapitalisme zorgde voor werk in de steden en leidde aldus tot urbanisatie 

technologie en industrialisatie leidt tot steeds stijgende welvaart en vooruitgang 

politieke en economische liberalisering bevrijdde het individu van traditionele machtsstructuren 

de natie-staat maakte van mensen vrije en gelijke burgers, individuen zonder sociaal-historische wortels 

hun nieuwe identiteit was die van staatsburger en lid van de natie 

in de 20e eeuw maakten de sociaal-democratie en de verzorgingsstaat verdere emancipatie mogelijk 

 “de natuur werd voorspelbaar, de wereld beheersbaar, de samenleving maakbaar, het leven bepaalbaar […] 

  het lot lag opeens in menselijke handen; de toekomst was aan ons”  (Rob Wijnberg, de Correspondent, 23 dec 2016) 

 

tegelijkertijd kregen we meer toegang tot informatie over de wereld buiten onze betekenishorizon 

vooral door de opkomst van de media (19e eeuw: geschreven media - 20e eeuw: radio & TV - 21e eeuw: internet) 

deze informatie verschilt fundamenteel met de verhalen die betekenis aan ons leven gaven voor 1800 

mythen en religie gaven ons leven betekenis en richting, moderne media doen ons permanent twijfelen 

verhalen en tradities benadrukken het terugkerende en waardevolle in het leven: geboorte, liefde, moraal 

media belichten het contingente, en daarbij vooral het negatieve: oorlog, honger, rampspoed, schandalen 

 

 

vervreemding, anomie en desoriëntatie 

 

de keerzijde van het teloorgaan van traditionele verbanden is individualiteit, rationaliteit en anonimiteit 

het individu werd verantwoordelijk voor zijn eigen leven(s-invulling), en kan minder terugvallen op tradities 

in vroeg-sociologische studies (19e eeuw) van de moderne samenleving is vervreemding een belangrijke term 

door rationalisme, wetenschap, technologie en bureaucratie zou de mens vervreemd raken; 

van zichzelf, zijn creativiteit, zijn gevoel voor zin en betekenis, zijn medemens, de cultuur en tradities 

 

Ferdinand Tönnies (1855-1936): "Gemeinschaft und Gesellschaft" (1887) 

verdeelt de samenleving in twee systemen, met twee typen associaties tussen mensen: 

 in de gemeenschap is samenleven (met de ander) doel op zich (proces-gericht) 

 in de maatschappij staat doelen bereiken voorop, de ander is daarbij een middel (resultaat-gericht) 

dit veronderstelt verschillende manieren van denken, verschillende vormen van rationaliteit 

rationalisering is het proces waarbij religieuze en traditionele  wereldbeelden plaats maakten voor moderne 

modern denken en handelen is gericht op effectiviteit en efficiëntie 

 

ook Max Weber (1864-1920) zag in de 19e en begin 20e eeuw een toename van het doelrationeel handelen: 

berekenbaarheid, efficiëntie, voorspelbaarheid, technologie, en controle over onzekerheden 

deze overgang van traditionele naar moderne samenleving, gekenmerkt door doel-rationaliteit, 

heeft negatieve gevolgen voor mens en samenleving: bureaucratie, onttovering van de wereld, vervreemding 
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Émile Durkheim (1858-1917) 

is een van de grondleggers van de sociologie en bedenker van de term anomie (a-nomos = zonder wet) 

deviantie (afwijkend gedrag) komt voort uit veranderende solidariteit naarmate de samenleving complexer wordt 

wanneer ontwikkelingen sneller gaan dan de moraal zich aan de nieuwe orde kan aanpasssen, treedt anomie op 

anomie is een mentale toestand die gekenmerkt wordt door afwezigheid of afwijzen van normen en waarden 

sinds de industriele revolutie en de ermee gepaard gaande urbanisatie nam ook de anomie toe 

in de verstedelijkste maatschappij is minder sociale controle en zijn er minder traditionele structuren 

en welvaart reduceert de weerstand die we normalerwijs ontmoeten om dingen voor elkaar te krijgen 

welvaart stimuleert een gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid, en daarmee ook anomie (en asociaal gedrag) 

Durkheim: "hoe minder beperkt men zich voelt, des te onverdraaglijker alle beperking lijkt" (Suicide, 1897) 

wanneer grote groepen individuen niet kunnen voldoen aan maatschappelijke normen wordt anomie pathologisch  

fragmentatie van de sociale identiteit leidt dan tot normloosheid, individualisme en eenzaamheid (of rebellie) 

 

 

Charles Taylor (1931) 

in zijn magnum opus Sources of the Self (1989) schetst Taylor de westerse identiteit als zijnde in crisis 

ons zelf-verstaan heeft eind 20e eeuw te maken met een morele en spirituele desoriëntatie 

de Verlichting is niet failliet (zoals het post-modernisme suggereert), maar gedesoriënteerd 

paradoxaal is dat de mate van zelf-reflectie en zelf-ontplooiïng optimaler zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis, 

maar wij zijn onzekerder dan ooit over wat het leven zin en betekenis geeft 

we zijn gedesoriënteerd, stuurloos, op zoek naar een nieuw invulling van het zelf / identiteit 

 

identiteit veronderstelt altijd een morele oriëntatie, een idee over 'het goede' of nastrevenswaardige 

dit is een inescapable framework, een betekenis-kader dat ons bestaan structureert en houvast biedt 

zonder dit levens-beschouwelijk paradigma kan men zich niet tot een persoon / identiteit ontplooien 

dit symbolisch kader is de structuur die de wereld begrijpelijk maakt, en ons handelen richting geeft 

in sommige culturen is dit raamwerk explicieter dan andere, maar het is altijd aanwezig (inescapable) 

 

het framework bepaald de manier waarop we de werkelijkheid, onszelf en anderen interpreteren 

en veronderstelt dus een leven binnen een gemeenschap met gedeelde waarden en tradities 

die gedeelde horizon maakt zowel solidariteit als zelf-ontplooing en zelf-reflectie mogelijk 

het vormt de basis van onze identiteit, ons denken, voelen, oordelen en handelen 

een identiteits-crisis ontstaat als het framework wegvalt, geen houvast of oriëntatie meer biedt 

 

identiteit, autonomie, persoon zijn termen die de individualiteit van de mens suggereren, 

maar ze hebben geen betekenis buiten de gemeenschap die ditzelfde wereldbeeld deelt 

de cultuur levert de symbolen, waarden en normen die zowel het sociale, als het persoonlijke mogelijk maken 

het moderniseringsproces heeft de mens geëmancipeerd, maar ook traditionele betekenissystemen ondergraven 

 

sinds de verlichting zijn we in het westen op een specifieke manier over identiteit en autonomie gaan denken 

voorheen was identiteit niet iets wat men persoonlijk hoefde te definiëren (of slechts in beperkte mate) 

identiteit was niet een zaak van het individu, maar van de sociale groep, het gilde, de stand / klasse, etc. 

met de verlichting wordt identiteit opgevat als iets wat het individu zich aanmeet (zelf-realisatie / authenticiteit) 

de individuele identiteit komt los te staan van maatschappelijke rang of status 

de maatschappij wordt steeds meer egalitair en democratisch, en burgers steeds gelijkwaardiger 

afkomst telt steeds minder, mensen moeten zelf hun leven gestalte geven 
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de moderne mens moet zichzelf uitvinden, zijn talenten benutten, zichzelf ontplooien, worden wie hij eigenlijk is 

met de toegenomen individuele vrijheid komt ook de eigen verantwoordelijkheid (voor bijv. zingeving) 

maar om een eigen identiteit te verwerven heeft men wel de erkenning van anderen nodig 

 

juist in de moderne maatschappij hebben identiteit en erkenning hun vanzelfsprekendheid verloren 

men kon zich niet meer beroepen op de sociale rang, het gilde, de maatschappelijke stand / klasse, etc. 

juist hierdoor werd het identiteits-begrip geproblematiseerd en ontstond de reflexieve identiteit 

dit was kenmerkend voor de Verlichting, en des te meer voor de Romantiek 

 

de hedendaagse mens lijkt er echter vanuit te gaan dat vrijheid, rechten en zelfontplooing van nature gegeven zijn, 

men heeft weinig oog voor de historiciteit en culturaliteit van die noties, hun morele inbedding 

typerend is bijv. de moderne opvatting van ethiek: gaat over individuele vrijheid, rechten, belangen, privacy, etc. 

maar noties als moraal of plicht zijn verre van populair, laat staan de deugd of het goede 

m.a.w: een puur formele ethiek van afweging van belangen, zonder invulling van nastrevenswaardige doelen 

de notie van respect is daardoor uitgekleed tot respect voor elkaars vrijheid cq. belangen 

(zijn leermeester Isiah Berlin maakte onderscheid tussen positieve en negatieve vrijheid) 

 

de Malaise van de Moderniteit (1991) is de identiteits-crisis die de verlichting over zichzelf heeft afgeroepen 

het individu is een ‘vrij-zwevend maatschappelijk atoom’, dat relaties aangaat uit utilistische overwegingen 

de maatschappij verwordt zo tot een systeem van neutrale procedures die deze relaties moet coördineren 

"iedereen is gelijk, en er zijn universele, onvervreemdbare rechten, die gelijkelijk gelden voor alle mensen" 

 

maar deze waarden en overtuigingen waarmee we ons identificeren zijn a-historisch en context-loos 

een morele, betekenis- en richting-gevende invulling van het idee van het goede ontbreekt 

de definitie van het goede en nastrevenswaardige is een strikt persoonlijke aangelegenheid geworden 

het wereldbeeld dat vorm en richting geeft aan de persoonlijke identiteit vertoont geen coherentie meer 

het kader is gefragmenteerd, juist in een tijd waarin het belangrijk is om dat kader expliciet te maken 6 

 

 

maakbaarheid van het leven versus zelf-kennis 

 

wetenschap & technologie hebben vele traditionele opvattingen en instituties ondergraven en doen veranderen 

maar niet alleen heeft ‘de vooruitgang’ grote invloed gehad op ons wereldbeeld, zelfbeeld en moraal 

ook hebben kennis & wetenschap in concrete, praktische, materiele zin ons leven diepgaand beinvloed: 

 moderne technologieën hebben vroegere dagbestedingen tot verwaarloosbare taken gereduceerd 

 voorheen dodelijke ziekten zijn nu met één wandeling naar de apotheek verholpen 

 de afgelopen 150 jaar steeg de gemiddelde levensverwachting van 40 naar 85 jaar 

 

de maakbaarheid van het leven roept de vraag op in hoeverre er iets valt te zeggen over het 'mens-zijn' 

de wetenschap heeft steeds meer invloed op ons lichamelijk en geestelijk welzijn 

een concept als 'de menselijke natuur' veronderstelt dat er iets aan het mens-zijn is dat onveranderd blijft 

vragen over lijden, geluk, de dood, 'de zin van het leven', en de 'menselijke natuur' lijken immers universeel 

maar als wie en wat we zijn bepaald wordt door de stand van de techniek is onze huidige tijd uniek 

levensvragen over de dood, lijden en geluk beantwoorden wij anders dan mensen 2000 jaar geleden 

fysieke 'gebreken' en psychische 'aandoeningen' kunnen steeds 'beter behandeld' worden 

kunnen wij, gegeven onze technologische superioriteit, nog iets leren van mensen uit een ver verleden?  
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 wetenschap is gebaseerd op een specifieke vorm van kennis: discursieve (feitelijke) kennis 

   voor de filosofie van de Verlichting (en het westerse denken in bredere zin) gold: kennis = macht (Bacon) 

   kenmerkend voor de moderne, westerse levenshouding is dan ook technolochische beheersing 

   maar het tegenovergestelde lijkt ook hout te snijden: teveel kennis = machteloosheid 

  'feitelijke' kennis (informatie) die we niet kunnen omzetten in handelen / inpassen in ons leven is belast / verlamt ons 

"Overigens heb ik een afkeer van alles wat slechts mijn kennis vergroot 

  zonder meteen ook mijn handelen te stimuleren of te inspireren"  (Goethe) 

 

 een andere vorm van kennis is: praktische kennis / know how 

   deze vorm van kennis komt voort uit ervaring, oefening en vertrouwdheid 

   levensfilosofie is vooral gericht op deze vorm van kennis: levenservaring, wijsheid 

   ook levensfilosofie, ethiek en geluk hebben hebben te maken met kennis en beheersing 

   maar niet zozeer met beheersing van zaken buiten ons, maar met kennis over onszelf 

 

in de Egyptische en Griekse cultuur was “ken uzelf ” een eerste stap op het pad van wijsheid en deugd 

de filosofie is voor een belangrijk deel een onderneming geweest om ‘de mens’ (het menselijke) te duiden 

een concept van ‘het goede leven’ (ethiek / moraal) werd hierbij ontontbeerlijk geacht 

 ethiek is afgeleid van het Griekse éthos (zedelijkheid, karakter, innerlijke gezindheid) 

   ethikē aretē = deugdelijk karakter / op het sublieme gerichte persoonlijkheid 

   etiquette (frans) = kleine ethiek / uiterlijke beschaving / omgangsvormen 

 moraal is afgeleid van het Latijnse mores (manieren, karakter, gedrag); (vervoeging van metiri = meten) 

   virtue is afgeleid van het Latijnse virtus (= deugd, waardigheid, moed), dat weer afgeleid is van vir (= man, held) 

   moral virtue = is dus zoiets als menselijke maat of menselijke standaard 

 

 

Francis Fukuyama: Our Posthuman Future  (2002) 

 

in Our Posthuman Future waarschuwt Francis Fukuyama voor het trans-humanistische tijdperk 

psycho-farmaceutica, genetische manipulatie, stamcel-therapie, nano-technologie, etc. vormen een gevaar 

zij kunnen de mens dusdanig veranderen dat het idee 'menselijke natuur' obsoleet / onbruikbaar wordt 

daarmee wordt ook onze lange geschiedenis van zelf-onderzoek (de humaniora, antropologie) onbruikbaar 

dit is niet hetzelfde als zeggen: "verbeter het ontwerp niet, want dat functioneert de handleiding niet meer" 

Aristoteles, Epicurus, Shakespeare, Kant, Kundera e.v.a. hebben nagedacht over de menselijke beperkingen 

de Griekse tragedies, levens-filosofie, antropologie, dichtkunst, moderne romans werpen een licht op 'de mens' 

wij kunnen ons in ideeën uit lang vervlogen tijden herkennen, vanwege onze menselijke natuur 

i.p.v. het leven te perfectioneren, zouden we moeten leren om te gaan met de veelzijdigheid van ons leven  

niet alleen geluk is goed, ook verlies, teleurstelling, verveling en angst hebben waarde voor het leven 

sterker nog: zonder de 'negatieve' kanten van het leven hebben positieve ervaringen minder betekenis 

als het draagvlak voor de 'medische utopie' blijft bestaan, is de mens binnenkort 'onherstelbaar verbeterd' 7 

we herkennen onszelf dan niet meer in ons humanistische, antropologische zelfbeeld 

dat is namelijk gebaseerd op overgeleverde wijsheid / (pseudo)-kennis: filosofie, literatuur, kunst, religie, etc. 

zijn we in staat om ons eigen geluk te maken door de natuur naar onze hand te zetten? 

en ons zo te bevrijden van de vele eeuwen van 'irrationeel bijgeloof'? 

of kunnen ideeen van voorgaande generaties ons iets leren over de menselijke natuur en geluk? 

in deze cursus gaan we op zoek naar ideeen die het leven van vele generaties hebben geinspireerd 
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1  Aristoteles onderscheidt vier oorzaken (aspecten) die verklaren hoe / waarom dingen zijn wat ze zijn: 

-  materiële oorzaak (causa materialis) = van wat het gemaakt is / waaruit het bestaat (stof, bouwstenen) 

-  formele (vorm-)oorzaak (causa formalis) = als wat het bestaat / wat het is (essentie, wezen, wat-heid) 

-  bewegende (werkende) oorzaak (causa efficiens) = door wat / waardoor  het bestaat (= causaliteit) 

-  finale (doel-)oorzaak (causa finalis) = om wat / waarom (vgl: Engels voor "goede doel" = good cause) 

          voorbeeld: een beeldhouwer maakt een stenen beeld: 

-  materiële oorzaak = het gesteente (waarvan het is gemaakt) 

-  formele oorzaak = VORM (eidos) in de geest van de beeldhouwer, als vorm (morfè) in het afgewerkte beeld 

-  bewegende (werkende) oorzaak = de beitelende beeldhouwer (waardoor het z'n vorm heeft gekregen) 

-  finale oorzaak = het beeld dat het uiteindelijk moet worden en de functie die het vervult (het waarom) 

 
2  Thales (624-545 v.Chr.) 

-  conclusies omtrent het universum mag men louter en alleen baseren op het universum zelf (niet op goden) 

-  opvattingen moeten gestaafd worden aan de hand van argumenten (geen geloofsbelijdenissen) 

   Adelard of Bath (Adelardus Bathensis;1080-1152): 

-  de natuur is een gesloten systeem; verklaringen mogen niet gebaseerd zijn of boven-natuurlijke zaken 

-  natuurlijke fenomenen moeten verklaard worden in termen van andere natuurlijke fenomenen 

 
3  Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) 

"We kunnen de huidige toestand van het heelal beschouwen als het gevolg van het verleden en als de oorzaak van de toekomst. 

Als er een intelligentie zou zijn die, op een gegeven moment, alle krachten zou kennen die op de materie inwerken, alsook de 

exacte situatie van elk onderdeel van alle materie, dan zou deze alle bewegingen van de grootste hemellichamen tot het kleinste 

atoom kunnen omvatten, en zou er niets meer onzeker zijn voor deze intelligentie; het verleden net als de toekomst worden voor 

hem zichtbaar gemaakt." - (1814) 

 
4  René Descartes (1596-1650) 

    methodische (cartesiaanse) twijfel (Meditationes de prima philosophia; 1641) 

    het enige dat zeker is, is dat ik twijfel aan alle kennis, aan alles dat ik meen te weten 

    maar twijfelen veronderstelt een denkend / bewust iets (ratio, geest of ziel) 

    de enige zekerheid is dat ik denk: "ik denk, dus ik ben" ("cogito ergo sum")  

 
5  Denise Diderot (1713-1784) & Jean Le Rond d'Alembert: (in navolging van Bacon) "kennis is macht" 

    samenwerking van geleerden resulteert in een overzicht van menselijke kennis, toegankelijk voor iedereen 

    1751: Encyclopédie: 72.000 artikelen, 35 delen (21 delen text, 12 delen illustraties, 2 delen index), 25.000 (x35) verkocht 

    1759: Encyclopédie werd verboden (censuur van kennis is ook macht; speelt steeds grotere rol in de evolutie van media) 

    andere Franse verlichtingdenkers (die ook bijdroegen aan de encyclopedie): 

    Rousseau, Voltaire (1694-1778): "Candide", Montesquieu (1689-1755): trias politica (scheiding der machten) 

    verlichting is maatschappij-kritisch, wordt als gevaarlijk & subversief beschouwd 

    Voltaire en Diderot worden gevangen gezet en Rousseau verbannen 

    maar de geest was uit de fles: "vrijheid, gelijkheid & broederschap" werd de leus van de Franse Revolutie (1789) 

 
6  Jan Berting (Erasmus Universiteit) spreekt over de versplinterde samenleving 

    De versplinterde samenleving; de gevolgen van moderniteit en modernisering in de 21e eeuw  (2010) 

 
7  tegenstanders van het idee 'de menselijke natuur' wijzen op het conservatief-normatieve karakter ervan 

    volgens hen bestaat er niet zoiets als een 'menselijke natuur', en is het vooral een ideologisch (cultureel) construct 

    de functie ervan zou zijn om de maatschappelijke verhoudingen (status quo) te legitimeren 

 


