
HOOFDSTUK 6: Charles Darwin 

1. Inleiding: Darwin en de filosofie 

 Evolutietheorie = vb. van hoe filosofie en wetenschap elkaar kunnen beïnvloeden 

 Filosofie van de evolutiebiologie 

 impact van Darwin(isme) op filosofie 

 Darwin = filosoof? 

 natural historian: bestudeert evolutionaire geschiedenis v/d levende wereld 

 relevantie van zijn werk voor grote filosofische vragen 

 “De filosofie is blind wanneer ze zich niet laat leiden door inzichten uit de evolutietheorie” 

 Darwinisten = filosofen/biologen geïnspireerd door Darwin 

 neiging om zich te identificeren met historisch figuur = typisch filosofische gewoonte 

 Ontdekking structuur erfelijk materiaal (DNA-helix) => neo-darwinisme 

 aanleiding tot populariserende werken die ver van Darwins originele ideeën afstaan 

 zinvol om terug te keren naar Darwin zelf 

 

2. Gentleman en natuurhistoricus 

 

 Wetenschappelijke expeditie met HMS Beagle 

 verzameling specimens en fossielen 

 Op zoek naar verklaring voor biodiversiteit op aarde 

 Theorie over natuurlijke selectie 

 On The Origin of Species 

 Zowel lichaam als geest van de mens zijn product van natuurlijke selectie 

 Descent of Man 

 

3. Darwins gevaarlijke ideeën 

 

 2 ideeën: 

 evolutie (descent with modification) 

 principe van natuurlijke selectie 

(1) Evolutie 

 planten en dieren ≠ werk van God 

 transmutationisme: soort is ontstaan uit één of enkele oersoorten (via modificatie) 

 Darwin: ‘boom van het leven’ 

   stam + grotere takken: oudste soorten 

   jonge twijgjes: nieuwe soorten 

(2) Natuurlijke selectie 

 Mechanisme dat evolutie aandrijft 

 Conclusie v. logische redenering met 3 basisstellingen: 

(A) Er is schaarste 

 voedselschaarste of plaatsgebrek 

 niet alle organismen zijn in staat om zich voort te planten 

 

(B) Er is variatie 

 Sommige organismen zullen beter overweg kunnen met gegeven omstandigheden 

 Hebben stapje voor op andere organismen & kunnen dus meer nakomelingen 

voortbrengen 



(C) Variatie is erfelijk 

 eigenschappen die ouders aangepast maken aan omgeving worden doorgegeven aan 

volgende generatie 

 Principe van behoud: variaties die nuttig zijn voor het organisme in the struggle for life worden 

door natuurlijke selectie behouden 

 Als variatie zich doorheen aantal generaties over de populatie verspreid = adaptatie 

 eigenschap v/e organisme dat i/e bepaalde omgeving bepaalde functie vervult waardoor dat 

organisme een groter aantal levensvatbare (en zich voortplantenden) nakomelingen kan 

voortbrengen dan organismen die de eigenschap niet hebben 

 kan psychologische of fysiologische eigenschap of gedragskenmerk zijn 

 Vb: trekvogels vliegen naar Zuiden om te overwinteren, natuurlijk antriviesmiddel in bloed 

van Arctische kabeljauw, unieke snuit van miereneters, … 

 

4. Domheid en doelmatigheid 

 

 Darwinisme = doodsteek voor theologisch-teleologisch denken 

 Doelgerichtheid: eigenschappen i/d natuur vervullen een duidelijk doel 

 Doelmatigheid: talrijke eigenschappen vervullen hun doel op bijzonder efficiënte manier 

 Teleologie = leer van doelgerichtheid en doelmatigheid 

 wonderlijke perfectie van de schepping 

 sluitend bewijs voor bestaan van een schepper 

= the argument from design 

 Kritiek: 

(1)  Waarom dan onderdelen die nergens toe leiden? 

 Bv: appendix, staartbeen 

(2)  Intelligent ontwerper vertoont ook kenmerken van doelmatigheid 

 suggereert ontwerper van ontwerpers, ontwerper van …  = eindeloze regressie 

 

 Darwinisme: doorgedreven mechanisering v/h wereldbeeld 

 NS vaak vergeleken met ontwerper of ingenieur 

 elk onderdeel heeft specifieke functie (= optimaliteitsveronderstelling) 

 adaptionisme: NS is enige mechanisme achter evolutie van leven op aarde 

 Maar: NS ≠ ontwerper! 

(1)  NS = historisch proces 

  moet werken met materialen die beschikbaar zijn => recyclage van vroegere structuren 

 vb: hoe kleiner appendix, hoe groter kans op infectie 

 kan dus niet zomaar weggeselecteerd worden 

(2)  NS = blind proces 

 principe van trial and error 

 elke eigenschap is stap voor stap ontstaan 

 NS = bricoleur (knutselaar-prutser) 

>< intelligent ontwerper: kan vooruit denken 

 Teleologie en mechanisering verzoenen: 

 Toevallige ontwikkeling (mutatie) wordt door mechanisch proces van selectie 

getransformeerd tot een natuurlijk doelgericht fenomeen 

 Functie = verzameling effecten van een eigenschap die de aanwezigheid van die eigenschap 

verklaren 

 functie is identiek aan effect dat ervoor zorgde dat bep. eigenschap werd geselecteerd 

= mechanische verklaring voor doelgerichtheid i/d levende wereld 



5. Contingentie (toeval) en vooruitgang 

 

 Freud: 3 grote krenkingen i/d geschiedenis 

(1)  Kosmologische krenking 

 Copernicus => heliocentrisme: mens niet langer centrum v. universum 

(2)  Psychologische krenking 

 Freud: groot deel v. psychische activiteit speelt zich af in onbewuste (mens kan zichzelf 

niet kennen) 

(3)  Biologische krenking 

 Darwin: mens is maar een dier onder de dieren 

 

 OF: mens als hoogtepunt van evolutie? 

 2 tegenargumenten: 

(1) Argument tegen noodzakelijkheid 

 Evolutie is een contingent (toevallig) proces 

 Is alles echt toeval? Hypothese kan uiteraard niet empirisch getest worden 

 Convergerende evolutie: evolutionair proces waarbij soorten die niet nauw met elkaar 

verwant zijn, onafhankelijk van elkaar toch zeer gelijkaardige eigenschappen ontwikkelen als 

antwoord op een gelijkaardige uitdaging in hun natuurlijke omgeving 

 niet alle eigenschappen zijn contingent: zouden wellicht opnieuw opduiken indien 

sommige zaken anders liepen tijdens evolutie 

 Maar: geen sluitend argument voor noodzakelijkheid 

 

(2) Argument tegen vooruitgang 

 Is onze soort beter dan andere soorten? 

 Evolutie is een progressief proces: verandering impliceert geen verbetering 

 Welke criteria hanteren om van “verbetering” te spreken? 

 Mens kan enkel van voorgangers winnen door typisch menselijke trekken in te 

roepen als criteria voor vooruitgang 

 Darwin: 2 vormen van vooruitgang 

(1) Toename van aangepastheid 

 als soort duidelijk een competitief voordeel heeft t.o.v. haar voorganger 

 Probleem: vergelijking met verre voorvaderen niet mogelijk 

 andere leefomstandigheden dan nu, aangepastheid sowieso verschillend 

 laat niet toe om te spreken van algemene vooruitgang van bacteriën naar de 

mens 

(2) Toename van complexiteit 

 als soort grotere complexiteit vertoont dan vroegere soorten 

 meer functionele onderdelen die specifieke functie vervullen 

 Probleem: laat niet toe om bestaande soorten op zo’n lijn te plaatsen 

 hoe bepalen of mens complexer is dan bombardeerkever? 

 

6. Conclusie 

 

 Evolutie door modificatie & natuurlijke selectie = gevaarlijke ideeën 

 hebben kracht van “universeel zuur”: bijten overal doorheen => zeer grote reikwijdte 

 Grote impact op The Big Questions (grote filosofische vragen) 

 Darwinisme kan en zal niet alle filosofische problemen uit de wereld helpen 

 Kan wel nieuwe en interessante perspectieven bieden op oude problemen 



HOOFDSTUK 7: Evolutiepsychologie 

 

1. Inleiding: Darwin doordenken 

 

 Onze geest = product van natuurlijke selectie? 

(1) geest = stapsgewijze verfijning van eerdere versies 

 bestaan van een cognitieve continuïteit tussen mens en andere dieren 

(2) geest en hersenen vallen samen (= filosofisch materialisme) 

 NS kan enkel psychologische eigenschappen selecteren voor zover die voortvloeien uit 

een materieel substraat (de hersenen) 

 katholieke weerstand tegen darwinisme 

(3) verschillende onderdelen van de geest = adaptaties 

 bieden antwoord op één of ander probleem waarmee onze voorouders in hun omgeving 

geconfronteerd werden 

 = centrale claim van evolutiepsychologie 

 

2. Dr. Pangloss in Santa Barbara 

 

 Darwinisme: NS = geniale ontwerper 

 Adaptionisme 

 NS = belangrijkste (enige?) mechanisme achter evolutie van leven op aarde 

 NS bedenkt altijd optimale oplossing voor probleem 

 ontwerp i/d wereld ≠ goddelijke ontwerper 

 wel: eenvoudig en transparant proces van NS 

 Spotnaam voor adaptionisme: panglosianisme 

 kritiek op adaptionistische klemtoon op optimaliteit 

 verwijzing naar dr. Pangloss, leermeester van hoofdpersonage in werk van Voltaire 

 had de gewoonte om van elke ziekte een zegen te maken (overdreven optimisme) 

 Evolutiepsychologie 

 menselijke geest = bijzonder doelgericht en doelmatig 

 belangrijkste vertegenwoordigers: Tooby & Cosmides 

 complexiteit v/d geest kan enkel product zijn van NS 

 geest = orgaan dat vorm kreeg als antwoord op adaptieve problemen van onze voorouders 

 Voorouders tijdens Pleistoceen (steentijd) = jagers-verzamelaars 

 relatief eenvoudige leefwereld 

 kleine nomadische groepen (sociale omgeving) 

 savanne-achtige gebieden (natuurlijke omgeving) 

 NS voorzag geest van aantal modules met elk eigen specifieke functie om taken te vervullen 

 inventaris van hun adaptieve problemen = cruciaal voor hedendaagse psychologie 

 moderne geest = nog steeds aangepast aan levensstijl uit Pleistoceen 

 we kunnen dus voorspellen uit welke onderdelen onze moderne geest bestaat 

 Eigenschappen van modules: 

(1) automatisch 

(2) intransparant 

(3) ingekapseld 

(4) functioneel/adaptief 

(5) domein-specifiek 

(6) aangeboren 



(1) Automatisch: 

 activeren zichzelf wanneer ze geconfronteerd worden met informatie uit hun domein 

(2) Intransparant: 

 niet toegankelijk voor bewustzijn van hun drager 

(3) Ingekapseld: 

 houden geen rekening met informatie die opgeslagen of verwerkt wordt in andere delen 

van onze geest 

 

 2 argumenten voor deze visie: 

(1)  Jonge kinderen leren zeer snel om complexe problemen op te lossen 

 suggereert dat ze voorgeprogrammeerd zijn om dit te leren 

 bvb: aanleren van een taal 

(2)  Mens kan zeer snel en efficiënt beslissingen nemen 

 cfr. Nietzsche: kennis is even noodzakelijk als nefast 

 abstractie doet werkelijkheid onrecht aan 

 dient het zelfbehoud 

 bvb: ontmoeting met leeuw => abstractie: alle leeuwen zijn gevaarlijk => weglopen 

 

3. Evolutiepsychologie en haar grenzen 

 

 2 veronderstellingen die vaak bekritiseerd worden: 

(1)  Geest is nog steeds aangepast aan natuurlijke en sociale omgeving van steentijd 

 Steentijd = Environment of Evolutionary Adaptedness (EEA) 

 cognitieve en emotionele reacties van voorouders nog steeds raamwerk van huidige 

menselijke geest 

 kritiek 1: er was meer dan één soort i/d familie der homoniden 

  voor één adaptief probleem bestonden meerdere oplossingen 

 we weten niet genoeg over gedrag, fysiologie en anatomie van voorouders om te 

voorspellen welke reactie meest waarschijnlijk is 

 kritiek 2: onwaarschijnlijk dat onze soort sinds landbouwrevolutie (einde steentijd) geen 

nieuwe eigenschappen meer ontwikkeld heeft 

  Vb: lactose-intolerantie 

  voorouders waren allemaal lactose-intolerant tot ze vee begonnen te houden 

(= na einde steentijd) 

  veelvuldig gebruik van melk en zuivelproducten => mutatie 

  Dus: geest vermoedelijk ook nog adaptaties ondergaan 

(2)  Menselijke geest bestaat uit aantal modules met elk specifieke functie 

 Eigenschappen van modules (vervolg) 

(4) adaptief 

 verwerken relevante informatie op een optimale manier 

(5) domein-specifiek 

  ontworpen om informatie te verwerken uit een enkel domein 

(6) aangeboren 

 mechanismen die we nodig hebben om tot kennis te komen zijn aangeboren 

 Aanleren van kennis vergt meer tijd/energie en is minder betrouwbaar 

  efficiënter om niet alles te moeten aanleren in weinig veranderende omgeving 

 kritiek: aangeboren zijn van modules die vroeger nuttig waren, maar nu niet meer 

= handicap in voortdurend veranderende wereld 

 



 Vb: The Big Freeze (koudste periode tijdens laatste ijstijd) 

 geest moet zekere flexibiliteit hebben om zich aan te passen aan 

omstandigheden! 

 

4. De ontspoorde geest 

 

 Onderdelen van onze geest zijn adaptief (vervullen bep. specifieke functie) 

 Waarom worden mensen gek als geest zo perfect ontworpen is? 

 bestaan van geestesziekten 

 Evolutiepsychiatrie = zoeken naar evolutionaire verklaringen van geestesziekten 

 verlengstuk van evolutiepsychologie 

 veronderstellen ook dat geest modulair is en dat Pleistoceen referentiepunt is om geest te 

begrijpen 

 Adaptionistische evolutiepsychiatrische modellen: 

(1)  Sommige geestesziekten komen voort uit mismatch tussen huidige omgeving en 

voorvaderlijke omgeving 

 genome lag model: genetisch materiaal ondervindt figuurlijke jetlag 

 Vb: vreetbuien 

  vroeger: adaptief in tijden van hongersnood 

 nu: spanning tussen vetrijke voedingsgewoonten en schoonheidsideaal 

=> boulimie 

 Vb: fobieën 

 extreme uitingen van systemen die ons in staat stellen te reageren op gevaarlijke 

situaties 

 eerder fobie voor spinnen en slangen dan voor geweren => bestonden vroeger al 

(2)  Sommige geestesziekten dienen nu ook nog een (evolutionair) belangrijke functie 

 Vb: postnatale depressie 

 investering in kind van vader afdwingen of eigen investering in weinig 

levensvatbaar kind beperken 

 Milde geestesziekten beschermen ons tegen groter onheil 

 Vgl. met koorts: verhoogt algemene lichaamstemperatuur als bescherming tegen 

bacteriën en virussen 

 daadkracht = milde vorm van manie 

 achterdocht = milde vorm van paranoia 

 

 Keller & Miller: adaptionistische evolutiepsychiatrische verklaringsmodellen = panglossianisme! 

 Geestesziekten = schadelijke disfuncties (die altijd al schadelijk geweest zijn) 

 Erfelijk materiaal = bijzonder kwetsbaar voor mutaties 

 mutaties kunnen doorgegeven worden omdat ze slechts een zeer licht nadeel opleveren 

 meer mutaties => meer kans op afwijkende cognitieve en gedragspatronen => meer kans op 

psychiatrische aandoening 

 Theorie doet geen beroep op modulariteit v/d geest of belang van steentijd 

 

5. Conclusie 

 

 Evolutiepsychologie: geest = product van NS 

 modulaire blik doet onrecht aan complexiteit van evolutionaire voorgeschiedenis 

 hecht teveel belang aan ontwerpkracht van NS 



HOOFDSTUK 8: Sigmund Freud 

 

1. Inleiding: Freud en de filosofie 

 

 Freud ≠ filosoof, waarom hem dan bespreken? 

 Positief antwoord: toch belangrijke invloed van zijn gedachtegoed op filosofie 

 Freuds werk = wijsgerige antropologie 

(filosofische theorie over de mens die radicaal ingaat tegen vroegere ideeën) 

 Negatief antwoord: zo weinig wetenschappelijke waarde dat men het enkel vanuit filosofisch 

standpunt nog kan bestuderen 

 

2. Een korte biografie 

 

 Charcot & Bernheim: gebruik van hypnose 

 niet iedereen vatbaar voor hypnose 

 Freud: vrije associatie 

 Metapsychologie: theorie over menselijke geest 

 verklaart werking en falen van menselijke geest & hoe dat falen te herstellen 

 

3. Zelfbedrog en het onbewuste 

 

 Descartes: groot vertrouwen in helderheid v/d eigen geest en kracht van introspectie 

 Freud: dit is zelfbedrog 

 groot deel van psychische activiteit gebeurt in het onbewuste 

 Ook bij gewone mensen: 

 mensen die geloof hechten aan iets waarvan ze weten dat het niet waar is 

  Vb: naar helderziende gaan 

 mensen die geen geloof hechten aan iets waarvan ze weten dat het wél waar is 

  Vb: ongeneeslijk zieken die zich gedragen alsof ze niet ziek zijn 

 Zelfbedrog = paradox: we weten iets en tegelijkertijd ook niet 

 Niet-contradictie-principe: iets kan niet tegelijkertijd waar én onwaar zijn 

 bedrog = intentionele activiteit: impliceert dat we onze intenties kennen en tegelijkertijd niet 

kennen bij zelfbedrog 

 Oplossing van Freud:  het onbewuste 

 er zijn denkactiviteiten die niet toegankelijk zijn voor het bewustzijn 

 komt bvb. tot uiting bij hypnose: vlakt remmingen af en bevordert impulsiviteit en 

vatbaarheid voor suggestie 

 In dagelijkse leven: zelfcensuur 

 noodzakelijk om sociale relaties te onderhouden 

 feit dat we ideeën/gevoelens kunnen onderdrukken impliceert dat we ons ervan bewust 

(geweest) zijn 

 Zelfcensuur verloopt soms op onbewust niveau = verdringing 

(1) Gedachten die ons vreemd zijn omdat ze niet bij ons passen 

 conflicteren met ons zelfbeeld 

 (2) Gedachten die ons vreemd zijn omdat ze uit het niets lijken te komen 

 Deze gedachten worden naar het onbewuste verdrongen en worden als vreemd ervaren als ze 

vanuit het onbewuste een weg terugvinden naar het bewustzijn 



 3 componenten van ons denken: 

A) Bewuste systeem 

B) Censuur (staat in voor verdringing) 

C) Onbewuste systeem 

 

 Zelfbedrog: mensen kennen de waarheid (en intentie om zichzelf te bedriegen) niet op een 

bewuste manier, maar wel op onbewust niveau 

 Kritiek van Jean-Paul Sartre: 

 Om onlustvolle gedachten te kunnen verdringen, moet de zelfcensuur die gedachten kennen 

(herkennen als onlustvol) en tegelijkertijd niet kennen (nadat ze verdrongen zijn) 

 zelfcensuur doet ook aan zelfbedrog! 

 Verdringing is theoretisch verzinsel om onszelf vrij te spreken van onze domheid en onszelf 

‘ontoerekeningsvatbaar’ te verklaren 

 Neiging v/d mens om vrijheid en verantwoordelijkheid te ontlopen = mauvaise foi 

 Probleem met Sartres kritiek: 

 Freud: zelfcensuur = mechanische, automatische en onpersoonlijke macht 

(cfr. modules v. evolutiepsychologie) 

 kan niet aan zelfbedrog doen 

 

4. Seks, niets dan seks 

 

 Drang van menselijke geest om onlust te vermijden = allesoverheersend 

 Conflict tussen fundamentele driften v/d mens: seksualiteit en zelfbehoud 

 zelfbehoudsdriften: zorgen dat we in leven blijven (onproblematisch) 

  eten, drinken, ademen, … 

 seksuele driften: voortdurende bron van conflicten 

  veroorzaken onlust in het psychische 

 Erg brede definitie van seksualiteit 

 enorme variatie: 

 voorwerp van seksuele drift: mannen, vrouwen, kinderen, dieren, lijken, schoenen, … 

 bron van seksuele drift: geslachtsdelen, anus, lippen, voeten, … 

 doel van seksuele drift: activiteit waartoe de drift aanzet 

 seksualiteit ontstaat al in kindertijd (vanuit zelfbehoudsdriften) 

  worden geactiveerd door gebruik van mond, anus en geslachtsdelen 

 vele seksuele driften die elk min of meer samenhangen met bepaalde erogene zone 

  anale drift, orale drift, kijkdrift, sadistische drift, homoseksuele drift, … 

 Alle seksuele driften zijn bij alle kinderen aanwezig 

 Kinderen zijn polymorf pervers (ontplooien heel wat seksuele activiteiten, maar deze zijn 

nog niet ‘genitaal georganiseerd’) 

  Vb: duimzuigen, stoelgang ophouden, dieren pijnigen, doktertje spelen 

 Sommige gedachten en gevoelens die door driften van energie worden voorzien, worden op 

latere leeftijd onderdrukt of verdrongen 

 Waarom leidt seksualiteit zo vaak tot onlust? 

 2 redenen: 

(1)  Uitingen van sommige perverse driften conflicteren met sociale omgeving v/h individu 

 Vb: voyeurisme, exhibitionisme 

 mensen nemen normen en waarden van cultuur over => veroordeeld tot verwerpen van 

verlangens die hier niet mee stroken 

 verschillende culturen = verschillende seksuele normen en waarden 



 Vb: fascinatie van kinderen voor uitwerpselen 

  aan einde kindertijd worden psychische dammen opgericht 

  associëren bep. seksuele activiteiten met walg en weerzin 

(2)  Bepaalde polymorf perverse driften zijn fundamenteel onbevredigbaar 

 verklaart waarom mens zoveel moeite heeft om gelukkig te zijn 

 er blijft altijd restverlangen bestaan, dat niet of nooit helemaal vervuld kan worden 

  moet worden verdrongen 

 psychische dammen zijn hernemingen van bep. cruciale gebeurtenissen i/d evolutionaire 

geschiedenis v/d menselijke soort 

 Vb: overgang van viervoetig naar tweebenig bestaan = verdringing van ruikdrift 

(aan geslachtsdelen ruiken) 

 heeft te maken met trots: mens nam met fierheid afstand van dierlijke seksualiteit 

 wordt hernomen wanneer kind overgang maakt van kruipen naar lopen 

 mens wou zich te sterk distantiëren van andere dieren en ging hierbij te ver 

 Elke verdringing is tikkende tijdbom 

 komt vroeg of laat terug opduiken i/h bewuste 

 drijfkracht achter verdrongen voorstellingen blijft in psychisme ronddwalen en onheil 

aanrichten 

 leidt tot neurose (fobie, depressie, dwangneurose) of perversie 

 mens kan dus enkel maar ongelukkig zijn 

 

5. De mens: een ziek dier 

 

 Freuds gedachtegoed = wijsgerige antropologie 

 filosofische theorie over mens-zijn 

 Filosofische theorieën vaak gebaseerd op differentiële definitie van mens-zijn 

 mens verschilt op aantal cruciale punten van andere dieren en die verschillen definiëren de 

mens 

 Freud: mens is uniek i/h dierenrijk, maar daarom ook vatbaar voor neurosen 

 mens = een ziek dier: zijn ‘gezonde dierenverstand’ (= instinctieve zekerheid) verloren 

 mens lijdt onder eigen rusteloosheid 

 Oorzaak: platonisme en christendom 

 hebben levenskrachten van mens aan banden gelegd 

 Gedachten en gevoelens worden beheerst en bestuurd door machtige driften en instincten 

 Sommige driften zijn ondraaglijk voor individu en moeten van oorspronkelijk doel worden 

afgeleid 

 leidt vaak tot ellende 

 alternatief: onbevredigde drift wordt aangewend voor ‘hoger doel’ 

  Vb: boek schrijven, bedenken van ingenieuze filosofische theorie, … 

 artistieke en intellectuele activiteiten worden positief gevoed door onbevredigde seksuele 

driften (= sublimaties) 

 verdringing veel populairder dan sublimatie 



HOOFDSTUK 9: Intelligent Design 

 

1. Inleiding 

 

 Hoog oplopende discussie tussen darwinisten en aanhangers van Intelligent Design (ID) 

 Relatie tussen wetenschap (evolutiebiologie) en geloof? 

 Waarom leeft bij velen de indruk dat darwinisme  de wetenschappelijke kern is achter een 

atheïstische levensovertuiging? 

 

2. ID en darwinisme 

 

 Darwinisme: 3 elementen 

 Er is schaarste 

 Er is variatie 

 Variatie is erfelijk => adaptaties (via mutaties en NS) 

 ID ≠ creationisme 

 ‘young earth’ creationisme: leven op aarde is geschapen door een God ongeveer 5000 jaar 

geleden 

 ID is complexere theorie 

 ID aanvaardt darwinisme tot op zekere hoogte 

 ID: bepaalde vormen van ontwerp zijn zo ingenieus en complex dat blinde natuurprocessen 

(mutatie en selectie) ze niet kunnen voortbrengen 

 vereisen intelligente ontwerper 

 Darwinisme: evolutie is gradueel 

 elke verandering is minimaal 

 elke minimale verandering moet voordelig zijn in termen van reproductief succes 

 beeld van adaptieve berg 

er kunnen geen passen naar beneden gezet worden, ook al zouden die het mogelijk maken 

om op termijn hoger te klimmen 

 organismen die passen naar beneden zetten verliezen competitie van organismen die ter 

plaatse blijven of zich naar boven bewegen 

 NS = blind proces! (kan niet vooruitkijken) 

 ID: er zijn eigenschappen die niet verklaard kunnen worden door stapsgewijze selectie 

 Vb: zweepstaartje v/d bacterie Escherichia coli: onderdelen afzonderlijk leveren enkel kosten 

op voor organisme, enkel combinatie van alle onderdelen leveren voordeel op 

(= onreduceerbare complexiteit) 

 er moet kracht aan het werk zijn die perfect ontwerp maakt 

 Antwoord van Darwinisme op kritiek: 

(1) onopgelost probleem hoeft niet te betekenen dat het onoplosbaar is 

  in toekomst zal blijken dat elk onderdeel van zweepstaartje wel afzonderlijk nuttig was 

(2) ID = ongeloofwaardig alternatief voor darwinistische benadering van complexiteit 

 natuur rijdt zich regelmatig vast (>< intelligent ontwerper kan dit vermijden) 

  staartbeentje, appendix 

 ID = geen wetenschappelijk bevredigend alternatief 



3. Religie en darwinisme: een korte geschiedenis 

 

 ID: ook religieuze inspiratie 

 Discussie gaat eerder over religie dan over wetenschap 

 Vroeger: Darwins ideeën werden aanvaard door wetenschap én religieuze gemeenschap 

 Darwin zelf beschouwde zijn theorie niet als aanval op religie 

 biologische evolutie = aanwijzing voor bestaan van goddelijke schepper 

 deïsme: goddelijker schepper heeft wereld in beweging gebracht, maar kan of wil verder niet 

ingrijpen op wereldse gebeurtenissen 

 Huxley & Spencer: Darwinisme als soort seculiere religie 

 ideologisch gebruik van darwinisme 

 natuur: mechanismen die voor harmonie zorgen 

 wetenschap moet Rijk Gods op aarde realiseren 

 Neo-darwinisten = overtuigde christenen 

 Fisher & Dobzhansky: “the modern synthesis” 

  “moderne synthese” = synthese tussen Darwins gedachtegoed en Mendeliaanse genetica 

 God heeft wereld zo geschapen dat alle organismen naar adaptief optimum evolueren 

 leidt tot steeds hogere levensvormen met mens als kroon o/d goddelijke schepping 

 er is vooruitgang in de evolutie 

 verzoening tussen religie en wetenschap 

  meer teleologische evolutiebiologie (>< zuiver mechanisch proces) 

  verwerpen creationisme 

 

4. Is het darwinisme intrinsiek atheïstisch? 

 

 Darwinisme huldigt methodologisch naturalisme 

 onderzoeksmethoden voldoen aan wetenschappelijke criteria 

 verzoenbaar met overtuiging dat God bestaat 

 Dawkins & Dennett: darwinisme leidt onvermijdelijk tot materialisme, en dus tot atheïsme 

 darwinisme is veel bedreigender voor het geloof dan enige andere wetenschap 

 Kan verklaren waarop ID enkel darwinisme aanvalt 

 Theïsme = religieuze theorieën waarin beweerd wordt dat God bestaat en waarin aan God 

allerlei kenmerken worden toegeschreven 

 Vb: rechtvaardigheid, daadkracht, liefde, intelligentie, … 

 Verschillende vormen: 

   deïsme 

   (young earth) creationisme 

   pantheïsme van Spinoza: god = naam voor de natuur & natuur = mechanisme 

    God valt samen met evolutie van leven op aarde 

 Meer gematigde theïstische posities: 3 overtuigingen 

(1) God bestaat 

(2) God is liefhebbende en scheppende persoon 

(3) Bestaan van God heeft implicaties voor de werkelijkheid en menselijke soort 

 

 (1) & (2): darwinisme kan bestaan van mirakels, die natuurlijke ketting van oorzaken 

doorbreken, niet weerleggen 

 als mirakel opschorting van natuurwetten impliceert, is het verzoenbaar met 

darwinisme (want niet in strijd met darwinistische processen) 



 bestaan van God: darwinisme beperkt zich tot zintuiglijke wereld, dus kan geen 

uitspraken doen over God als deze zich buiten of boven deze werkelijkheid bevindt. 

 (3): meeste gelovige darwinisten zijn deïsten 

 Deïsme: God is wijs en intelligent (belang van rede en redelijkheid) 

   we kennen ultieme oorsprong van proces van evolutie niet 

    plausibel dat God die geschapen heeft 

 Is darwinisme verzoenbaar met gematigde vormen van deïsme? 

 enerzijds: veel doelmatigheid i/d wereld 

 anderzijds: 

 NS = enorm verspillend en inefficiënt proces (>< intelligente schepper) 

  veel adaptaties zijn product van veel lijden 

   organismen brengen veel nakomelingen voort die niet overleven 

(>< liefhebbende schepper) 

 Theodicee van Gottfried Leibniz: 

 God heeft ons geschapen als vrije individuen 

 Voordelen van onze vrijheid zodanig groot dat ze tegengewicht bieden voor het lijden 

 voordelen van vrijheid en nadelen van lijden houden elkaar in evenwicht 

 Darwinisme: waardevolle adaptaties zijn bijproduct van verspilling van lijden 

 

5. Conclusie: alternatieven 

 

 Alternatieve voor theïsme: 

 Karl Barth: 

aanspraken van religie hebben betrekken op een realiteit die volledig verschilt van de 

wereld waarin wij leven 

 God is radicaal anders dan de mens, dit kunnen we met ons menselijk onmogelijk vatten 

 Ludwig Wittgenstein: 

 praktijken zijn kern van geloof, niet de overtuigingen 

  handelingen zoals bidden, knielen en zingen 

  overtuigingen hebben geen betekenis meer wanneer je ze loskoppelt van de praktijken 

 Visies allebei compatibel met darwinisme 

 onttrekken geloof aan de redelijkheid 

 Onmogelijk om tegelijkertijd redelijk en gelovig te zijn? 

  hangt af van wat we onder redelijkheid verstaan 

  redelijkheid = wetenschappelijkheid? 

 Geloof terug redelijk maken: 

Strategie van ID: God opnieuw binnenloodsen i/d wetenschap 

   probleem: goddelijke interventie ≠ naturalistische methodologie 

    impliceert niet dat God niet kan bestaan 

    wél: men mag God niet gebruiken in wetenschappelijke procedures 

   DUS: ID ≠ wetenschap! 

 Teruggrijpen naar geschiedenis van het denken: 

  moderne wetenschap mag geen beroep doen op God 

   aristotelische en ME’se wetenschappen deden dit wel 

   associatie tussen redelijkheid en wetenschappelijkheid = contingent 

   Maar: huidige wetenschap is beter => meer vooruitgang geboekt 

    precies omdat ze God niet meer gebruiken(?) 

    = relatief argument: wat is vooruitgang? 



HOOFDSTUK 10: Seksuele voorkeur 

 

1. Inleiding: Freuds voorkeuren 

 

 Freud: dubbelzinnigheid over homoseksualiteit 

 enerzijds: homoseksualiteit = perversie 

 anderzijds: homoseksualiteit ≠ ziekte 

 Oorsprong van homoseksualiteit 

  enerzijds: aangeboren 

  anderzijds: allerlei psychologische verklaringen 

  Vb: te sterke identificatie met moeder => zelfs seksuele voorkeur voor mannen overnemen 

 Niet noodzakelijk tegenstrijdig 

 Vb: mogelijk dat homoseksuelen geboren worden met lichte seksuele voorkeur voor 

mannen, maar dat bepaalde psychologische mechanismen doorslag geven 

 Complexiteit is helaas verdwenen in hedendaags debat over seksuele voorkeur 

 voorkeur voor binariteit 

  homoseksualiteit ofwel natuurlijk (aangeboren), ofwel cultureel 

  ofwel hetero, ofwel homo 

 Filosofisch debat tussen essentialisten en sociaal-constructivisten 

 

2. Twee paradigma’s 

 

(1)  Wetenschappen: 

  Neurowetenschappen: Simon LeVay 

   anatomische verschillen tussen hersenen van homoseksuele en heteroseksuele mannen 

  Gedragsgenetica: Michael Bailey 

 gedachte dat homoseksualiteit aangeboren is en seksuele voorkeur is niet of nauwelijks te 

veranderen 

(2) Lesbian & Gay Studies (LGS) 

  seksuele voorkeur wordt gevormd door sociale, culturele en economische factoren 

  seksuele voorkeur is kneedbaar & kan veel verschillende vormen aannemen 

  opdeling tussen homo- en heteroseksualiteit ≠ universeel en tijdloos 

 

Wetenschappen Lesbian & Gay Studies 

onveranderlijk  kneedbaar  

biologie  cultuur  

homo of hetero  variabel  

universeel  cultuurgebonden  

natuurlijk  contingent  

  

Essentialisme Sociaal-constructivisme 

=> Natuurlijke soort => Sociale constructie 

 

 Houdt ook morele of politieke claim in: 

 aangeboren? We moeten ons er niet voor schamen 

 sociaal construct? Onderscheid homo/hetero = kunstmatig => laten verdwijnen 



3. Soorten van soorten 

 

 Wat voor soort dingen zijn seksuele voorkeuren? 

 Natuurlijke soort = groep van individuen, organismen, entiteiten of eigenschappen die van 

nature een groep vormen 

 Vb: chemische elementen, biologische soorten (planten- en diersoorten) en fysische 

entiteiten (quark) 

 Natuurlijke menselijke soort = natuurlijke soort in menswetenschappen 

 laten toen om mensen op eenduidige manier te groeperen op basis van vaste, interne en 

natuurlijke eigenschap 

 Vb: bloedgroepen, geslachtschromosomen 

 X is een natuurlijke soort: 3 voorwaarden 

(1) X is totaal onverschillig ten opzichte van onze theorieën over X 

  quark verandert niet door hem quark te noemen 

(2) X vormt een homogene en begrensde categorie: alle leden van X kenmerken zich door een 

unieke eigenschap die hen onderscheidt van leden van Y 

  goudatomen bestaan uit 79 protonen, kwik-atomen uit 80 protonen, … 

(3) De unieke eigenschap die alle leden van X gemeenschappelijk hebben moet een 

natuurlijke eigenschap zijn 

  protonen,chromosomen, antigenen, … 

 Groepen van dingen die geen natuurlijke soorten zijn 

 geen uniek definiërend en natuurlijk kenmerk 

 Vb: stoelen en teddyberen 

 stoelen met en zonder leuning, met 1 of 4 poten, van hout of metaal, … 

 Menselijke soorten die geen natuurlijke menselijke soorten zijn 

 sociale menselijke soorten of sociale constructies 

 variabele, externe en culturele eigenschappen 

 Vb: verzameling van gescheiden vaders in Leuven, leden v/e politieke partij 

 Sommige sociale menselijke soorten zijn niet onverschillig t.o.v. theorieën over die soorten 

 mensen veranderen wanneer onze theorieën over hen veranderen 

 theorieën veranderen soms omdat de mensen waar ze over gaan veranderen 

 = interactieve soorten 

 Vb:  schizofrenie (zie cursus p. 129-130 en slide) 

 

4. Zijn seksuele voorkeuren natuurlijke (menselijke) soorten? 

 

 Essentialisme: LeVay veronderstelt van wel 

 wetenschappelijk bewijs? 

 voldoet het aan 3 voorwaarden voor natuurlijke soort? 

(1) unieke natuurlijke eigenschap die typerend is voor homoseksuelen? 

 onduidelijk of neuro-anatomische verschillen tussen homo’s en hetero’s oorzaak zijn van 

hun seksuele voorkeur, of eerder gevolg 

 nog geen eenduidig natuurlijk kenmerk gevonden dat typisch is voor alle homoseksuelen 

en enkel voor homoseksuelen 

 uitzondering: geboortevolgorde-effect 

  kans om homo te worden neemt toe naarmate je meer oudere broers hebt 

  oorzaak niet duidelijk + verklaart niet voor alle homoseksuelen 



 (2) vormen homo’s en hetero’s duidelijk gescheiden groepen? 

   Homo’s hebben enkel seks met individuen van zelfde geslacht 

   Biseksuelen = twijfelaars (op weg naar exclusieve homo- of heteroseksualiteit) 

   Kritiek:  

   Kinsey: biseksualiteit = even gangbaar als exclusieve homoseksualiteit 

   sex historians: biseksualiteit vroeger veel gangbaarder dan exclusieve homoseksualiteit 

   dierenwereld: geen homoseksualiteit, wel veel biseksualiteit 

(3) Zijn homo-  en heteroseksuelen onverschillig t.o.v. de benamingen of theoriën die we over hen 

hebben? 

  Ja: trekken zich niets aan van hoe en wat we over hen denken 

  Nee 

  termen als “gay” en “homofiel” zijn soms kwetsend 

  vroeger: homoseksualiteit als geestesziekte 

   liet homoseksuelen niet onberoerd 

  onderzoek over seksueel gedrag van jongeren 

   1970: 18% homoseksuele contacten gehad 

   1990: nog maar 2% 

   ofwel logen ze, ofwel verandering in seksuele zeden van jongens 

  stelling dat homoseksualiteit aangeboren is, heeft seksueel gedrag van 

jongemannen veranderd 

 Homoseksualiteit is geen natuurlijke soort, maar een interactieve soort 

 wederzijdse beïnvloeding tussen theorieën over homoseksualiteit en homoseksuelen 

 kennis over X beïnvloedt gedrag van X => onze kennis over X verandert omdat gedrag van X 

verandert => … 

 = looping effect 

 

5. Zijn seksuele voorkeuren sociale constructen? 

 

 Sociaal-constructivisme: er hebben verschillende kennissystemen bestaan i/d geschiedenis v/d 

mensheid (Michel Foucault: epistemes) 

 David Halperin: onze seksualiteit verschilt radicaal van de seksualiteit van oude Grieken 

 huidige Westerse vorm van homoseksualiteit en huidige dichotomie tussen homo- en 

heteroseksualiteit = uitvinding van moderne tijd 

 Griekse vorm gebaseerd op duidelijke asymmetrie in relatie 

  oudere mannen en jongemannen 

  oudere man speelt de actieve rol 

  relatie tussen leeftijdsgenoten strik verboden 

  gelijkwaardige homoseksuele relaties kwamen vroeger niet voor 

   onze huidige seksuele voorkeuren zijn dus sociale constructen 

 Kritiek: 

 breuk tussen verschillende perioden nooit zo groot dat alle elementen van oude seksuele 

vorm verloren gaan => er is ‘recyclage’ 

beperkt aantal basisvormen van seksualiteit die telkens opnieuw opduiken doorheen de 

tijd en doorheen verschillende culturen 

 sociaal-constructivisme bezondigt zich aan vorm van essentialisme 

  in elke periode en cultuur: veelheid van homoseksuele vormen 

 bronnenmateriaal: wél mannen die enkel seks hadden met mannen, en niet met 

vrouwen of jongemannen 

 ondanks verschillen, ook gelijkenissen en continuïteit 



 Er bestaat niet slechts één vorm van homoseksualiteit 

 kan je aan elk van die vormen een essentie toekennen? 

 

6. Conclusie 

 

 Argumenten voor 2 theorieën over seksuele voorkeur 

 seksuele voorkeur ≠ natuurlijke soort 

 seksuele voorkeur ≠ sociaal construct 

 Bestaande categorieën zijn niet verfijnd genoeg om deze complexe fenomenen te kunnen 

denken 



HOOFDSTUK 11: Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) 

 

1. Inleiding 

 

 Verdedigde in 30 jaar tijd 2 totaal verschillende theorieën, zowel qua vorm als inhoud 

 Tractatus Logico-Philosophicus (1921) VS Philosophische Untersuchungen (1953) 

 Taalfilosofie: verhouding tussen taal en werkelijkheid? 

 bepalend om onderscheid te maken tussen zin en onzin 

 Theorie 1: betekenis ontstaat wanneer uitspraak afbeelding vormt van stand van zaken in de 

werkelijkheid 

 Theorie 2: betekenis wordt bepaald door manier waarop en context waarin uitspraak 

gebruikt wordt => specifieke taalspelen 

 Alle filosofische problemen zijn te wijten aan verkeerd begrip en verkeerd gebruik van de taal 

 

2. Geen gezwets! Over Wittgenstein 1 

 

 Tractatus: oplossing voor alle eeuwenoude problemen i/d filosofie (taaltherapie) 

 Boek biedt criteria om onderscheid te maken tussen zin en onzin in ons taalgebruik en in de 

filosofie 

 Wanneer taalgebruik opnieuw aan banden wordt gelegd, verdwijnen de onzin en de problemen 

 Bertrand Russel: theorie over verband tussen taal en werkelijkheid (= logisch atomisme) 

 fundamentele bouwstenen van onze taal zijn spiegel van wat zich afspeelt i/d werkelijkheid 

 omgangstaal omzetten in logische uitspraken (proposities) + opdelen in atomaire uitspraken 

  komen overeen met dingen en hun eigenschappen i/d werkelijkheid 

 Wittgenstein: 

 atomaire uitspraken komen overeen met standen van zaken i/d werkelijkheid 

  Vb: waterglas op tafel, stoel onder tafel 

 dingen zelf komen overeen met namen 

  Vb: tafels, stoelen, waterglazen, … 

 Taal ontleent haar betekenis aan het feit dat ze een afbeelding is v/d werkelijkheid 

 afbeelding = structurele gelijkenis, niet reële gelijkenis (zelfde logische opbouw) 

 taal is onzin als ze niet naar SVZ i/d werkelijkheid verwijst 

  enkel empirische uitspraken zijn zinvol 

  implicaties voor filosofie, religie, ethiek, kunst, … 

 

 Filosofie is onzin: 

 traditionele filosofische problemen bevatten namen en atomaire uitspraken die niet naar 

dingen of SVZ i/d werkelijkheid verwijzen 

 Vb: “hoe verhouden geest en lichaam zich?” “Wat is vrijheid?” 

 Vb: geest, ziel, vrijheid, God, … 

 Sommige onzin is nuttig 

  Vb: Tractatus zelf 

  nuttig omdat ze onderscheid tussen zin en onzin definieert 

  onzin omdat het tal van uitspraken bevat die niet verwijzen naar SVZ i/d werkelijkheid 

 Religie in onzin: 

 uitspraken over God => God is geen ding i/d werkelijkheid 

 Ethiek is onzin: 

 waarden maken geen deel uit v/d werkelijkheid 

 



 
 

 

 Term ‘onzin’ = technische term, drukt geen waardeoordeel uit 

 filosofie, religie en kunst zijn bijzonder waardevol 

  houden ons in contact met het onuitsprekelijke of het mystieke 

  het mystieke ‘toont’ zich langs deze weg 

  Vb: roman 

   draagt bepaalde ‘boodschap’ uit 

  goede schrijver gaat er vanuit dat lezer die zelf wel zal vinden, door tussen de 

regels te lezen 

 waarden en ideeën v/h boek zullen zich wel tonen, moeten niet benoemd worden 

 Probleem van Wittgenstein: vindt het zegbare minder interessant en belangrijk dan het 

onzegbare 

 vermeldt het onzegbare niet in zijn boek, want het is onzin 

 

3. Spelen! Over Wittgenstein 2 

 

 Tractatus heeft ale filosofische problemen opgelost 

 Wittgenstein stopt met filosofie na publicatie van zijn boek 

 pogingen om gewoon leven te leiden draaien op niks uit 

 verloren jaren hebben hem op andere ideeën gebracht 

  Philosophische Untersuchungen 

  ideeën staan totaal haaks op Tractatus 

 

(A) Het nut van taal 

 

 Tractatus: taal is nuttig voor zover ze de werkelijkheid kan beschrijven 

 Untersuchungen: taal heeft veel verschillende functies, niet enkel beschrijven v/d werkelijkheid 

 Taal als instrument om in versch. contexten versch. dingen te doen (taalspelen) 

 Vb: zie cursus p. 142-143 



 Elk taalspel heeft eigen regels en wordt door die regels ten dele gedefinieerd 

 Sommige taalspelen lijken helemaal niet op elkaar 

  Vb: sollicitatiegesprekken en humor 

 Sommige taalspelen zijn nauw verwant 

  Vb: lesgeven en toneelspelen 

 Tractatus: filosofische problemen ontstaan wanneer we grenzen van taal niet eerbiedigen 

 Untersuchungen: filosofische problemen ontstaan … 

 … omdat we verschillende taalspelen met elkaar verwarren 

  Vb: creationisme: geloof in schepper als wetenschappelijke hypthese begrijpen 

  religie en empirische wetenschap zijn 2 radicaal versch. taalspelen! 

 … omdat we niet duidelijk inzien hoe de verschillende taalspelen functioneren 

  veel filosofische problemen zijn schijnproblemen 

 “Wat is goedheid?” => betekenis hangt samen met context => er bestaat geen essentie! 

 Onzinnig om op zoek te gaan naar enkele essentie die gemeenschappelijk is aan alle taalspelen 

 hebben geen unieke gemene deler die voor alle taalspelen geldt 

 toch: gelijkenissen en verwantschappen tussen taalspelen 

  gelijkenis tussen verwantschap van taalspelen en verwantschap van familieleden 

 delen verschillende eigenschappen, maar geen van die eigenschappen is typerend voor 

alle familieleden 

 

(B) Zin en onzin 

 

 Tractatus: betekenis en waarheid ontstaan wanneer taal een afbeelding vormt v/d werkelijkheid 

 Untersuchungen: betekenis v/e uitspraak heeft te maken met manier waarop ze gebruikt wordt 

in bepaald taalspel + term heeft enkel betekenis binnen de grenzen van dat taalspel 

 taalspelonafhankelijke betekenis v/e term bestaat niet (geen essentie!) 

 ‘de werkelijkheid’ bestaat niet! 

 elk taalspel schept een eigen werkelijkheid => evenveel werkelijkheden als taalspelen 

 

4. Ziekten en familiegelijkenissen 

 

 Geen unieke essentie van alle taalspelen, enkel familiegelijkenissen tussen taalspelen 

 Theorie over familiegelijkenissen toepassen op ‘ziekte’ 

 hebben alle ziekten een gemeenschappelijk kenmerk? 

 Jerome Wakefield: ziekte = schadelijke disfunctie 

 X is een ziekte als… 

 … X schadelijk is voor de drager van X of als schadelijk beschouwd wordt voor diens 

omgeving 

 … X gebaseerd is op een biologische disfunctie (natuurlijke functie v/e orgaan moet 

verstoord zijn) 

  term ‘disfunctie’ wordt op evolutionaire manier begrepen 

   orgaan dat niet meer functioneert zal reproductief succes v/h individu aantasten 

 beide voorwaarden bepalen de essentie van concept ‘ziekte’ 

 Maar: zijn alle ziekten schadelijk en disfunctioneel? 

  Vb: dyslexie => alleen schadelijk in cultuur waar men belang hecht aan het schrift 

  Vb: lactose-intolerantie => niet schadelijk in cultuur zonder veeteelt (en dus zonder melk) 

  Vb: Alzheimer => is het schadelijk als patiënt zich niet bewust is van aftakeling? 



 Bepaling van Wakefield gaat niet op voor alle ziekten 

 Wittgenstein: essentie van ziekte bestaat niet (cfr. essentie van taal) 

 Beter: ziekten beschouwen als familieleden 

 Bv: ziekten die gepaard gaan met mijn, ziekten die dodelijk zijn, ziekten die gebaseerd zijn op 

een disfunctie 

 familiegelijkenissen 

 eigenschappen die bij alle familieleden voorkomen, maar deze zijn dan weer niet uniek voor 

die ene familie => komen ook voor bij andere families 

 Sommige ziekten herenigen bijna alle familiegelijkenissen in zich 

 zowel pijnlijk als dodelijk, zowel schadelijk als disfunctioneel 

 = voorbeeldziekten of prototypische ziekten 

 hoe minde prototypisch een ziekte is, hoe verder ze zich verwijdert van de familie der 

ziekten 

 grenzen van familie der ziekten zijn erg vaag 

 grenzen van categorie ‘ziekte’ bestaan niet 

 

5. Conclusie 

 

 Wittgenstein = unieke figuur i/d filosofie 

 Tractatus: strengheid en positivisme 

 Untersuchungen: speelsheid en relativisme 

 Bepaling van taal en taalspelen in termen van familiegelijkenissen 

 toepasbaar op begrip ‘ziekte’ 


