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Wijsbegeerte	  van	  de	  middeleeuwen	  
Examen: 3u, schriftelijk; 4 vragen mbt telkens één van de lectures 
Geen Copleston vragen!  
Les 1 (28/09) 

1.	  Introduction	  

Middeleeuwse	  filosofie	  
 
* periodisering: 450 -1450 
* Term “Middeleeuwen” < medium aevum: the middle age. De periode tussen de antieke 
wereld, nl. de wereld van Romeinen en Grieken met hoogstaande beschaving (denk aan 
architectuur, literatuur), en de renaissance. Petrarca noemde die periode de middeleeuwen. In 
de renaissance ging men terug naar de klassieke oudheid, ze bestudeerden klassieke talen. De 
middeleeuwen waren een treurige affaire, alles was lelijk toen en de middeleeuwen zijn geen 
toegevoegde waarde. Pas in de romantiek ging men de middeleeuwen opnieuw waarderen. 
 
* Probleem van de bronnen 

• klassieke filosofie: veel vertalingen en studies 
• middeleeuwse filosofie: belangrijke edities ontbreken, onbetrouwbare teksten. Er zijn 

zelfs werken van Aquinas die nog niet naar Engels vertaald zijn. De middeleeuwen 
zijn veel minder bestudeerd dan klassieke en moderne filosofie. 

 
* Meest karakteristiek aan middeleeuwen: beïnvloed door christendom. Christendom is de 
rode draad in alle teksten.  

2.	  Klassieke	  filosofie	  
 
* 2 belangrijke figuren: Plato en Aristoteles 
Beiden afkomstig uit Athene (polisstructuur) 
 
* Centraal filosofisch probleem in de antieke wereld voor Plato (presocratici): het probleem 
van verandering. Bv. een verse, mooie kastanje planten → plant groeit en wordt boom → 
wordt een gigantische boom. In de zomer hebben de bomen groene bladeren, in de winter 
geen bladeren. Takken breken af en er groeien nieuwe. Wat is de boom? Is het de kastanje of 
het kleine plant of de grote boom? Dit is het probleem van verandering. De boom is niet ‘iets’ 
want het is altijd aan het veranderen, nooit stabiel genoeg om één ding te zijn.  
Verschillende oplossingen: 

• Heraclitus: Niets ‘is’, want alles ‘wordt’. Er is geen vastheid in de wereld. 
• Eleaten: verandering is een illusie. Zeno’s paradox wil aantonen dat beweging een 

contradictie is. Het is zintuiglijk bedrog.  
 
* Dan komt Plato. Hij geeft als eerste een filosofisch coherente oplossing voor het probleem 
van verandering. Het centrale element van zijn theorie is zijn ideeënleer. Zijn ideeënleer 
beslaat een metafysisch en epistemologisch niveau. Ten eerste is er een kloof volgens Plato: 
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zintuigen en het intellect, met elk zijn eigen object. De zintuigen hebben betrekking op de 
wereld om ons heen. De wereld van de zintuigen is de wereld van het ‘worden’, die verandert 
voortdurend. Maar we kunnen niets echt kennen van die zintuiglijke wereld. ‘Kennis’ gaat 
immers over onveranderlijke, noodzakelijke, universele dingen die je weet. We kunnen geen 
kennis hebben van zintuiglijke wereld omdat die wereld constant verandert. Maar we kunnen 
toch kennis hebben! We kunnen kennis hebben van de objecten van het intellect, nl. van de 
ideeën. De wereld van de vormen of ideeën is onveranderlijk. De vormen zijn universeel, 
noodzakelijk. Die vormen worden niets anders. Achter alles wat de zintuigen waarnemen, zit 
een onveranderlijke idee. Individuele dingen participeren aan de ideeën. Bv. schoonheid: er 
zijn vele mooie dingen. Al die dingen delen een vorm van schoonheid, er zit iets achter wat 
hen mooi maakt. Plato’s conclusie: een ding is mooi in die mate dat het participeert aan de 
vorm schoonheid.  
Maar hoe kan ik de vormen kennen? Onze zielen herinneren zich de vormen: anamnesis. 
Plato meent dat voor onze geboorte onze zielen al bestonden en contact hadden met de 
vormen. Als we in de zintuiglijke wereld vertoeven, herkennen we de vormen daarin die we 
voor onze geboorte gezien hadden.  
 
* Twee opmerkingen bij anamnese: 
1) Onze ziel en ons lichaam zijn van elkaar te scheiden. De ziel is voor een 
klassieke/middeleeuwse filosoof: het ding waardoor een levend ding leeft. Alle levende 
dingen hebben een ziel, anders zou het niet leven. Daarover bestond geen discussie. Over de 
aard van de ziel werd wel druk gediscussieerd. Volgens Plato bestond dus de menselijke ziel 
voor de geboorte. De idee van een ziel afgescheiden van het lichaam, maakte het platonisme 
zeer aantrekkelijk voor het christendom.  
2) Het lichaam is een hinderpaal voor ons. We begrijpen de dingen beter als we geen lichaam 
hebben. We hebben dan de soort van kennis die er echt toe doet, nl. rechtstreekse toegang tot 
de ideeën. Je wil liever geen lichaam hebben. Dit is een populaire idee in de oudheid.  
 
* Ethiek: Plato meent dat niemand wetens en willens kwaad doet. Als iemand iets verkeerd 
doet, dan is dat omdat men het niet goed begreep. Als men inzicht had gehad, dan had men 
juist gehandeld. Dit is ethisch intellectualisme. Ethiek is dus aan te leren.  
Aristoteles gaat hier niet mee akkoord: je kan weten wat goed is en toch het foute doen.  
 
* Plato’s invloed: heel grote invloed, vooral begin van middeleeuwen. Augustinus zei dat 
Plato hem leerde een echte christen te zijn.  
Tot de 12e E was Plato’s filosofie de belangrijkste invloed op ME filosofie. Daarna kwam 
Aristoteles op door vertalingen.  
 
* Aristoteles wijst Plato’s ideeënleer af. Er is geen metafysische relatie tussen de ideeën en de 
zintuiglijke dingen. Er moet een andere reden zijn dat de dingen zijn wat ze zijn.  
 
* Politieke situatie: Na de dood van Alexander de Grote werd zijn wereldrijk opgesplitst, en 
dat had zijn invloed op de filosofie. Filosofie werd meer praktijkgericht. Aristoteles en Plato 
werkten in de polis, een kleine, vaste gemeenschap. Het individu werd in de eerste plaats 
beschouwd binnen de polis. Bv. Aristoteles: “Iedereen die buiten de polis woont is een beest 
of een god.” Zonder Alexander werd de wereld plots een enorme plek. Mensen voelden zich 
niet op hun gemak, vergelijk met de actuele globalisering en de angst die dat meebrengt. 
Filosofen kwamen met mechanismen op de proppen om te overleven in die grote wereld. Die 
filosofie wou een manier bedenken om succesvol om te gaan met een vijandige wereld. Men 
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leerde omgaan met angsten en een wereld die je niet kan beheersen. Dit gaat op voor de 
stoïcijnen, neoplatonisten en epicuristen.  
Twee kernpunten van al deze groepen: 1) hecht u niet aan wereldse goederen. 2) vrees de 
dood niet. Die groepen zeiden dus op heel verschillende manieren dezelfde dingen. Merk op! 
Dit is hetzelfde als wat het christendom predikt! Er is dus een link tussen die filosofieën en 
het christendom.  
 
* Augustinus schrijft nu net over die voorgenoemde veranderende wereld. Hij maakte de 
neergang van het Romeinse Rijk mee. Hij wordt geconfronteerd met die angsten die dat met 
zich meebrengt.  
Augustinus is meerdere keren bekeerd, o.a. de manicheeërs. De manicheeërs waren dualisten. 
Ze geloofden dat de wereld balanceerde tussen goed en kwaad. Goed had betrekking op de 
ziel, kwaad had betrekking op het lichaam en de materie. Het probleem van het kwaad 
(waarom is er kwaad in een wereld door god geschapen?): goed kwam van goede krachten, 
kwaad kwam van slechte krachten (materie). Dit sprak Augustinus aanvankelijk aan, omdat 
hij een grote seksuele appetijt had. Hij vond het aangenaam te denken dat zijn seksuele 
appetijt niet echt ‘hij’ was, maar het ‘kwaad’. Het was niet echt zijn schuld dus dat hij niet 
kuis was.  
 
Les 2 (5/10) 

3.	  Augustine	  on	  evil,	  sin,	  happiness	  and	  free	  will	  

De	  perenboom	  
 
* Tekst Augustine 1 
Augustinus en enkele vrienden stalen peren en gooiden ze voor de varkens. Conclusie van 
geleerden die deze tekst bestudeerden: Augustinus, waarom klaag je toch? Je was jong, dan 
doe je zulke dingen. Waarom is die perenboom zo belangrijk?  
 
* 3 belangrijke opmerkingen 

1) Merk de overeenkomst op tussen het stelen van de peren en het verhaal van de val 
van de mens (Genesis, Adam en Eva die de verboden vrucht aten). Augustinus kende 
de bijbel, en hij besefte dat hij hetzelfde deed als Adam en Eva. Het gaat over zonde, 
de val van de mens.  
2) Augustinus zegt aan het begin dat God in ons hart schreef dat stelen verkeerd is, we 
weten het allemaal dat het niet mag. Augustinus stal de peren net omdat hij wist dat 
het verboden was. Waarom doen we slechte dingen? Volgens Plato: da’s een 
cognitieve zwakte. Als je wist wat het juiste was, dan had je het juiste gedaan 
(intellectualisme). Volgens Augustinus: we doen soms het kwade, en we beseffen dat 
heel goed dat we slecht handelen. Plato en Socrates hadden het mis. Augustinus moet 
dan een andere verklaring geven voor het feit dat we slecht handelen, aangezien het 
intellectualisme wordt afgewezen.  
3) Waarom deed Augustinus het dan? Hij is in de war. Wat was zijn motivatie? Niet 
de peren zelf (p. 47 r 8-10; p. 49 r. 15-17; committing the sin because of the sin) 
Augustinus ziet niet in hoe misdaden als deze ooit kunnen stoppen. Het voorbeeld van 
de peren is nog onschuldig, maar wat als je bv. een ipod stal en in de rivier gooide? Of 
wat als je iemand vermoordde owv de misdaad zelf? Augustinus vreest het gevaar van 
de slippery slope. (p. 51 r. 7-8) Waarom werd hij tot de misdaad gedreven? Wat was 
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het dat Augustinus het deed? Er moet een motivatie zijn om het te doen. Augustinus 
geeft een action theory op p. 48 r. 21-25. Er is een verlangen om bij een handeling iets 
te winnen, er is angst om te verliezen. Dat zijn objectieve redenen om iets te doen. 
Maar dit was niet de motivatie van Augustinus’ misdaad. De misdaad valt buiten zijn 
action theory.  

Kern van deze tekst: Wat motiveert ons om slechte dingen te doen? Gerelateerd probleem: 
waarom zijn we ongelukkig?  

Probleem	  van	  ongelukkigheid	  en	  zonde	  
 
* Tekst Augustine 2: het verlies van vriend, probleem van ongelukkigheid 
p. 232 r 19-33: Augustinus verwoordt hier de angst voor de vijandige wereld. Hellenistische 
filosofen hadden het allemaal over omgaan met de enorme wereld, gefocust op het 
verminderen van angsten. Augustinus geeft een christelijke representatie van die angst.  
 
* Kan je blij zijn in voorspoed? Nee, je bent altijd bang om je spullen te verliezen. Je weet dat 
op een dag je al je voorspoed zal verliezen. Als je geen voorspoed hebt in je leven en je hoopt 
op een beter leven, dan verlang je naar iets anders en vraag je je af hoe je het zal volhouden. 
Dus: of je nu leeft in voorspoed of niet, je zal altijd ongelukkig zijn. Maar we willen allemaal 
hetzelfde ding: happiness. Happiness: echte happiness, niet zat zijn en overgeven enzo. 
Augustinus bedoelt een objectieve soort van happiness, een well-being. Het gaat om de beste 
mens te zijn die je kan zijn. Happiness op lange termijn. Hij erkent evenwel dat iedereen blij 
wil zijn. (p. 226- 227. r 9-11; p. 228 beide zoeken naar geluk op een andere manier) Maar 
waarom zijn we dan niet blij? Dit gaat over omgaan met een vijandige wereld in de 
antiquiteit. De reden waarom we niet blij zijn: Free Will. Omdat onze wil vrij is, stelt 
Augustinus zich de vraag op welke manier we willen. Wilt onze wil zoals die zou moeten 
willen? Als onze wil is zoals die moet zijn, dan zondigen we niet. Als onze wil niet wilt zoals 
het hoort, begaan we zonden en worden we ongelukkig. 
 
* p. 48 r. 24: Mooie objecten, vriendschap… zijn goede dingen van het lagere niveau (lower 
order). Er is een hiërarchie van zijn volgens Augustinus. Bestaan komt in gradaties: 
gradualist/analog ontology. Bestaan is een spectrum, sommige dingen bestaan meer dan 
andere dingen. Dat is een platonische manier om naar de dingen te kijken. Wat echt bestaat 
volgens Plato: de ideeën (itt zintuiglijke dingen).  
Augustinus ziet de volgende hiërarchie in het zijn: 
 
God 
Engelen 
Mensen 
Dieren 
Planten 
Niet-levende dingen 
 
God is het hoogste, bestaat volledig (full existence). Merk op: God is ook de waarheid en 
volledig goed. Hoe hoger je gaat, heb je niet alleen meer bestaan, maar heb je ook meer 
waarheid en wordt je beter. Het enige dat bestaat zoals het zou moeten bestaan, is God.  
 
2 opmerkingen: 
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1) Augustinus ziet het als een feit dat God bestaat. Maar het is niet noodzakelijk 
vanzelfsprekend dat God bestaat. Bv. bij neoplatonisme: het hoogste van het systeem (het 
Goede) staat boven het bestaan.  
2) De convertibility of being and goodness and truth: transcendental concepts/properties. Elk 
ding kan je die eigenschappen toeschrijven. Volgens Augustinus en vele anderen met hem (tot 
Leibniz) is zijn en goed convertable: van alles wat bestaat, kan je zeggen dat het goed is. En 
hoe meer iets bestaat, hoe beter het is. Dus de niet-levende dingen bestaan, en zijn dus goed.  
 
* Deze hiërarchie van zijn heeft ook een causale dimensie: de hogere dingen op de hiërarchie 
“rule and govern” de lagere dingen. Als je een niet-levend, materieel ding ervaart, verandert 
het niet-levend ding uw immateriële ziel niet. Immateriële dingen kunnen niet beïnvloed 
worden door materiële dingen, omdat het hoger op de hiërarchie staat als materiële dingen. 
Hand out nr. 6: The mind is one thing, the body is another: da’s heel platoons. Plato dacht dat 
de ziel scheidbaar was van het lichaam. De ziel en het lichaam verschillen fundamenteel van 
elkaar. Zie hand out nr.1: If you want to define the mind for yourself, and so ask what the 
mind is, it is easy for me to reply. For it seems to be a certain substance, partaking in reason, 
and fitted to rule the body. Mensen zijn een mengeling van 2 substanties: lichaam en ziel. De 
ziel is immaterieel, bestaat meer als materie en kan dus heersen over het lichaam. Denk aan 
Descartes’ substantieel dualisme.  
 
* Besluit bij Augustinus’ filosofische antropologie: 
1) Hij heeft Platoonse opvatting over lichaam en geest.  
2) De ziel als immateriële substantie bestaat meer dan het lichaam. Vandaar heerst de ziel 
over het lichaam, of dat zou eigenlijk zo moeten zijn.  
 
* p. 68 r. 18-19: Als je ziel het lichaam niet beheerst: wanorde en problemen. Dat noemt 
Augustinus: inordinate desires. Als je niet verlangt volgens je ziel maar volgens je lichaam, 
zijn dat inordinate desires. Als lagere dingen hogere dingen beheersen, is dat 
onrechtvaardigheid, en komen er problemen van.  
Hand out nr. 2: De ziel is het hoogste element van mensen en onderscheidt ons van beesten. 
We hebben een rede. Het is zoals in een stad: een stad heeft een hiërarchie nodig, waarbij 
mensen aan de top staan en de lagere niveaus regeren. Deze vaststelling wordt de basis van 
Augustinus’ verklaring van onze slechte handelingen. We doen het kwade als het lichaam 
beslag neemt op onze ziel. Als lagere dingen mijn geest in hun greep houden, leidt dat tot 
zonde en ongeluk. Als lagere dingen onze geest beheersen, dan denken we niet aan de dingen 
waaraan we moeten denken. Dan worden we ongelukkig, we zoeken geluk in dingen die 
komen en gaan. Het enige blijvende geluk is in God, wendt u dus naar God (zie tekst 3).  
Hand out nr. 7: Inordinate desire… is the love of those things that one can lose against one’s 
will. Als we onze lichamelijke impulsen toestaan onze geest over te nemen, zullen we 
ongelukkig worden en zullen we zondigen. Bv. iPhone 4s: je wilt dat zo graag en je spaart 
ervoor. Volgens Augustinus is dat een inordinate desire want als je de iPhone eenmaal hebt, 
zal je voortdurend bezorgd zijn om je iPhone, en zal je dus ongelukkig zijn. Ongeluk en zonde 
komen dus voort uit inordinate desires, wanneer het lagere de baas kan spelen over het 
hogere. Om gelukkig te worden: denk aan God. God kan niet tegen je wil van je worden 
afgenomen, itt materiële dingen. Laat God over u heersen, ipv materiële dingen. p. 79 r. 30-
34.  
 
* Hoe gebeurt dat precies, zo’n inordinate desire? Volgens Augustinus: we kiezen ervoor om 
lagere dingen macht te geven over ons. Hand out nr. 3: het hogere zou over het lagere moeten 
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heersen. Daaruit volgt dat de geest sterker zou moeten zijn dan de verlangens, de geest moet 
de lichamelijke impulsen kunnen beheersen.  
Geen enkele boze geest kan een deugdzame geest overwinnen. Een goede geest staat hoger 
dan een kwade geest op de hiërarchie van het zijn. Een kwade geest kan een goede geest niet 
slecht doen handelen. Een lichaam, een materieel ding, kan mij niet dwingen om ernaar 
verlangen. Geen deugdzame geest kan een andere deugdzame geest dwingen slecht te 
handelen, een goede geest doet dat immers niet. De final analysis: niets kan ons dwingen 
slechte dingen te doen, geen materiële dingen, geen slechte geesten en geen goede geesten.  
Hetzelfde probleem wordt behandeld in the city of god. Die tekst gaat over de val van de 
engelen. Augustinus wou christenen beter doen voelen door het schrijven van dit boek, 
beschrijft hoe de geschiedenis redding brengt aan de goede mensen. Alle engelen zijn 
hetzelfde van natuur. Het zou immers Gods fout zijn als hij Lucifer slecht had gemaakt. Ze 
waren dus allemaal goed gemaakt, met dezelfde natuur. Ze hadden allemaal een vrije wil.   
 
* Zie p. 477-479; 2 vragen:  
1) Wat zorgt er voor dat een wil op een kwade manier wilt? Antwoord van Augustinus: de 
vrije wil zelf. Het wordt door niets veroorzaakt. Je kan geen efficiënte oorzaak vinden voor 
een slechte wil.  
2) Hoe kan het zijn dat we een wil hebben die op een slechte manier kan willen? Dingen die 
van niets gemaakt zijn, zijn vatbaar voor fouten. God had niets beter kunnen doen voor ons, 
het is volledig onze schuld. 
 
* Hand out nr. 10: Augustinus is een libertarian voluntarist: De passage waarin 2 mannen naar 
een mooie vrouw kijken. Ze hebben dezelfde disposities, maar de ene weerstaat, de andere 
niet. Er is geen reden waarom de mannen kozen zoals ze kozen. Geldt dit als een bewijs van 
libertarian voluntarism? Het lijkt hier eerder om moral luck te gaan.  
Besluit van Augustinus: het is allemaal uw eigen fout als het fout gaat, je kan niemand anders 
de schuld geven. Het is een keuze om lagere dingen de macht over onze geest te geven. Een 
geordende ziel heeft geen probleem, de lagere dingen hebben er geen macht over. Dit lijkt 
echter paradoxaal: lower things die geen macht over ons hebben, maar die we macht over ons 
geven. Bv. de wekker heeft op zichzelf geen macht over mij. Maar omdat ik op tijd op wil 
staan, geef ik de wekker macht over mij. Ik heb me dus vrijwillig onderworpen aan mijn 
wekker. Bv. een cd, een auto,… heeft geen macht op zichzelf over mij. Ik moet ervoor kiezen 
om ertoe aangetrokken te zijn en om ze controle over mij te geven. Dan worden ze de 
oorsprong van zonde en ongeluk. Als ik liefde voel voor de materiële dingen in mijn leven, 
zal ik sowieso ongelukkig zijn want ik ben dan bang om de dingen te verliezen.  
Hand out nr. 4: De enige manier om echt gelukkig te zijn, is door ervoor te kiezen om 
beheerst te worden door hogere dingen. Hou van God in de eerste plaats. Als je van andere 
dingen houdt, hou er dan van omdat ze van God komen en niet owv zichzelf.  
 
* Terug naar de peren: het kwade komt van ons, we kiezen ervoor om dingen ons te laten 
beheersen en dat leidt ons tot ongeluk en zonde. Augustinus zoekt een manier om uit te 
leggen waarom hij deed wat hij deed. Wat was het object dat hem tot de misdaad dreef? 
(Denk terug aan de action theory: we worden gemotiveerd door een desire of gaining of een 
fear of losing) Er was geen desire naar de peren. De actie rijmt niet met zijn action theory. 
Augustinus geeft 2 mogelijke verklaringen voor zijn misdaad: 
1) Hij dacht dat hij God imiteerde, een perversie van God. De duivel dacht ook dat hij als God 
kon zijn. Augustinus verlangde niet naar de peren, noch naar de misdaad. Maar hij verlangde 
ernaar om goddelijk te zijn.  
2) De tweede mogelijke verklaring van de misdaad is peer pressure, gezelschap (p. 52).  
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Maar Augustinus lijkt nog niet bevredigd door deze antwoorden. Hij blijft met vragen zitten, 
wat deze tekst net zo intrigerend maakt.  
 
Les 3 (12/10) 
 
Recap: als je ongelukkig bent, is dat uw eigen schuld, je wilt niet zoals je zou moeten willen. 
Blijf je concentreren op de dingen bovenaan in de hiërarchie van zijn, nl. God, want die 
dingen kunnen niet tegen je wil van je afgenomen worden. 

4.	  Augustine	  on	  insight	  and	  illumination	  
 
* Inleiding: John Searle en het gedachte-experiment van de Chinese kamer: Searle 
argumenteert tegen harde vormen van AI. Volgens hem kan geen enkel programma écht 
dingen begrijpen zoals wij die begrijpen. Chinese kamer: een persoon zit in een hermetisch 
afgesloten kamer. Die persoon spreekt enkel Engels. Er komen kleine briefjes met Chinese 
woorden binnen. Er liggen boeken met Chinese symbolen in de kamer. Hij merkt 
equivalenten op tussen de Chinese tekens en andere tekens. Die persoon verstaat geen woord 
Chinees, toch levert hij een perfecte vertaling af. Searles punt: het maakt niet uit hoe 
gedetailleerd een programma is, die persoon verstaat geen woord Chinees, er is geen begrip. 
Hij vertaalt enkel op een mechanische manier. Computers hebben niet het soort inzicht dat wij 
hebben. Het lijkt maar alsof die persoon Chinees begrijpt. Dit gedachte-experiment was het 
middelpunt van hevige discussies.  
Augustinus heeft een opvatting die gelijkt op die van Searle. Volgens Augustinus is er niets 
mechanisch aan het begrijpen van iets, er is daar iets speciaal aan. Wat is er speciaal? God en 
Jezus leren het ons. Er is iets zo speciaal aan het menselijk begrip dat je het nergens anders 
kan vinden dan in de menselijke geest.  
 
* On the Teacher: dialoog tussen Augustinus en zijn zoon Adeodatus. Adeodatus stierf kort 
na deze dialoog. Naar het einde van zijn leven toe schreef Augustinus ‘Retractiones’: in dit 
boek gaat Augustinus over zijn eerdere werken en levert hij commentaar. Over ‘De Magistro” 
zegt hij: “er is geen andere leraar voor de mensen buiten God”; “We leren niets door die 
tekens die we woorden noemen”.  
 
* Wie is er zo dom om zijn kind naar een school te sturen om te leren wat de leraar denkt? p. 
145 r. 4-5. Je bent op school om iets waar te leren, iets waar over de wereld. Augustinus geeft 
waarheid een speciale betekenis: x is waar, en je erkent dat x waar is. Om te begrijpen dat x, 
moet je x kennen, moet x waar zijn én je moet erkennen dat x waar is. Dit is een sterke 
voorwaarde voor waarheid. Dit is waar we op zoek naar zijn als we naar school gaan. Volgens 
Augustinus kan hij niet lesgeven door woorden, hij kan zijn zoon niets bijleren. Augustinus 
zegt wel dat leraars je kunnen helpen door je aandacht te trekken op bepaalde vragen. 
Augustinus zegt dus dat het enige inzicht dat je kan hebben, van binnenuit opborrelt, je moet 
het zelf doen. Niemand kan je daarmee helpen, hoewel je op weg gezet kan worden.  
 
* Augustinus ontkent dat lesgeven dat gebruikt maakt van ‘signs’ je iets kan bijbrengen. Het 
gangbare model van lesgeven: De leraar heeft kennis in zijn hoofd. Hij drukt deze kennis uit 
in woorden, de leerling hoort het en begrijpt het → dit model kan niet werken. Het is niet 
omdat de leraar iets begrijpt, dat de student die woorden kan begrijpen en inzicht verkrijgt. 
Kennis van de waarheid veronderstelt een kloof tussen uw en mijn geest. Die kloof kan niet 
overbrugd worden door woorden.  
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* Augustinus was veel bezig met semiotiek. Wat is een ‘teken’? Hand-out nr 1: ‘A sign is a 
thing that of itself causes something else to enter into thought beyond the appearance it 
presents to the senses.’: een teken is een ding dat een ander ding voor de geest haalt. Welke 
types tekens en dingen zijn er? Hand-out nr. 2: Alles wat er is, is een ding. Alle tekens zijn 
ook dingen. Maar niet alle dingen zijn tekens. Binnen de categorie van tekens zijn er ook 
dingen die uitsluitend als teken gebruikt worden (bv. woorden). Wat een ding een teken 
maakt, is dat het iets anders betekent. Er is dus een drieledige relatie: sign → signifying → 
significate. De tekens die enkel als teken gebruikt worden, hebben geen waarde buiten het 
signifying.  
 
* De dialoog is opgedeeld in 3 delen:  

1. Discussie over taal. Sommige tekens kunnen getoond worden door tekens. Tekens 
kunnen u leiden naar kennis van andere tekens. bv. interlinguaal tonen (wanneer Russ 
Nederlandse woordjes leert). Als je de betekenis van één woord verstaat, kan je ook 
makkelijk andere tekens verstaan. Maar door taal kan je niet leren wat de dingen écht 
zijn. Je moet uitleggen hoe je tot de echte wereld komt, hoe je de dingen kent. Een 
taal kan nooit leiden tot kennis van de wereld. Er is een kloof tussen taal en de 
realiteit. Taal kan u niet naar de waarheid leiden. 

2. Hier stelt Augustinus de vraag naar de dingen.  
a. Kan er iets getoond worden zonder teken? Zijn tekens een noodzakelijke 
voorwaarde voor het tonen van iets? Nee, sommige dingen tonen zichzelf: self-
exhibiting items.  
b. Niets kan getoond worden door tekens. Tekens zijn dus niet alleen 
onnoodzakelijk, maar ook onvoldoende.  

 
* 2) a. p 131. r. 5: Adeodatus meent dat hij niets kan bedenken dat zonder teken getoond kan 
worden. Hij geeft het voorbeeld van wandelen. Je moet vertellen wat wandelen is opdat de 
ander zou kunnen begrijpen wat wandelen is. Als ik gewoon zou beginnen te wandelen, dan 
zou de ander niet kunnen begrijpen wat wandelen is. Ik moet via taal specifiëren wat 
wandelen is.  
Eerst gaat Augustinus akkoord met het standpunt van Adeodatus. p. 133 r 50: niets wordt 
geleerd zonder tekens. Maar daarna zaait Augustinus vertwijfeling. p 133 r 60. 
p. 134 : Augustinus verandert de loop van de dialoog door het birdcatcher voorbeeld. Moet de 
ambacht van het vangen van vogels aangeleerd worden door taal? Nee, het is mogelijk dat 
iemand het ambacht van vogelvangen als een geheel begrijpt gewoon door te kijken naar 
iemand die vogels vangt, zonder dat er woorden aan te pas komen. Er zijn vele self-exhibiting 
items: planten, zon, bloemen, … Die dingen begrijp je gewoon, zonder dat er verbale 
tussenkomst nodig is.  
Kritiek: is het mogelijk dat we dingen kunnen begrijpen gewoon door ze te zien, zonder het 
gebruik van taal? Is taal echt onnodig in het leerproces?  
Tegenargument: Martin is een vriend van Russ. Martin is een genie als het op mechanica 
aankomt. Niemand moest het hem uitleggen, hij verstond dat van zichzelf. Er zijn mensen die 
het gewoon begrijpen. Ze begrijpen dingen als een geheel zonder het gebruik van woorden. 
Sommige mensen kunnen dus dingen leren zonder het gebruik van taal. 
Er zijn veel dingen die je gewoon verstaat. Dit is first hand knowledge. Je begrijpt de dingen 
door directe vertrouwdheid ermee. Dit is een keerpunt in de dialoog. Hij gaf zintuiglijke 
voorbeelden, maar nu gaat hij over naar voorbeelden van intellectuele kennis.  
 
* Augustinus probeert aan te tonen dat tekens helemaal niets bijdragen tot het leerproces: p. 
136 r. 115. Augustinus keert terug naar de Meno van Plato. De Meno paradox: hoe zoek je 
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naar iets zonder te weten wat het is? Als je het dan vindt, hoe weet je dan dat je het gevonden 
hebt? Socrates antwoordt: als je weet waar je naar zoekt, heb je geen reden om het te zoeken, 
dan heb je het al. En er is geen punt aan het zoeken van iets dat je niet kent. Dit is een vals 
argument volgens Plato. Plato neemt wel het volgende over: we leren niets nieuw, ook al 
denken we van wel. Dit is de theorie van de anamnese: We herinneren ons dingen die we eerst 
wisten, maar die we vergeten zijn. Strikt genomen leren we dan niks nieuws, maar we worden 
herinnerd aan dingen die we eigenlijk al wisten. Plato denkt dat hij anamnese kan bewijzen 
door het geval van de slavenjongen. De slavenjongen zal op eigen kracht een vierkant kunnen 
tekenen die dubbel zo groot is als een andere. Dat toont aan dat de slavenjongen zich kennis 
herinnert.  
Die Meno van Plato dient als een soort model voor Augustinus. Hij kende er een beetje van 
door het werk van Cicero. Augustinus wijst de idee van anamnese wel af. Zijn tegenargument: 
Er zijn mensen die gewoon geen geometrie verstaan, dit botst met de idee van anamnese.  
Augustinus geeft ons een semantische versie van de Meno paradox: Augustinus’ paradox 
heeft te maken met ‘betekenis’ ipv ‘inquiry’ zoals bij Meno. Stel dat ik het betekende niet 
ken, dan betekent het teken niets. Je moet eerst het ding kennen, eer het teken betekenis kan 
hebben. Het teken is afhankelijk van het betekende. Als ik het betekende al ken, dan leer ik 
niets door het teken.  
De enige manier om kennis te krijgen, is door directe toegang tot dingen. Bv. de vogelvanger. 
Bv. wandelen: men zou woorden moeten gebruiken om uit te leggen wat wandelen is. Maar! 
je moet eerst wandelen kennen voordat je kan begrijpen “dit is wandelen”.  
p. 135 – 136: Bv. sarrabarrae. Sarrabarrae was een soort hoofddeksel uit de oudheid, maar 
verder wisten ze er niets van. Het teken “sarrabarrae” betekent niets voor Augustinus. Als 
men zegt dat het een ‘hoofddeksel’ is, dan leert Augustinus daar niets van bij, want hij weet al 
wat een hoofddeksel is. Hij leert pas iets bij als hij een sarrabarrae zou zien.  
 
* Illumination: Christus toont ons de waarheid. Je kan daardoor dingen indelen in categorieën. 
Je kan de link leggen tussen een teken en een ding dankzij Christus. Christus is een 
bemiddelaar. Je kent God en Christus zelf niet op directe manier, maar God is het licht dat ons 
begrip schenkt.  
Merk de link op met Searle: er is iets speciaal aan menselijk begrip. Je moet de dingen kennen 
voordat een teken betekenis heeft.  
Besluit: Er is dus niets mechanisch aan menselijk begrip. Het woord zelf doet niets, je moet 
het zelf doen, het is een gebeurtenis in uzelf. Geen enkele machine kan doen wat de 
menselijke geest doet. Bv. sarrabarrae: het woord betekenis niets, totdat je het ding zelf 
gezien hebt. Woorden kunnen je eventueel een handje helpen, maar je moet het doen met je 
eigen intelligentie.  
 
Augustinus geeft dus een oplossing parallel aan die van Plato voor het probleem van kennis:  
Plato: anamnese 
Augustinus: illuminatie.  
Opmerking: Volgens Augustinus is uw ziel gemaakt door God. In die rationele ziel zijn er 
aangeboren ideeën. Merk op hoe sterk dit lijkt op anamnese van Plato! Ook Descartes 
verdedigt het bestaan van aangeboren ideeën.  
 
* Woorden kunnen helpen omdat ze de aandacht kunnen trekken op bepaalde zaken. Maar dat 
is de enige manier waarop woorden kunnen helpen. Woorden doen ons eraan denken om te 
kijken naar bepaalde zaken.  
p. 145: leraars motiveren leerlingen om hun innerlijke waarheid te consulteren.  
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p. 141 r. 35: God toont u die dingen intern aan u. Mijn woorden kunnen u zelf aan het denken 
zetten, maar het echte inzicht komt vanuit uzelf.  
p. 141 r. 55: Als Russ zou zeggen: “ik zag een vliegende olifant”. Je gelooft dat niet, je hebt je 
eigen innerlijke test voor waarheid. Je test het voor jezelf, dat is begrip. Russ geeft ons niet 
zomaar informatie die we accepteren. Kennis, begrip van ware dingen moet gebeuren in die 
innerlijke gebeurtenis die Russ niet voor ons kan doen.  
Augustinus verzacht zijn standpunt een beetje op p. 141 r. 41 – 50: er zijn grenzen ingebouwd 
in je van hoe goed je dingen begrijpt. Sommige mensen zijn gewoon slimmer dan anderen. En 
je kan slim zijn op verschillende gebieden, de ene heeft meer verstand van wiskunde, de 
andere van muziek.  
 
* Alle kennis komt dus door directe toegang tot de dingen. Bij de vogelvanger was het dus de 
zintuiglijke informatie die tot ons kennis brengt. Op p. 141 maakt Augustinus de overgang 
van zintuiglijke dingen naar intellectuele dingen. Op intellectueel vlak werkt het systeem 
hetzelfde. Ook daar is directe toegang nodig. Maar de first hand knowledge wordt hier 
bemiddeld door Christus. Zintuiglijke kennis is dus analoog aan intellectuele kennis. 
Augustinus is een platonist, maar hoeveel vertrouwde Plato op zintuiglijke kennis? Ongeveer 
nul, als je je zintuigen zou vertrouwen, zou je er altijd naast zitten. Waarom praat Augustinus 
dan zoveel over zintuiglijke kennis? Waarom legt hij zoveel nadruk op zintuiglijke ervaring? 
Hij heeft stiekem geen argument voor het concept van intellectuele illuminatie. Hij kan alleen 
een analogie geven. Hier is een uitglijer in Augustinus’ redenering. Intellectuele illuminatie is 
moeilijk te observeren, zintuiglijke illuminatie is makkelijker te observeren.  
 
* Augustinus geeft hoe dan ook een goed argument: wat doen woorden met je? Wat is de 
natuur van inzicht? Begrip is een speciaal soort gebeurtenis, het kan niet van buiten uit 
komen.  
 
* Dit lijkt allemaal misschien een beetje raar: je leert niets door woorden. Wat is het probleem 
voor de christenen? De Bijbel! Augustinus maakt daarom een onderscheid tussen kennis en 
geloof. Je gelooft alles wat je weet, maar je weet niet alles wat je gelooft. Voorbeeld van het 
Bijbelverhaal van de drie jongens.  
Er zijn verschillende zaken die je gelooft, zonder dat je ze weet. Je kan heel veel dingen 
geloven, zonder dat je ze weet, zoals de Bijbel. En dat geloof kan nuttig zijn. Zo probeert 
Augustinus er zich uit te redden. 
 
En waarom is Christus de leraar en niet God? Owv Matt.: Christus is uw leraar. 
 
Les 4 (19/10) 

5.	  Peter	  Abélard	  on	  the	  ethics	  of	  intention	  
 
* We slaan een periode van 600 jaar over. Enkele grote namen uit die periode: 
Bv. Boëthius (525): Vertroosting van de filosofie 
Bv. Dun Scotus 
Bv. Anselmus (1109): Godsbewijs 
 
* Leven en achtergrond van Peter Abélard (1142):  
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Abélard was het meest bekend owv liefdesrelatie met Héloïse. Hij had waarschijnlijk het 
meest spannende leven van alle middeleeuwse filosofen. Haar nonkel liet hem castreren. Hij 
werd een belangrijke leraar in Frankrijk en schreef ‘Historia Calamitatum’.  
Tip: Verfilming: Stealing Heaven 
Abélard was een grootse filosofische geest. Copleston schreef boek in ‘70. Toen vond men 
Abélard behendig in het tonen van waarom de theorieën van anderen niet werken. Maar men 
meende dat hij zelf niet een consistente theorie had uitgedacht. Nu, 40 jaar later, denkt men 
anders over Abélard. Abélard wordt gezien als de beste in logica in de Middeleeuwen. Hij had 
ook grote verwezenlijkingen bereikt in de andere takken van de filosofie.  
 
* Abélards ethiek heeft vele aspecten. Het is een ongewone theorie voor ons vandaag. De 
grootste bezorgdheid van Abélard is moral appraising/evalution: Hoe beslis je of iets verkeerd 
of juist is? En hoe weet je dat iets goed of fout is?  
Die theorie van Abélard wordt geplaatst in het kader van een action theory, die best wel 
gesofisticeerd is: Wat is de universele motivatie van mensen om dingen te doen?  
Kernpunt van zijn ethiek: het is een ethics of intention. Dit wil zeggen dat het enige ding 
waarmee rekening gehouden moet worden bij morele evaluatie, de intentie is. Daar ligt al het 
gewicht bij een evaluatie, het maakt niet uit wat er dan ook echt gebeurt, wat de uitkomst is 
van de handeling.  
 
* Er zijn drie moderne ethische theorieën: 

- deontologische ethiek (Kantianisme): gaat over het volgen van universele regels, er 
bestaan geen uitzonderingen op die regels. 
- consequentialisme (utilitarisme): het enige wat telt zijn de gevolgen van de daad. Als 
de handeling het geluk verhoogt, is het een goede handeling. Als de handeling het 
geluk verlaagt, is het een slechte handeling. 
- deugdenethiek: ethiek heeft te maken met uw karakter. Een deugd is een mentale 
reflex. En zoals elke soort van gewoonte, moet je ze trainen. Deugdzaamheid wordt na 
lang oefenen uw tweede natuur. 

De meeste middeleeuwse ethische theorieën gingen samen met een deugdenethiek. 
Abélard gaat absoluut niet akkoord met utilitarisme. 
 
* Vices (ondeugden) and Virtues (deugden) 
“Know Yourself”: 
p. 1. Morals are the minds … Deugden zijn gewoontes die u dispositioneren om het goede te 
doen. Vices zijn gewoontes die u dispositioneren om het verkeerde te doen. Dat zijn 
karaktertrekken die diep in u gegrift staan.  
The minds and not the bodies… moraliteit heeft niets te maken met of je goed bent in sport, 
of je sterk bent,…  
morally irrelevant factors… goed geheugen,… → die dingen zijn moreel neutraal, ze hebben 
niets te maken met deugden of ondeugden. 
 
(4) Hot temperedness: Opvliegendheid is een ondeugd. Een ondeugd is iets in uw karakter, 
zodat je heel snel boos kunt worden, ook al is er geen aanleiding.  
Deugden en ondeugden zijn gewoonten van de geest, die ons naar goede of slechte daden 
leiden. 
 
(5) De manier waarop een lichaam is gebouwd, heeft een gevolg op hoe je handelt. Er is dus 
een lichamelijke inclinatie.  
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Het is niet omdat we blootgesteld worden aan onze ondeugden dat we zondaars zijn. 
Ondeugden geven ons immers de kans om onze natuur te weerstaan. Vandaar kunnen we 
Abélards theorie een “hero” theory of ethics noemen. Je moet je zwakheden overwinnen. 
Iemand die het allemaal vanzelf kan, da’s zwak, er moet geworsteld worden. Vechten en het 
gevecht winnen, is wat telt bij morele evaluatie.  
 
(5-6): They get from their disposition to sin… Natuurlijke neigingen zijn niet uit zichzelf 
zondig, omdat ze ons de gelegenheid tot gevecht leveren. Dit is heel anders dan ethiek in 
Oudheid: een deugdzaam mens moest niet worstelen, deed het altijd vanzelf goed, hij stond 
boven gewone mensen en bezat een zekere ‘excellentie’. Mensen die moesten worstelen zijn 
‘incontinent’, ze hebben zwakheid van wil.  
 
* (8) Wat is een zonde? Scorn the creator… Wanneer spreken we over ‘zonde’? Een 
populaire opvatting in Abélards tijd: het moment waarop je de actie wil ondernemen is het 
punt waarop we van zonde spreken. Alle zondes zijn voluntary, alle zonde is wil. Een 
onvrijwillige zonde is een contradictie. De morele evaluatie komt op het moment van het 
willen. Abélard gaat hier niet helemaal mee akkoord, hij vindt dat te onnauwkeurig.  
(7) Consent  
(9) Perhaps you will say that willing… Dit is Anselmus’ opvatting. Hier zal Abélard tegen 
protesteren. 
(10) Maar soms zondigen we zonder een slechte wil. Bv. de slaaf en zijn meester. De slaaf 
doodt zijn meester om zelf niet vermoord te worden. De slaaf kan dan zeggen: ik wou mijn 
meester niet doden. Ik wou mijn leven redden, dàt was mijn wil. Abélard toont dus dat we 
dingen kunnen doen zonder ze direct te willen. Vgl. we willen autorijden, niet vervuilen. En 
toch vervuilen we. Je consent (stemt in) met het feit dat we vervuilen.  
‘Willen’ is een te ruime term om te gebruiken in moral appraising/evalution. Niet al het willen 
is slecht. Abélard introduceert het concept van ‘consent’ (instemming). Consent is het punt in 
het actieproces waarop je volledig intendeert te doen wat je zal doen. Da’s een actiegedreven 
vorm van willen. Alleen als er iets in de weg staat, zal ik dan stoppen.  
(29) We consent to what isn’t allowed… Consent is een sterke vorm van willen, het is 
actiegericht willen. Tenzij je gestopt wordt door iets dat buiten uw controle valt, zal je de 
actie voltooien.  
Abélard heeft een onderscheid gemaakt tussen 
 - voluntary 
 - consentual 
Je kan zondigen zonder iets te willen omdat er consent was. 
(15) If you reply that… Je kan het willen redden van uw leven niet een slecht willen noemen. 
De slaaf wilde zijn meester niet doden, maar hij stemde in met het doden van zijn meester. 
Voor Abélard is het feit dat de slaaf instemde de meester te doden het probleem, niet het feit 
dat hij zijn eigen leven wilde redden. Het willen, the voluntary, kan niet het punt zijn van 
morele evaluatie. Het is de consent die van tel is omdat die ons tot de handeling drijft.  
 
* (44) (49) Het genot is er, lichamen zijn nu eenmaal op een bepaalde manier gebouwd. Dat 
op zichzelf is geen probleem, da’s geen zonde. De zonde is ermee instemmen. Dit speelt weer 
in op die hero theory: de monnik wordt verleid en krijgt de gelegenheid om zich te verzetten. 
Consent is dus het punt van morele evaluatie.  
Wat Abelard doet: consent sandwichen tussen twee andere momenten:  
(48) Any kind of carrying…: will → consent → deeds 
Dit is een actietheorie:  
1) willing: Je kan dingen willen zonder zonde. 
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2) consent: een sterke vorm van willen. Dat is het punt van morele evaluatie 
3) daad zelf: irrelevant voor morele evaluatie 
 
* Opmerking: consent is een empty shell, waarmee vult Abelard het? Intenties. Consent is een 
moment in een actieproces, het punt van no return. Da’s het punt waarop we morality meten. 
Maar wat telt, is je intentie op het moment dat je je consent geeft. Onderscheid tussen consent 
en intentie? De moraliteit van de actie wordt gemeten aan de intentie. Intentie is de inhoud op 
het moment van de consent. 
 
* De meeste mensen hebben de intuïtie dat het echt uitvoeren van een handeling iets toevoegt 
aan de morele waarde. Maar volgens Abélard klopt dit niet, de handeling zelf is moreel 
irrelevant.  
(90) Deeds are equelly common… Daden zijn op zichzelf indifferent.  
(25) The action adds …  
Argumenten voor deze stelling: 
(35 -36): Bv. het gehuwd koppel: als ze getrouwd zijn mogen ze seks hebben, en anders niet. 
Seks krijgt twee keer een andere morele evaluatie. Als de daad op zich moreel relevant was, 
zou het niet uitmaken of je gehuwd bent of niet, je zondigt dan sowieso als je seks hebt. Seks 
zou dan op zichzelf de zonde zijn. Dit klopt echter niet, je kan immers ook seks hebben 
zonder te zondigen. Dat toont aan dat de handeling zelf moreel irrelevant is.  
Antwoord op Abelard: er is een verschil met iemand doden in de oorlog, en iemand gewoon 
doden. Het zijn andere situaties ??? 
 
* (97-98) Moral luck: geluk beïnvloed de moraliteit van onze handelingen. Bv. we hebben 
geluk dat we in een rijk land geboren zijn en dus normaalgezien niet moeten stelen. Geluk 
speelt in elke ethiek een rol, maar we willen dat zoveel mogelijk reduceren, we willen niet dat 
onze moraliteit bepaald wordt door toeval. Abélard noemt het sheer craziness dat toeval een 
rol kan spelen in de morele evaluatie. Bv. Twee personen hebben het geluk veel geld te 
hebben. Ze willen allebei naar de bank gaan om het geld voor een armenhuis te storten. Eén 
van de twee wordt beroofd terwijl hij op weg is naar de bank, de andere niet. De ene persoon 
kan dus het geld storten, de andere niet. Is de persoon die beroofd wordt moreel 
minderwaardig? Nee. Abélard probeert moral luck te reduceren door te zeggen dat daden zelf 
moreel irrelevant zijn en dat het de intenties zijn die van tel zijn. 
 
* Abélard is zich bewust van het volgende probleem: we kunnen de intenties van andere 
mensen niet zien. Hoe moeten we dan een juridisch systeem uitbouwen? We kunnen dan 
enkel de handelingen in acht nemen. God zal uw intenties wel zien en u juist beoordelen.  
Abelard isoleert dus één moment, de consent, dat de morele waarde bepaalt. Dat moment is 
intern aan ons, dat speelt zich af in onze ziel. De morele waarde hangt af van de intentie.  
Bv. ik ben op een feestje. Ik zie een vrouw en voel me aangetrokken. Dat is oké volgens 
Abélard, het is een lichamelijke dispositie. Maar als ik zou instemmen (consent) om overspel 
te plegen met die vrouw, dan is dat zondig. Je intentie is dan slecht op het moment van 
consent.    
 
* Wat zijn de zwakheden van de theorie van Abélard? 
- Wat is nu precies een goede of slechte consent of intentie? nr. 2 hand out: criterium: je moet 
geloven dat wat je doet, dat God dat wil. Dat is misschien niet echt een criterium dat we in het 
dagelijks leven kunnen gebruiken.  
- ons juridisch systeem faalt om moraliteit accuraat te beoordelen, we kunnen immers de 
intenties van mensen niet achterhalen. 
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- er zijn dingen die je doet in de Kerk, en niet intendeert te doen. Als de priester u zegt na de 
biecht om dit of dat te doen, dan doe je dat, dan intendeer je dat niet.  
- Ockham argumenteert dat er meerdere intenties kunnen zijn bij eenzelfde handeling. Bv.  
Twee mensen gaan naar de kerk, de ene omwille van zijn liefde voor God, de andere om 
gezien te worden. De ene is dus moreel goed, de andere niet. Maar er zijn ook mensen die 
omwille van beide redenen naar de kerk gaan. Het is simplistisch te denken dat we maar één 
intentie hebben mbt een handeling.  
 
* Hand out nr 4: Abelard kreeg problemen met de kerk owv problemen met zijn ethiek. Hier 
zijn enkele beschuldigingen tegen hem.  
 
Les 5 (26/10) 

6.	  Aristotle	  and	  Aristotelian	  Philosophy:	  An	  Introduction	  
 
* De 12e eeuw is een overgangsperiode. Dan worden immers de eerste universiteiten 
(culturele overgang) gesticht en Aristoteles werd vertaald en domineerde vervolgens het 
geestelijk leven van de universiteiten in de 13e eeuw. In de 6e eeuw vertaalde Boëthius wel 
een paar werken van Aristoteles over logica in het Latijn, die een belangrijke rol spelen in het 
middeleeuwse denken. Maar Aristoteles schreef zoveel meer, over zowat alle onderwerpen. 
En dat ontbrak allemaal tot de 12e eeuw. En opeens werd al dat werk in het Latijn uitgebracht. 
De Arabische en Joodse filosofen hadden al eerder vertalingen van Aristoteles dan de 
christelijke denkers. In de 12e E vertaalde men Aristoteles van het Grieks of Arabisch naar het 
Latijn. In 1250 was al het materiaal van Aristoteles reeds toegankelijk. Nu hadden de 
middeleeuwers een theoretische basis om over alle onderwerpen te praten, van logica tot 
theologie. Aristoteles is vanaf nu de achtergrond van alles van wat we zullen lezen.  
 
* Dit poogt geen inleiding tot Aristoteles te zijn, om precies te zijn, maar tot ‘the Aristotelian’ 
 
* Het probleem van verandering: Aristoteles was erg geïnteresseerd in het probleem van 
verandering. Het probleem van verandering is de vraag hoe iets iets kan zijn, terwijl we om 
ons heen zien dat alles ‘wordt’. Denk aan het voorbeeld uit les 1 van de kastanje die uitgroeit 
tot een boom. Wat is de boom? Want hij ‘wordt’ voortdurend. Hoe kunnen we kennis hebben 
van de dingen? Er is een soort identiteit doorheen de tijd, we herkennen bv een identiteit 
tussen de kastanje en de boom. Aristoteles wou een overtuigende verklaring geven van 
verandering. Hij wil uitleggen hoe de kastanje een boom wordt.  
 
* Bij de uitwerking van zijn theorie, begint Aristoteles met de analyse van een alledaagse 
verandering. Bv. Socrates gaat op vakantie naar Zuid-Afrika, hij is bleek wanneer hij vertrekt, 
maar heeft een bruin kleurtje bij zijn terugkomst. Aristoteles zou zeggen dat er 3 elementen 
zijn die je kan isoleren bij deze verandering: 
1) niet gebruind 
2) Socrates: dat is wat constant blijft doorheen de verandering. Hij is en blijft dezelfde 
Socrates, voor of na de verandering. Socrates heeft 2 kenmerken: 1) en 3) 
3) gebruind 
 
Deze analyse van verandering leidt Aristoteles naar zijn algemene beschrijving van 
verandering. In elke verandering is er een enduring, persisting subject tov de verandering. Dat 
subject blijft hetzelfde doorheen de verandering. Dat noemt Aristoteles materie. Materie is de 
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algemene term voor wat hetzelfde blijft (endures) doorheen de verandering. De Griekse term 
hiervoor is ‘hyle’. Voor de verandering mist de materie iets dat het wel kan hebben. Socrates 
is niet bruin, hij mist iets dat hij wel kan zijn. Socrates is niet actually (actueel) bruin voor de 
verandering, maar hij kan wel bruin worden. Voor de verandering is Socrates potentially 
(potentieel) bruin. Voor de verandering is er een privation van bruinheid bij Socrates, maar 
Socrates heeft potentiality (potentie) om bruin te worden: in de juiste omstandigheden kan de 
potentialiteit actualiteit worden. De karakteristiek die Socrates verkrijgt, bruinheid, noemt 
Aristoteles een vorm. Let op: Een aristotelische vorm is niet hetzelfde als een platonische 
vorm. Bij Plato waren vormen intelligibele voorwerpen. Aristoteles’ vormen zijn dat 
waardoor een karakteristiek werkelijkheid wordt in een materie. Door de vorm van bruinheid 
wordt Socrates bruin. De karakteristiek wordt actueel, in act. En dat is het tegenovergestelde 
van potentieel. Van potentialiteit is er pas sprake als het echt gerealiseerd kan worden, het 
moet een echte mogelijkheid zijn voor iets om iets anders te worden dan wat het nu is. We 
mogen bijvoorbeeld niet zeggen dat de tafel potentieel leeft. Een kastanje daarentegen kan 
wel potentieel een grote boom worden.  
 
* Dit model is de basis van vele onderdelen van Aristoteles’ filosofie, en kan een heleboel 
dingen verklaren. Bv. iemand leert Engels. Eerst kan hij geen Engels, na zware inspanningen 
kan die persoon wel Engels. Die persoon in kwestie is de materie. Engels is de privation met 
potentialiteit, mensen kunnen talen leren. En de vorm is de vaardigheid van het engels 
spreken. Bv. we hebben een grote steen. Die steen heeft potentieel de vorm van Winston 
Churchill, want een beeldhouwer zou er dat beeld uit kunnen beitelen. 
 
* Deze veranderingen worden accidentele veranderingen genoemd. Accidenten zijn 
karakteristieken die komen en gaan zonder de materie waarvan ze accidenten zijn te 
vernietigen (bv. Socrates die bruint. Zijn bruin kleurtje komt en gaat, zonder Socrates als 
materie te vernietigen). Aristoteles onderscheid zo 9 soorten accidenten. Als er accidentele 
verandering is, komt de vorm in de materie waar de vorm voorheen niet bestond. (bv. 
Socrates krijgt de vorm bruin). Maar er is nog een andere soort verandering. Wat gebeurt er 
met Socrates als hij geboren wordt en sterft? Socrates is een substantie, die bestaat op zichzelf 
en in zichzelf. Accidenten bestaan in substanties (bv. Bruin is een accident dat in de 
substantie S bestaat). Aristoteles onderscheidt 2 soorten substanties. Ten eerste primaire 
substanties, dat zijn individuen (bv. Ik, Russ, jij). Ten tweede secundaire substanties, dat zijn 
natuurlijke soorten (bv. de menselijke soort). Als Socrates geboren wordt, noemt Aristoteles 
dat ‘generation’. Als Socrates sterft, dan noemt Aristotels dat ‘corruption’. Als een substantie 
generation of corruption ondergaat, dan noemt Aristoteles dat substantiële verandering. 
Substantiële verandering werkt hetzelfde als accidentele verandering. Er moet iets zijn dat 
bestaat doorheen de verandering, er is een gebrek aan vorm voor de verandering, en er is een 
vorm die gerealiseerd wordt doorheen de verandering. Hetzelfde schema als bij accidentele 
verandering kunnen we dus maken mbt substantiële verandering. 
Bv. Socrates wordt geboren: 
1) niet Socrates 
2) prime matter (primaire materie): dat is de meest basale soort van materie, materie die elke 
vorm ontbeert. Het is de materie die endures doorheen de substantiële verandering.  
3) Socrates: substantiële vorm 
Als een substantie is ‘generated’, krijgt het een substantiële vorm, de vorm die maakt tot wat 
het is. Dat is de vorm die een persoon maakt tot een individu. Elk individueel ding op de 
wereld, is dan gemaakt van materie en van een vorm. Vorm in het Grieks is morphe, vandaar 
noemen we Aristoteles’ systeem hylemorfisme.  
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* Volgens Aristoteles zullen we nooit vorm zonder materie vinden op de wereld, noch materie 
zonder vorm. Probleem in de Middeleeuwen: wat dan met engelen? Engelen zijn puur vorm, 
niks materie. Volgens de meeste middeleeuwse denkers bestaan er dus wel pure vormen 
zonder materie, ze gaan hier dus niet akkoord met Aristoteles. Primaire materie is puur 
potentialiteit, het kan alle vormen aannemen. Zonder vorm is er geen echte existentie, 
primaire materie zullen we dus ook nooit tegenkomen op deze wereld. Hierover bestaat wel 
discussie: volgens sommigen kan God wel vorm aanbrengen in primaire materie. Thomas 
gaat hier niet mee akkoord, zelfs God kan dat niet.  
 
* De elementaire elementen zijn aarde, vuur, lucht en water. Die elementaire zaken kunnen 
meer complexe zaken worden. Wat voorheen bestond, die elementen, was de materie in de 
verandering. Materie is wat constant blijft doorheen de verandering (bv. aarde en water 
worden modder, uit de modder worden stenen gemaakt, we bouwen een huis met die stenen).  
 
* Aristoteles onderscheidt vier oorzaken die van alles uitleggen waarom de dingen zijn zoals 
ze zijn. (zie handout) 
1) materiële oorzaak 
2) formele oorzaak 
3) efficiënte oorzaak 
4) doeloorzaak 
bv. een huis wordt gebouwd: de materie zijn de stenen. Van de stenen maak je een huis, dat is 
de materiële oorzaak. De formele oorzaak is de vorm van het huis. De efficiënte oorzaak zijn 
de bouwvakkers. De doeloorzaak is het uiteindelijke doel van het huis, nl. een huis heeft als 
doel om een woonplaats te zijn. De finale oorzaak of doeloorzaak is bij de bouw van het huis 
de guiding cause, de primary cause. De andere oorzaken zullen begeleid worden door het 
uiteindelijke doel van het huis. De materie is bv gemaakt met het oog op het doel, net zoals de 
vorm van het huis bepaald is door het doel. 

7.	  Thomas	  Aquinas	  on	  creation	  
 
* Achtergrond bij Thomas Aquinas ( - 1274): 
Hij leefde net in de periode van de eerste receptie van Aristoteles’ werk. Moerbeke was de 
grote vertaler van de 13e E, en Thomas had veel van zijn vertalingen.  
Thomas schreef 11 commentaren bij werken van Aristoteles. Hij kwam tot een origineel 
systeem op basis hiervan. 
‘Sentences’ was hét theologie handboek in de Middeleeuwen, geschreven door Peter Lumbard 
(1155), een student van Abélard. Sentences analyseert een probleem aan de hand van 
autoriteiten. Bv. is genade noodzakelijk? Dan komen er 5 autoriteiten aan het woord, we 
krijgen ja’s en nee’s, en we proberen het dan allemaal steek doen houden. Dat is een vaste 
structuur die terugkeert in het werk van zeer veel middeleeuwse denkers. Thomas las die 
Sentences en schreef daar een commentary bij (‘Sentences Commentary’) en de tekst die we 
in deze les lezen komt uit dit geschrift. 
 
* De tekst is als volgt gestructureerd. Thomas begint met een statement of question: Whether 
things come from the one principle by way of creation. Dan zou Thomas als goede christen 
‘ja’ moeten zeggen. Maar Thomas begint met ‘nee’, hij begint met de positie die hij verderop 
in de tekst zal afwijzen. Hij zal 5 argumenten geven (initial arguments) geven voor de opinie 
die hij uiteindelijk zal verwerpen. Die 5 argumenten zullen waarschijnlijk argumenten zijn die 
de ronde deden op scholen. Die argumenten tonen dus aan welk soort discussies gevoerd 
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werden in de universiteiten van de middeleeuwen. On the contrary…: die uitdrukking is een 
stoplicht, de tekst zal hier een andere wending nemen. Eerst krijgen we een argument met 
autoriteit: de Bijbel, meer bepaald de Genesis, vertelt ons dat God alles geschapen heeft. (On 
the contrary is what is said in Genesis: “In the beginning God created the heaven and the 
earth.”) En dan krijgen we meer rationele argumenten. Vervolgens komt hij met een 
oplossing: we moeten het niet alleen geloven, we kunnen het ook bewijzen. (I answer that not 
only does faith hold that there is creation but reason also demonstrates it) Hij antwoordt op 
elk initial argument. 
* Het issue in deze tekst is creatie. Dit valt buiten de theorie van Aristoteles: er blijft altijd iets 
constant doorheen een verandering, nl. materie. Maar Thomas weet dat materie niet kan 
bestaan zonder dat God het heeft gemaakt. Hoe kunnen we creatie uitleggen, in aristotelische 
termen, en tegelijk de aristotelische notie van verandering behouden? Het echte probleem is 
(zie handout) dat Aristoteles een sterk argument gaf tegen eerste verandering, tegen de 
stelling dat een begin van de tijd kan zijn. Dit is een bijzonder sterk argument. Aristoteles on 
whether there was ever a first motion/change. Motion = verandering. Motion is niet beweging 
(locomotion) of alteration of substantional motion. ??? aanvullen 
1) Neem het voorbeeld van Socrates die bruint: motion is de actualisatie van het moveable, in 
zover dat het moveable is.  
2) Ten eerste moeten dingen bestaan, opdat ze in staat zijn verandering te ondergaan, bv. 
Socrates moet bestaan om te kunnen bruinen. Daarom moeten die dingen een begin hebben, 
(3a) of ze moeten eeuwig zijn (3b).  
4a) en 5a) Aristoteles’ argument: er kan geen eerste verandering zijn, hoe ver terug je ook 
gaat, er zal altijd een verandering aan voorafgegaan zijn. Aristoteles gelooft dat de wereld er 
eeuwig was. Motion is de actualisatie van wat beweegbaar is, voor zover het beweegbaar is. 
Je moet ook een ding hebben dat de verandering ondergaat, opdat de verandering mogelijk 
zou zijn. Er moet een subject in existentie zijn. Er moet ook een active cause voor de 
verandering zijn. Denk aan papier en vuur: opdat papier zou branden, heb je papier (subject) 
én vuur (active cause) nodig.  
Bv. stel dat het papier dat vuur vat, een periode daarvoor niet bestond en dus een begin heeft 
waarvoor het papier niet bestond. Er is dan wel de verandering van iemand die de boom 
omhakt, en een zaadje waaruit de boom groeit. En zo krijg je een oneindige regressie. Het 
papier is immers gemaakt, dat was een verandering, en zo kan je tot de oneindigheid telkens 
veranderingen vinden.  
Dus als x een begin zou hebben in de tijd, dan kan er geen eerste verandering zijn.  
 
3b) x is eeuwig, heeft altijd al bestaan 
Ook uit 4b) en 5b) volgt dat geen beginning of motion is.  
Er is nog steeds discussie over hoe dit argument weerlegd kan worden. Als Aristoteles gelijk 
zou hebben, wat moeten we dan doen we met creatie of schepping?  
 
* Tekst Thomas p 74. Thomas geeft de volgende definitie van creatie of schepping: “This, 
however , we call to create: to produce a thing into being according to its entire substance.” 
Dit is gerelateerd aan één van de 5 bewijzen van schepping van Thomas. Alle zijnden komen 
van het hoogste zijnde, nl. God, zoals warme voorwerpen hun warmte krijgen van een nog 
warmer voorwerp. Thomas denkt aan te kunnen tonen dat creatie wel degelijk bestaat, we 
komen allemaal van het volmaakte zijnde. Maar nu moet Thomas aantonen hoe verandering 
verschilt van creatie:  
1) Ten eerste vooronderstelt creatie of schepping niets in het ding dat gecreëerd wordt (“The 
first is that it presupposes nothing in the thing which is said to be created”). Daarin verschilt 
verandering van creatie, want alle verandering veronderstelt immers materie, een subject dat 
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constant blijft doorheen de verandering. Bij substantiële verandering (generation of 
corruption) gaat de primaire materie over van de ene vorm naar de andere vorm. Als er een 
accidentele verandering is, dan worden bv. Socrates en bruinheid verondersteld. Bv. Er is al 
een steen, de materie blijft constant doorheen de verandering waarbij de beeldhouwer een 
vorm aanbrengt. Er is dan geen creatie of schepping van materie, er is alleen verandering van 
vorm van materie. In het geval van creatie of schepping, is er geen materie, en dan is er plots 
wel materie. Creatie is de complete giving of being, het gaat dan om de creatie of schepping 
van vorm én materie.  
2) Ten tweede: “The second thing is that non-being is prior to being in the which is said to be 
created.” Dat is in dit geval geen prioriteit van tijd of duur, maar een prioriteit van natuur. 
Thomas probeert een temporele prioriteit uit te sluiten, waarom? Was er tijd voor de 
Schepping? Thomas zal zeggen dat er geen tijd was voor de Schepping, tijd werd gecreëerd 
samen met de schepping. Er is geen tijd voor God, daarom moet Thomas de temporele factor 
uitsluiten. Thomas spreekt hier over een prioriteit van afhankelijkheid. Als God ons zijn being 
niet had gegeven, dan bestonden we niet, we zijn in ons bestaan dus afhankelijk van God. 
 
Because of these two points, creation is said to be “out of nothing” in two ways: Schepping is 
ex nihilo op twee manieren:  
1) On the one hand: Ten eerste is er niets voor de schepping, geen materie, geen vorm. En dan 
had het universum existentie.  
2) On the other hand: Er is een absolute afhankelijkheid van bestaande dingen tgo God. Dat is 
niet waar bv. van een ijsblokje: als je het op tafel lijkt, verdwijnt het niet, maar verandert het 
van vorm. Zonder God zouden we niet van vorm veranderen, we zouden gewoonweg niet 
bestaan.  
 
Thomas denkt een aristotelische beschrijving te kunnen geven van schepping. If however we 
should add a third… Hier komen we terecht in de discussie over de eeuwigheid van de 
wereld. Volgens Aristoteles is de wereld eeuwig. Maar volgens de Bijbel heeft God hemel en 
aarde geschapen. Maar je kan niet bewijzen dat het universum ontstaan is op een gegeven 
moment in de tijd, je moet dat geloven: “If, however, we should add a third point to the 
meaning of creation, that the creature should have non-being prior to being even in duration, 
so that it is said to be “out of nothing” because it is temporally after nothing, in this way 
creation cannot be demonstrated and it is not granted by philosophers, but is taken on faith.” 
 
Les 6 (9/11) 

8.	  Thomas	  Aquinas	  vs.	  John	  Scottus	  Eriugena	  on	  How	  to	  Talk	  about	  
God	  

Inleiding:	  	  
Als we over God spreken, wat schrijven we hem dan toe? omniscience (alwetendheid), 
onmnipotence (almacht), perfectie. En wat wil het zeggen dat God alle kwaliteiten van een 
mens heeft, maar dan in een perfecte vorm?  
Middeleeuwse filosofen willen Gods transcendentie respecteren. Bv. Creatie: absolute 
afhankelijkheid van dingen van God. De hele existentie (materie en vorm) is afhankelijk van 
God. Wij zijn dus ontologisch volledig afhankelijk van God.  
God is perfect op een transcendente manier, hij is helemaal anders dan ons. Zijn andersheid 
leidt tot een beperking van de kennis die je kan hebben van God. God is helemaal anders dan 
de dingen die we om ons heen zien. Dan kunnen we ons de vraag stellen: Weten we eigenlijk 
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wel iets van God? En heeft het überhaupt wel zin om God proberen te beschrijven? Stel dat 
we zouden aannemen dat het antwoord op deze vragen negatief is, kunnen we daar tevreden 
mee zijn? Zijn er andere redenen dat we geïnteresseerd zijn in het spreken over God?  
Ten eerste is het spreken over God een test case, een manier om uit te testen hoever het bereik 
van taal reikt in het spreken van iets absoluut anders. Zijn de termen die aan God worden 
toegeschreven wel coherent? Bv. God is “tijdloos”. Bv. God is “alwetend” → God moet op 
één of andere manier in de tijd zijn, om alwetend te zijn. Want we spreken met noties van tijd, 
bv. “Nu zitten we in lokaal B.” Er is dus een conflict tussen alwetendheid en tijdloosheid. Die 
conceptuele zaken kunnen we onderzoeken als we over Godtalk spreken. Gods transcendentie 
lijkt het moeilijk te maken om iets over God te zeggen, anderzijds is er wel de intuïtie dat we 
in staat zouden moeten zijn om over God te spreken.  
Ten tweede zitten we met de Bijbel die uitgelegd moet worden. We moeten uitleggen hoe de 
Bijbel heilige dingen bedoelt. 
 

1.	  John	  Scottus	  Eriugena	  
 
* Achtergrond: Eriugena leefde in Ierland, overleed in 877. Hij schreef veel boeken over de 
kunsten (wiskunde enzo), maar was vooral bekend als vertaler. De kennis van het Grieks in de 
middeleeuwen stelde niet veel voor, behalve in Ierland. Om de één of andere reden legde men 
zich daar nog toe op het Grieks. Eriugena werd naar het Karolingische hof gebracht, waar hij 
neoplatoonse werken moest vertalen. Zijn belangrijkse vertaalwerk was de vertaling van 
Pseudo-Dionysius de Aeropagite. Die mens kennen we eigenlijk niet. De persoon die dit 
schreef was waarschijnlijk een 5e eeuwse Syrische monnik, die sterk beïnvloed is door 
Proclus. Zijn belangrijkste werken zijn “Celestrial Hierarchies” en “On Divine Names”. Hij 
deed alsof hij een heilige was, waardoor zijn werken gelezen werden en zijn werk erg 
beroemd werd. 
Eriugena nam de nieuwe platoonse geest van de werken op die hij vertaalde, en hij verwerkte 
dat ook in zijn eigen werk.  
Periphyseon had weinig invloed op zijn tijdgenoten, het werd zelfs veroordeeld in de 13e E. 
Het is een dialoog tussen een anonieme leraar en zijn student over de natuur. 
 
* Wat is natuur? Hand-out nr. 1: “As I frequently ponder and, so far as my talents allow, ever 
more carefully investigate the fact that the first and fundamental division of all things which 
either can be grasped by the mind or lie beyond its grasp is into those that are and those that 
are not, there comes to mind as a general term for them all what in Greek is called physis and 
in Latin natura… ‘Nature’, then is the general name, as we said, for all things, for those that 
are and those that are not.” Voor Eriugena dekt de term natuur alles, zowel dingen die zijn als 
dingen die niet zijn. Wat wil dat zeggen? Er zijn hier twee interpretaties mogelijk: 
1) De common sense interpretatie: er zijn dingen die er zijn (bv. mensen in deze aula, bomen 
buiten,…) en er zijn dingen die nog moeten zijn, of al geweest zijn, of kunnen zijn in andere 
wereld. Dat is niet wat Eriugena bedoelt. 
2) De neoplatoonse interpretatie: er zijn klassen van dingen die existentie hebben en er zijn 
dingen boven het bestaan staan. Dat is hoe Eriugena natuur opvat. Natuur omvat de dingen 
die bestaan én ook de dingen die boven het bestaan staan. 
p. 26 onderaan: “All things which fall within the perception of bodily sense or (within the 
grasp of) intelligence are truly and reasonbly said to be, but that those which because of the 
excellence of their nature elude not only all sense but also all intellect and reason rightly seem 
not to be – which are correctly understood only of God and matter and of the reasons and 
essences of all the things that are created by Him. And rightly so: for as Dionysius the 
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Aeropagite says, He is the Essence of all things Who alone truly is. “For”, says he, “the being 
of all things is the Divinity Who is above being.”” Er zijn bepaalde dingen, die zo excellent 
zijn, dat ze niet bestaan, ook al horen ze bij de natuur. Denk terug aan de hiërarchie van zijn 
van Augustinus uit les 2. Augustinus zou dus niet akkoord gaan met Eriugena: God bestaat 
wel degelijk volgens Augustinus. In de neoplatoonse traditie is het Ene boven het bestaan, en 
hier zinspeelt Eriugena op. We kunnen God niet begrijpen, omdat hij voorbij het zijn is.  
Merk op dat intelligibiliteit en existentie aan elkaar gelinkt zijn: wat existentie heeft, kunnen 
we begrijpen. Wat geen existentie heeft kunnen we niet begrijpen. God staat dus boven het 
zijn, maar hoort toch tot de natuur. Natuur is dus alles, God incluis.  
 
* Eriugena maakt 4 onderscheidingen in de natuur: 
Hand-out nr 2: It is my opinion that the division of Nature by means of four differences 
results in four species, (being divides) first into that which creates and is not created, secondly 
into that which is created and also creates, thirdly into that which is created and does not 
create, while the fourth neither creates nor is created…”  
4 subklassen in de natuur:  
a) Wat creeërt en zelf niet gecreëerd is: dat is God.  
b) Wat gecreëerd is en zelf creëert: dat zijn de primordiale oorzaken of ‘divine ideas’. Dit zijn 
de gecreëerde voorbeelden van c).  Vergelijk met de eeuwige waarheden die God gecreëerd 
heeft in de theorie van Descartes.  
c) wat gecreëerd is en zelf niet creëert: de concrete dingen rond ons, zintuiglijke wereld. 
d) wat noch creëert noch gecreëerd is: God, God als het ultieme goed waar alle dingen 
eindigen.  
Er is een soort beweging in dit schema, het is niet statisch. Er is namelijk een beweging van a 
naar d. Alles komt voort uit God, en keert er weer naar terug. Alles van de schepping zal ooit 
terugkeren naar God.  
 
* Volgens Eriugena is de wereld een theophany, de wereld is een verschijning van God. God 
maakt zichzelf kenbaar door de zintuiglijke wereld: p. 26: “…those things that become 
manifest...”; p. 27 “For just as God as He is in Himself beyond every creature is 
comprehended by no intellect, so is He equally incomprehensible when considered in the 
innermost depths of the creature which was made by Him and which exists in Him…”: 
wezens bestaan in God.  
Dit werk werd veroordeeld owv pantheïsme, men dacht dat Eriugena zei dat het enige wat er 
is God is, dat we allemaal God zijn. Hij komt inderdaad wel in de buurt van pantheïsme met 
zijn theophany, maar het is toch niet helemaal hetzelfde.  
God heeft dus de centrale plaats in het schema: alles draait om God. Dat is het schema van 
Eriugena van hoe de wereld werkt. Maar vergeet hierbij niet: God bestaat niet volgens 
Eriugena! 
 
* Apofatische en katafatische theologie: 
Apofatische theologie is een negatieve theologie. Het is de claim dat God niet dit of dat of iets 
is. Het is de ontkenning dat we iets over God kunnen zeggen. Volgens een katafatische 
theologie kan je wel iets over God zeggen. Dit onderscheid is een belangrijk topic in de 
middeleeuwen. Eriugena introduceerde de apofatische theologie in de middeleeuwen.  
p. 45 De leerling vraagt: “But I should like to hear from you, whether all the categories - for 
they are ten in number – (can truly and properly be predicated) of the supreme One Essence in 
Three Substances of the divine Goodness, and of the Three Substances in the same One 
Essence”: hoe kunnen we dingen aan God prediceren met de categorieën van Aristoteles? 
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De leerkracht antwoord: “if one has begun to discuss…” : Dit is een heel liberale katafatische 
theologie die zegt dat we alles aan God kunnen toeschrijven. Dit standpunt wordt getemperd: 
er is een causale link. p. 46 – 47 “If therefore the aforesaid Divine Names are confronted... 
only a few of the Divine Names can be set forth for the sake of example.” : Hier komt het 
apofatische binnen. p. 47 “Thus, God is called essence, … that is, more-than-goodness”: zo 
moeten we volgens Eriugena over God spreken. Er is geen oppositie in God. Harmonie staat 
centraal in Eriugena’s denken over God. God is aan niets tegengesteld. God omvat alle 
predikaten, waardoor je het niet werkt om te zeggen dat hij goed is ofzo, want dan zou je niet 
slechtheid kunnen toeschrijven aan God. Eriugena ontwikkelt een dialectiek met een these, 
antithese en synthese 
p. 49: Enkel zo kunnen we over God spreken: “For when you have reached the point of 
view… it can be called after this.”. Eriugena suggereert dat we niet echt iets positief over God 
kunnen zeggen. p. 50: God is super-, staat beyond. God staat voorbij essentie, voorbij 
existentie. God is wijs, God is niet wijs, God is voorbij wijsheid. p. 50 – 51: “that these names 
which are predicated of God… but what that “is” is, it in no way defines.” Volgens Eriugena, 
als we over God spreken, zeggen we niet echt iets met een echte betekenis. God staat boven 
wijsheid: dat lijkt positief, maar is eigenlijk is het negatief. We kunnen niet echt iets over God 
zeggen. Het gaat het begrijpelijke te boven.  
Eriugena geeft ons dus een apofatische theologie: als we over God spreken, weten we 
eigenlijk niet echt wat we aan het zeggen zijn.  
 

2.	  Thomas	  van	  Aquino	  
 
* Die oplossing van Eriugena is niet bevredigend voor de meeste theologen, ze willen zinvol 
over God spreken. Thomas zal op invloedrijke manier over God spreken. 
 
* hand-out nr. 1: We kunnen niet op tegen onze Schepper, we komen niet eens in de buurt. 
Thomas is een goede aristotelicus: kennis begint met de zintuigen. Ons intellect is afhankelijk 
van de zintuigen in het vormen van concepten. We kunnen niet weten wat God is, we hebben 
geen metafysische kennis van God, omdat we God niet kunnen zien. Thomas heeft dus een 
eerder sterke negatieve of apofatische theologie op dit niveau. Als het er op aan komt te weten 
wat God is, een diepe intrinsieke kennis, hebben we niets. Toch heeft hij uiteindelijk geen 
negatieve theologie: God is de schepper van de wereld, we kunnen God kennen door inductie 
van zijn effecten. We kunnen bijvoorbeeld weten óf God bestaat (an sit): we kunnen 
induceren dat er een schepper moet zijn van alle dingen. Daarom kunnen we ook dingen aan 
God prediceren.  
Hand-out nr. 4: Omdat we allemaal veroorzaakt zijn door God, kunnen we zeggen dat er een 
zekere gelijkenis is tussen ons en God. Thomas’ theologie is dus niet negatief: we kunnen 
kennis hebben over God vanuit de causale link tussen God en de wereld.  
Hand-out nr. 3: Commentary on the Metaphysics: dit is een commentaar op het citaat van 
Aristoteles handout nr. 2: Volgens Aristoteles kunnen dingen op verschillende manieren zijn: 
als substantie en als accident. Hier staat Thomas kritisch tegenover. Terminologie hand-out 
nr. 3: 
- univocally geprediceerd: het zijn termen die dezelfde betekenis behouden in verschillende 
contexten.  
- equivocally geprediceerd: de betekenis kan verschillen afhankelijk van context. Bv. bank: 
zetel en bank.  
analogically geprediceerd: by analogy 
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* Deze tekst uit de Summa Theologica heeft dezelfde structuur als de tekst van de vorige les. 
  
* p. 131 God heeft ons gecreëerd, dus we lijken op God. Alle perfecties die we hier zien, zijn 
ook in God, maar op een hogere manier. so it signifies through names: we kunnen God niet 
kennen door onze zintuigen.  
p. 131 r 46 - 48. The name…: Volgens Thomas betekent de naam een ding door het concept 
dat we hebben van een ding. De mediatie van een concept beperkt wat we over God kunnen 
zeggen en denken.  
p. 130 r 26 ev: we zijn gebonden aan hoe we over dingen denken door de manier waarop we 
kennis hebben gekregen, nl. via de zintuigen.  
p.130 r 30 ev: God is goed op een primaire manier, schepselen kunnen slechts goed zijn op 
een secundaire manier. We hebben kennis van God dankzij de schepselen, en die schepselen 
kunnen vergeleken worden met de goedheid van God. Daarom zijn onze concepten gebonden 
aan de geschapen wereld.  
p. 131 r 35 - 43: In de naam ‘steen’ zit ingesloten dat het een materieel ding is. Sommige 
woorden zijn zo gebonden aan die materialiteit dat ze niet geschikt zijn om aan God toe te 
schrijven. Sommige woorden drukken perfecties uit. Dat zijn woorden die, zij het op een 
imperfecte manier, aan God kunnen worden toegeschreven. Maar onze concepten zijn 
gebonden aan deze zintuiglijke wereld. Onze woorden kunnen niet op tegen God, ze reiken 
niet zo ver. Hoe lost Thomas dit op?  
p. 133-134: het kan niet univocally geprediceerd aan God worden. Bv. wijsheid: als ik zeg 
“God is wijs”, dan zeg ik dat God essentieel wijs is, die wijsheid kan God niet verliezen, het 
behoort tot het God zijn om wijs te zijn. r. 52: when the term wise… this is not true: we weten 
niet hoe God Gods wijsheid kan zijn. Onze conceptie van God is gebonden aan wat we hier 
beneden zien. Dus univocally kan het niet geprediceerd worden.  
p. 134 Analogy: analogie is wanneer twee termen niet meteen dezelfde betekenis hebben. Er 
zijn 2 types van analogie: 
1) Bv. Wat is gezond? Het is een vorm in een dier, we kunnen van een dier zeggen dat het 
gezond is. Maar we kunnen ook over andere dingen spreken die gezond zijn. bv. medicijnen 
kunnen gezond zijn. Maar het medicijn is ‘gezond’ in de zin dat het gezondheid veroorzaakt 
bij het dier. Bv. urine is gezond, want het geeft aan dat het dier gezond is. Al die dingen zijn 
gezond, omdat ze gerelateerd zijn aan één centraal ding, nl. de gezondheid van een dier.  
Dit zal niet werken voor God en schepselen. Want dan zou Gods wijsheid ondergeschikt zijn 
aan een derde soort wijsheid.  
2) Waarom is een medicijn gezond? Omdat het gezondheid veroorzaakt. God is goed omdat 
hij goedheid veroorzaakt. Alle perfecties in de schepping zijn veroorzaakt door God. Omdat 
God die perfecties veroorzaakt, kunnen we analoge kennis hebben van God. Omdat God al 
die instanties van goedheid heeft veroorzaakt, kunnen we door analogie goedheid aan God 
prediceren.  
p. 137 r 50 ev: God heeft al die perfecties, maar op een meer eminente manier dan de manier 
waarop de dingen in deze wereld die kwaliteiten bezitten.  
 
* Hand-out nr. 5: John Duns Scotus geeft kritiek op Thomas: verwijder alle imperfecties van 
onze predikaten, en schrijf dat toe aan God. Als Thomas gelijk had, dan zouden we niet weten 
waarover we spraken. De wijsheid van God is dezelfde wijsheid als de wijsheid die we in de 
zintuiglijke wereld tegenkomen. We moeten dat concept dan strippen van zijn imperfecties, 
en dat kunnen we aan God toeschrijven.  
 
Les 7 (16/11) 
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9.	  Thomas	  Aquinas	  on	  Being,	  Goodness,	  and	  Evil	  
 
* Tekst 2: welke soorten van kwaad bestaan er?  
We moeten een onderscheid maken tussen ontologisch kwaad en moreel kwaad. Moreel 
kwaad is een eigenschap van acties. Als we de ontologische vraag naar kwaad stellen, doen 
we aan meta-ethiek. Da’s de paraplu waaronder alle andere ethieken passen. Meta-ethiek 
behandelt vragen als: Wat is goed? Wat is kwaad? Wat is een handeling? 
In de ethiek zijn er drie takken: 
 - meta-ethiek 
 - normatieve ethiek 
 - toegepaste ethiek. Bv. is oorlog altijd verkeerd?  
Vandaag zijn we vooral bezig met meta-ethiek.  
 
* Wat is kwaad? Verschillende opvattingen in de loop van de geschiedenis: 

• Een populair antwoord in de oudheid: materie is kwaad. Da’s ook wat de Manicheeërs 
dachten. Alles wat met materie te maken had, was kwaad, volgens het Manicheïsme, 
zelfs bv. een baby krijgen. Bv. Waarom je kan je je seksuele lust niet beteugelen? 
Omdat je een lichaam, en dus materie, hebt.  

• Bij Plato vinden we een gelijkaardige idee: materie is niet zo slecht als dat de 
Manicheeërs het voorstellen, maar ook niet goed. Materie is een last. Goed 
daarentegen zijn de intelligibele vormen.  

• Een christen heeft problemen met zo’n opvatting: alles wat God geschapen heeft, is 
heel goed. Als we materie slecht zouden noemen, zouden we moeten zeggen dat God 
het kwaad heeft geschapen. Een christen verwerpt de gedachte dat kwaad geschapen is 
door God, al wat God geschapen heeft is goed. Wat kan het kwaad dan zijn? Een hoe 
leg je uit dat alles goed is? Thomas van Aquino geeft ons een christelijk verantwoorde 
antwoord op de vraag naar het kwaad. 

 
* p. 49 r 19 – 29: Every being in so far as it is a being, is good. No being…  
p. 1 tekst 2 in de tweede kolom: It must be by the name of evil… 
Volgens Thomas van Aquino is goedheid ‘zijn’, en het kwaad is de afwezigheid van 
goedheid. Hand out nr. 1: De basisstructuur van het argument: 
 a) iets kan slechter gemaakt worden enkel als het al bestaat.  
 b) als al het goede van iets wordt afgenomen, houdt het op met bestaan.  
 c) voor zover dingen bestaan, zijn ze goed.  

d) Kwaad bestaat dus niet volgens Augustinus. Het enige wat bestaat, is goed, en als 
het niet goed zou zijn, dan zou het niet bestaan.  

Convertibility of being and goodness: da’s een traditionele idee, van Plato tot Leibniz. Wat 
bestaat is, voor zover dat het bestaat, goed. Bv. een mes: wat maakt een mes een mes? Het 
snijdt. Da’s Aristoteles’ function argument. De functie van een ding dat het meest specifiek is 
aan een ding bepaalt wat een ding is. Bv. wat maakt de mens de mens? De rede: we moeten 
onze rede gebruiken, oefenen. Want dat is onze functie. Als we zeggen dat een mes een goed 
mes is, dan wil dat zeggen dat het goed snijdt en dus scherp is. Als ik een heleboel dingen 
snijdt met mijn mes, wordt mijn mes stomper. Het snijdt niet meer zo goed. Op een gegeven 
moment, zal je zeggen: het mes is niet goed, het doet niet wat het moet doen. Als het héél 
stomp wordt, noemen we het zelfs geen mes meer. Zijn bestaan als mes is gelinkt aan zijn 
snijkwaliteiten. Het kan zo slecht worden, dat het niet meer bestaat als mes.  
Volgens Augustinus en Aquinas: Een ding behoort tot een type, en hoe meer het de 
kwaliteiten van dat type verliest, hoe meer het ophoudt met bestaan.  
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* Tekst p. 45 r 13-14: 
Aquino zegt dat goed en zijn identiek zijn, ze verschillen enkel conceptueel. Da’s de 
sense/reference distinction. Bv. Frege’s morgenster en avondster: ze verwijzen naar hetzelfde 
object, ze hebben dezelfde referent (Venus), maar ze hebben verschillende senses. Ze doen u 
aan hetzelfde ding denken op een andere manier. Ze hebben andere connotaties. Bv. 
Shakespeare en “de auteur van Hamlet”: je denkt aan hetzelfde ding op een andere manier.  
Het onderscheid tussen zijn en goedheid is conceptueel. Goed en zijn verwijzen naar hetzelfde 
ding op een andere manier. Zijn en goed zijn co-extensive. In elke zin waar je de term ‘zijn’ 
hebt, kan je de term ‘goedheid’ plaatsen, en de zin zou nog steeds waar zijn. De termen zijn 
dus inwisselbaar.  
Zijn en Goed zijn ook transcendentale concepten: ze transcenderen de Aristotelische 
categorieën, ze zijn toepasbaar op alle dingen. Je hebt goede substanties, kwaliteiten, 
kwantiteiten,… en je hebt substanties, kwaliteiten, kwanteiten,… die zijn. Zo moet je dus 
begrijpen dat zijn en goed hetzelfde zijn in realiteit, maar conceptueel verschillen.  
 
* p. 45 r 13-23: Good and being are identical…  
Aristoteles’ argument voor de convertibility van zijn en goedheid. Zie ook hand out: 
a) het goede is waarnaar alles verlangt. Het goede is de bron van alle actie. Het goede is het 
antwoord op de waarom-vraag. We willen dingen omdat ze goed zijn.  
(p. 47 r 34- 36: We zagen de 4 oorzaken bij Aristoteles. De finale oorzaak is de belangrijkste 
oorzaak, daardoor hebben we de andere 3 oorzaken. De finale oorzaak is de ultieme 
motivatie) 
b) we verlangen naar dingen als ze perfect zijn. Perfect moet hier begrepen worden in de zin 
van ‘compleet’. Als we streven naar het goede, willen we compleet zijn.  
c) iets is perfect voorzover het actueel is. Actualiteit is wat perfect is, het is niet meer in 
potentialiteit. Niets is perfect als niet alle potentialiteit gerealiseerd is.  
d) link tussen zijn en goedheid.  
Voorbeeld: Russ gaat naar Manchester United, en Russ zegt: “jullie zouden me moeten willen 
als voetbalspeler bij jullie ploeg.” De spelers zeggen tegen hem: “Maar u ziet er helemaal niet 
sportief uit, het enige wat u doet is lezen!” “Maar ik ben potentieel een goede voetbalspeler!”, 
antwoordt Russ. “Maar we willen geen potentieel goede voetbalspeler, we willen een actueel 
goede voetbalspeler. Er wordt verlangd naar een actueel goede voetbalspeler.”, zeggen de 
spelers. → da’s de intuïtie van Aquino’s argument. Zijn en goedheid zijn convertible. We 
verlangen naar dingen die actueel zijn, perfect zijn, en niet naar dingen met een hoge graad 
van potentie 
p. 49 r 19 – 23: Every being in so far as it is a being…  
 
* Hoe werkt dit concreet? Al wat bestaat, heeft een substantiële vorm. Een substantiële vorm 
maakt het ding in kwestie tot wat het is. Bij de gratie van het feit dat we een instantiatie zijn 
van de vorm van ‘mens’, bestaan we. Daarnaast geeft onze substantiële vorm ons een aantal 
potentialiteiten. We kunnen die potentialiteiten perfectioneren door deze te oefenen. We 
worden dan een beter mens, waardoor we ook meer bestaan. We worden dan meer ‘mens’. 
Als we onze rede gebruiken en deze potentie perfectioneren, worden we dus beter en meer 
mens. Het gaat dus allemaal om de actualisatie van een potentie die gebonden is aan de 
substantiële vorm. Elke natuurlijke soort heeft een set potenties op zichzelf.  
Er zijn twee gecoördineerde sets:  
° being:  - ongekwalificeerd → primary existence. Iets is een being, omdat het bestaat 

als een individu van een zeker type. Hij krijgt bestaan of actualiteit door de 
substantiële vorm. De substantiële vorm geeft ongekwalificeerde existentie. 
Mensen hebben een grote mate van ongekwalificeerde existentie, dieren en 
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planten hebben dat minder. Tussen soorten kan er dus een verschil tussen 
ongekwalificeerde existentie.  

  - gekwalificeerd.  
° goodness: - gekwalificeerde goedheid: De primary existentie is gekwalificeerd goed. 

Gekwalificeerd, omdat het meer kan krijgen. Je krijgt potenties obv je 
substantiële vorm, die kan perfectioneren, actualiseren. Je kan iets doen met je 
potentialiteiten. p. 46. response op 3: je hebt potentialiteit om te lezen, om 
deugdzaam te zijn,… En dat geeft je ongekwalificeerde goedheid en 
gekwalificeerde existentie.  

 - ongekwalificeerd 
Er is dus een spectrum: mensen als Hitler hebben hun potentialiteit niet geactualiseerd, ze zijn  
ongekwalificeerd. Mensen als Mandela hebben wel hun potentialiteit wel geactualiseerd. Ze 
hebben dus wel meer ongekwalificeerd goedheid. 
Bv. Elke mens heeft bestaan voor zover hij participeert aan zijn substantiële vorm. Als we 
ernaar streven om onze rede te ontwikkelen, neem je toe in bestaan. Dat bestaan wordt 
toegevoegd aan je primary existence. Iemand die als een dier leeft, krijgt dat extra bestaan 
niet. Je moet dus leven als een filosoof, je rede zo veel mogelijk gebruiken.  
(Opmerking: Waarom maakt Aquino dit onderscheid? We denken dat zijn en goed geen vage 
begrippen zijn, dat het een kwestie is van alles of niets: Iets is goed of slecht, iets bestaat of 
bestaat niet. Maar goedheid is een kwestie van meer of minder. Elke mens bestaat, dat is voor 
iedereen hetzelfde. Maar je kan dingen doen om jezelf je te perfectioneren, waardoor je meer 
bestaat → Aquino raakt wat in de war.) → aanvullen 
 
* Wat doen we nu met het kwaad? p. 249 2e kolom: Some things… It is in this that evil exists: 
het kwade is gewoon de afwezigheid van goed. Maar er zijn 2 soorten van afwezigheid: 
p. 50 kolom 2: But not every absense of … 
Afwezigheid kan zijn: 
 - negatief 
 - privatief 
Negatieve afwezigheid is niet kwaad. Want het moest er niet zijn in de eerste plaats. Bv. een 
mens kan niet zo snel lopen als een paard → dat is niet kwaad, de mens is niet bedoeld om zo 
snel te lopen. 
Privatieve afwezigheid is kwaad: wat er zou moeten zijn, is er niet. Bv. relatie tussen zicht en 
blindheid. Dingen die zouden moeten kunnen zien, maar niet kunnen zien → dat is kwaad.  
 
* Waarom is er kwaad in de wereld?  
Deze vraag zouden we eigenlijk moeten herformuleren: waarom zijn er meer of minder goede 
dingen in de wereld? Waarom zijn er dingen waar in tamelijk hoge mate goedheid aan 
ontbreekt? 
p. 249: the perfection of the universe requires… 
p. 250 kolom 1: hence many good things … for fire would not be generated…  
Bv. Vuur: om vuur te krijgen moet je lucht ‘corruperen’ → dit voorbeeld gaat terug op fysica 
in de oudheid. Vuur corrupeert lucht, maakt lucht minder goed.  
Beste voorbeeld: om de glorie van een leeuw te hebben, moet de ezel dood.  
De schepping zoals die is, toont dus Gods glorie. Er zouden vele goede dingen niet zijn, als er 
bepaalde slechte zaken niet zouden zijn.  
p. 48 r 59-66: Non-existence is good → nee, niet-existentie is slechts accidenteel desirable. Je 
denkt dat je verlangt naar het verwijderen van kwaad. Maar kwaad is het gebrek aan bestaan 
zelf. Je kan dus niet verlangen naar het verwijderen van. Je verlangt eigenlijk naar een ander 
soort bestaan. Bv. “Ik wou dat ik niet blind was” is eigenlijk “ik wou dat ik kon zien”. Die 
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negatieve uitdrukkingen kunnen vervangen worden door een positieve uitdrukkingen. 
Uitdrukkingen die een verlangen naar het verwijderen van kwaad uitdrukken, kunnen 
vervangen worden door uitdrukkingen die een verlangen naar een bestaan uitdrukken.  
p. 250 kolom 1. Aquino zegt dat het makkelijk is om verward te geraken over het ontologisch 
statuut van het kwaad. Je kan ‘zijn’ op twee manieren gebruiken: 
 - metafysisch 
 - semantisch (propositie) 
Door de semantische uitspraak: “Jan is blind”, kan je denken dat blindheid echt bestaat. Maar 
dat klopt niet, het is gewoon het functioneren van de taal. Wat blindheid is (metafysisch 
gezien), is het gebrek aan zicht.  
 
* Tegenwerping: Goedheid en zijn dus convertable. Het kwaad heeft geen existentie. Maar 
wat zeggen we dan over virussen, aardbevingen,…? Ze zijn goed omdat ze bestaan, maar ze 
kunnen slecht zijn voor bepaalde mensen.  
 
Les 8 (23/11) 

10.	  Thomas	  Aquinas	  on	  body	  and	  soul	  

1.	  Inleiding	  
* Opmerking: Elk levend ding heeft een ziel in de ME. Dat staat niet onder discussie.  
 
* Hand-out nr. 1. Treatise on human nature: De ziel is het eerste principe van leven volgens 
Thomas van Aquino. Wat betekent dit? Je kan je eigenlijk veel principes van leven inbeelden. 
Bv. Lucht: zonder lucht kan je niet leven. Maar ook niet zonder een hart, longen, voedsel, 
water,… Maar de ziel is het éérste principe van leven. Al die andere noodzakelijke principes 
werken samen, op zich zijn ze niet genoeg om te leven. Achter al die andere principes is er de 
ziel als centraal principe. De ziel houdt de andere principes aan het werk. De ziel zorgt ervoor 
dat het hart pompt, de longen ademen, … 
  
* Traditioneel maakt men een onderscheid tussen drie soorten zielen: 
1) mensenziel of rationele ziel. Deze zielen hebben naast de capaciteiten van de dierenziel en 
de plantenziel ook rationaliteit, rede. Die rationaliteit houdt 2 zaken in: intellect en wil.  
2) dierenziel of waarnemende ziel. Ze kunnen, naast wat vegetatieve zielen kunnen, ook 
waarnemen en bewegen. Waarnemen en bewegen gaan samen volgens middeleeuwse 
filosofen.  
3) plantenziel: vegetatieve of nutritieve ziel. De ziel kan enkel eten en reproduceren en 
groeien. 
Mensenzielen hebben dus de functionaliteiten van al de drie zielen. Vandaag zullen we het 
vooral over deze rationele ziel hebben.  
Wat betreft de menselijke ziel zijn er 2 alternatieven, de eerste vinden we bij Plato, de tweede 
bij Aristoteles. 

2.	  Platonische	  ziel	  
* Platonische ziel (zie 3 a handout): Plato geeft een argument voor de stelling dat we geen 
kennis kunnen vergaren van de zintuiglijke wereld. Toch hebben we kennis, vanwaar komt 
die kennis dan? Volgens Plato hebben we toch kennis dankzij anamnese. We herinneren ons 
de ideeën. Welnu, de natuur van de ziel wordt bepaald door het soort kennis dat we hebben 
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(onveranderlijk, universeel, noodzakelijke kennis). De ziel moet scheidbaar zijn van het 
lichaam, omdat we kennis ergens anders hebben opgedaan (nl. in de ideeënwereld).  
 
* Zie handout 3c: De menselijke ziel is onsterfelijk. De natuur van taal toont dat we 
universele kennis hebben. We kunnen praten over bv ‘de walvis’ (als algemeen begrip), niet 
alleen over concrete individuele walvissen. We hebben die universele kennis door cognitieve 
vertrouwdheid met de vormen. Die platonische theorie van de ziel is uiteraard heel 
aantrekkelijk voor christenen: de ziel is onsterfelijk en scheidbaar van het lichaam.  
 
* Zie handout 4a: Augustinus heeft een platonische opvatting van de ziel. De ziel en het 
lichaam zijn heel andere dingen, het zijn andere substanties. De ziel is het superieure deel, de 
ziel heerst over het lichaam.  
 
* Waarom zou iemand een andere opvatting van de ziel willen hebben, wat is het probleem 
met deze platonische opvatting van de ziel?  
Ons lichaam is belangrijk voor ons. Voor een christen is het leuk met een platonische ziel. 
Onze ziel kan immers blijven voortleven na onze dood. Maar! God heeft ons lichaam ook 
gemaakt. Waarom zou God ons dan opgescheept hebben met dat lichaam, als dat echt zo 
slecht is is? Waarom zou God ons een lichaam gegeven hebben, als we eigenlijk beter af 
zouden zijn zonder? 
 
* Tekst p. 47 §3 Furthermore if a soul were in his body… Ons lichaam zou accidenteel 
verbonden zijn met de ziel volgens platonische opvatting (zoals Socrates accidenteel 
verbonden is met de eigenschap bruinheid, na een vakantie. Die eigenschap komt en gaat). 
Aquinas gelooft dat niet, er moet een substantiële band zijn tussen lichaam en geest.  

3.	  Aristotelische	  ziel	  
 
* Zie handout 5a: Aristoteles’ opvatting op de ziel. Aquinas volgt Aristoteles’ opvatting over 
de ziel. Volgens Aristoteles is de vraag of ziel en lichaam één ding zijn, een domme vraag. 
Denk bv aan een stuk was. Dat stukje was heeft altijd een vorm, en je kan die vorm niet 
onderscheiden van de was zelf. En zo is ook de verhouding tussen lichaam en ziel. Je kan ze 
niet van elkaar scheiden.  
Mooie analogie: het oog. Waardoor is een oog een oog? het zicht. Het zicht verhoudt zich tot 
het oog, zoals de ziel zich verhoudt tgo een menselijk wezen. Zonder zicht, blijft er geen oog 
meer over. We noemen het nog een oog, maar het is eigenlijk geen oog meer. Hetzelfde gaat 
op voor een lijk. Een lijk kan je niet ‘Russ’ noemen, het is niet zijn lichaam, want zijn ziel is 
er niet meer. Je kan lichaam en ziel niet echt van elkaar onderscheiden. Het is zoals was en 
vorm. Als een lichaam geen ziel heeft, is het lichaam niet levend. Het lichaam is een 
ononderscheidbaar deel van een primaire substantie. Je kan lichaam en ziel niet scheiden.  
 
* Deze gedachtegang moeten we verbinden met Aristoteles’ hylomorfisme: elk ding is een 
eenheid van vorm en materie. Je zal nooit een stuk materie vinden zonder vorm. Aristoteles 
probeert bezielde dingen te verklaren met zijn model van metafysica en fysica. De vorm is de 
ziel. De leer van die ziel is dus een onderdeel van Aristoteles’ natural philosophy.  
 
* Wat is het probleem met Aristoteles’ theorie? 5a handout: De ziel is onscheidbaar van 
lichaam… Bij Plato hadden we een scheidbare ziel, maar het lichaam was niet veel waard. Bij 
Aristoteles is het lichaam een essentieel deel van mij. Maar het lijkt erop dat de ziel ook sterft 
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bij het sterven van het lichaam. Aquinas moet balanceren tussen beide: hij wil een scheidbare 
ziel, maar toch een lichaam dat essentieel met ons verbonden is.  

4.	  Thomas	  van	  Aquino:	  balanceren	  tussen	  Plato	  en	  Aristoteles	  
 
In 1265 schreef Aquinas Disputive questions on the soul.  
p. 44: Argumenten voor positie die Aquinas zal verwerpen.  
 
* Aquinas wil aantonen dat het lichaam niet iets accidenteel is voor de mens. Het lichaam is 
deel van de definitie van de mens. Het is essentieel voor een mens om een lichaam te hebben.  
Handout nr 2: Je bent één ding met één ziel. Die ziel is je vorm. De ziel is de substantiële 
vorm van een hylomorfische eenheid. Aquinas gaat hier dus mee met Aristoteles. De eenheid 
van lichaam en geest komt van de vorm of ziel. De ziel geeft het lichaam zijn.  
 
* Maar aan de andere kant: Aquinas is christen, dus ziel moet onsterfelijk zijn en scheidbaar 
van het lichaam zijn. Dit is dus de platonische kant van het verhaal. 
Daarom spreekt hij van de ziel als een entiteit. Entiteit < hoc aliquid: een particulier individu 
van een soort. p. 46 It must be said that an entity … Er zijn 2 voorwaarden voor een entiteit in 
de strikste zin van het woord. Een entiteit in de strikste zin is een first substantie. (bv. ik als 
individueel persoon, deze particuliere stoel,…). Een second substantie is de algemene 
categorie (bv. ‘human being’, de stoel in het algemeen,…). Een first substance moet voldoen 
aan twee voorwaarden:  
1) Subsistent: ze moeten op zichzelf kunnen bestaan. Bv. ik besta niet in iets anders. Een 
accident bestaat wel in iets anders. Entiteiten hebben dus een zekere permanentie.  
2) compleet in een gegeven species en genus van een substantie. Bv. ik als mens ben 
compleet.  
 
Maar er zijn ook andere soorten van entiteiten: p. 46. A foot, a hand are… Hence they do not 
belong… Er is een gekwalificeerd soort van entiteiten, die voldoen aan de eerste voorwaarde 
(subsistentie), maar niet aan de tweede. Een hand of een voet bv. kan je afkappen. Dan ligt die 
hand daar. Het is subsistent: het bestaat op zichzelf. Maar de hand behoorde tot een menselijk 
wezen, het is deel van een first substance. Een materieel deel van een first substance is een 
entiteit by reduction. Zo is ook de ziel: De ziel is, gescheiden van het lichaam, is een entiteit 
op de gekwalificeerde manier. Het bestaat apart, maar de ziel apart voldoet niet aan 
voorwaarde 2. De mens moet per definitie een lichaam hebben. Als de ziel gescheiden wordt 
van het lichaam, is het geen menselijk wezen meer. Het is een deel van een menselijk wezen. 
De ziel is aan de ene kant de vorm van het lichaam, maar het kan apart bestaan. Maar apart is 
het is geen full human being.  
p. 47 onderaan: Therefore one must maintain that the soul is an entity… Aquinas wil aantonen 
dat de ziel een vorm is, zoals bij Aristoteles, en tegelijk is het een entiteit die scheidbaar is 
van het lichaam, zoals bij Plato. Die balanceeroefening steunt op Aquinas’ cognitieve theorie. 
Aquinas pakt het aan via zijn cognitieve theorie omdat het intellect het meest karakteristieke 
is aan de rationele ziel. We zijn rationeel omdat we een intellect hebben.  
p. 48: From the … of the human soul, the mode of its… Aquinas zal argumenteren dat de ziel 
een soort van functioneren heeft op basis waarvan we kunnen zeggen hoe het bestaat. Hij 
geeft een voorbeeld op p. 47 For forms that have an active existing. → dit is een 
tegenvoorbeeld. Je zegt niet dat hitte heet is. Je zegt dat een chauffage heet is. Hitte is zo 
verbonden met materie, dat we er alleen maar over kunnen spreken in termen van materie. 
Wat als iets functioneert zonder materie? Dan bestaat het zonder materie. De ziel, het 
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intellect, heeft een activiteit, denken, dat het lichaam niet nodig heeft. Omdat het kan 
handelen zonder lichaam, kan het ook bestaan zonder lichaam.  
 
* Aquinas zal ook met de cognitieve theorie aantonen dat de ziel de vorm is van het lichaam, 
dat is dus de aristotelische kant van het verhaal. We kennen dingen alleen door zintuiglijke 
perceptie. Aquinas is een empirist: alles wat in het intellect is, komt uit de zintuigen. Voor 
zintuiglijke input zijn we tabula rasa. De ziel heeft het lichaam nodig om het raw material te 
leveren. Zie prentje handout. Het begint links met externe zintuigen, dan gaat het naar de 
interne zintuigen (hersenen). De eerste daarvan is de common sense: daar gaat alle sense data 
naar toe en wordt gebundeld. Zonder common sense zouden we niet kunnen zeggen dat suiker 
zowel wit als zoet is, we hebben de common sense nodig om smaaksensaties en visuele 
sensaties samen te brengen om dit te kunnen zeggen over een suikerklontje. De common 
sense brengt de sense data samen en stoot het naar de verbeelding. De verbeelding maakt een 
gedetailleerd beeld van de data van de common sense, dat is een ‘phantasm’, de laatste 
materiele representatie die we hebben van de wereld.  
Tot hier toe was het hele verhaal materieel, alle organen waren materieel. Het intellect is niet 
materieel. Het gaat over het onveranderlijke, noodzakelijke, universele. Het intellect zelf is 
dus ook niet materieel. Aan de linkerkant is alles materieel. Dan moeten we de brug 
oversteken naar het immateriële intellect. Het agent intellect doet alle materialiteit weg van 
het phantasm. Het intellect werkt met het immateriële. Vervolgens komen we bij het possible 
intellect. En dan kunnen we denken, we hebben de informatie die we nodig hebben om te 
denken. 
 
* Je ziet dus 2 belangrijke dingen:  
1) Het intellect is een functie op zichzelf, denken. En het heeft het lichaam daar niet voor 
nodig. Zie handout nr 6: Het intellect kan niet geassocieerd worden met iets lichamelijk. Als 
we een puur lichamelijk intellect hadden, zouden we lichamelijke dingen niet kunnen 
begrijpen. De ziel is dus subsistent. 
2) handout nr 7: Elke keer je iets denkt, heb je je lichaam nodig. Er zijn twee indicaties 
hiervoor: De eerste indicatie is dat mensen met hersenschade niet zo goed denken. Er is dus 
een orgaan dat moet samenwerken met het intellect. Tweede indicatie: je kan in dit leven niet 
denken zonder je tot je sense data te wenden. Denk aan geometrie. En denken is net het meest 
essentieel aan een menselijk wezen 
 
* Moeilijkheden: 
1) Het lichaam is dus niet noodzakelijk om te denken, maar het is nodig voor de mogelijkheid 
om te denken. Wij als mensen zijn metafysische amfibieën: de menselijke ziel is thuis in het 
lichaam, maar het kan ook bestaan zonder het lichaam. p. 47 One must maintain… Als we 
alleen kunnen denken obv sense data, lijkt het moeilijk om te zeggen dat de ziel activiteit kan 
hebben zonder lichaam.  
2) Wat gebeurt er als je gestraft wordt na de dood? Wordt jij of je ziel dan gestraft? Ben ik 
identiek aan mijn ziel? Er is dus een probleem met de identiteit tussen de persoon en de ziel. 
Thomas zal zeggen dat je ziel niet jij zal zijn, want je ziel heeft geen lichaam, en dat lichaam 
behoort essentieel tot u. Hoe kan het dan eerlijk zijn dat God een ziel straft voor mijn 
misdaden?  
 
Opmerking p. 48: er is geen emergentisme is Aquinas’ theorie. Emergentisme is de theorie dat 
levende processen uit materie voortkomen. Hier zou Aquinas niet mee akkoord gaan.  
 
Les 9 (30/11) 
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John Dun Scotus on Knowledge valt weg.  
Volgende week: William of Ockham on the Virtues 
 

11.	  John	  Duns	  Scotus	  on	  Common	  Natures	  
 
* Achtergrond: Duns Scotus overleed in 1308. Zijn bijnaam was de Subtle doctor: hij legde 
alles uit. Hij werd heel belangrijk, misschien zelfs belangrijker dan Aquinas. In de renaissance 
verfoeiden ze zijn Latijn.Veel van zijn ideeën komen terug in hedendaagse filosofie, bv in 
theorieen over de vrije wil en kennis.  
 
* Theorie over universalia 
Voorbeeld van het probleem van universalia: Hoeveel kleuren zie je op het bord? (Russ tekent 
twee keer een “A” op het bord) 
Zeg je 1 kleur, dan heb je realistische neigingen: er is één kleur die gedeeld wordt door twee 
instanties op het bord. 
Zeg je 2 kleuren, dan heb je nominalistische neigingen: de witheid van de ene A is niet 
hetzelfde als de witheid van de andere A. Dan zeg je dat er alleen individuele instanties zijn. 
Er bestaat niets waardoor het wit van de 2 A’s hetzelfde is. “Wit” is slechts een naam, maar 
bestaat niet echt. Er is niets ontologisch hetzelfde aan die witheid van de twee A’s, ze lijken 
wel op elkaar. Er is één naam (bv witheid), en da’s alles wat die twee witte A’s delen.  
Volgens de realist is er wel zo’n ding waardoor er maar één kleur is. 
Andere voorbeeld: tree tree → hoeveel woorden staan daar? De realist zal zeggen 1, want ze 
delen iets waardoor ze hetzelfde zijn. De nominalist zal zeggen 2, want ze mogen wel op 
elkaar lijken, ze delen niet echt iets. 
 
Tekens (woorden, verkeerstekens,…) zijn types of tokens. De fysieke instantiaties van het 
woord “tree” zijn 2 tokens van 1 type. In het algemeen zijn types abstracties, generalisaties, 
terwijl tokens particuliere instantiaties zijn van een type.  
 
* Wat is nu het probleem? Wat maakt het eigenlijk uit? 
Dat heeft te maken met je kennis en je mogelijkheid om te spreken over de wereld, in de ME, 
maar ook in hedendaagse filosofie. Welke rechtvaardiging heb je om over de wereld te 
spreken?  
Als je een eigenschap toeschrijft aan iets in de wereld:  
bv. Socrates is een menselijk wezen. Plato is een menselijk wezen.  
Dan heb je het probleem: wat is een menselijk wezen? Ik maak een kennisclaim over de 
wereld, maar als we echt iets weten over de wereld, dan moet er iets in de wereld zijn dat 
correspondeert aan onze claim. Er moet iets corresponderen met “menselijk wezen” in de 
wereld. “Menselijk wezen” moet gedeeld worden door Socrates, Plato en jij en ik. Dat is 
nodig als garantie voor onze kennisclaim.  
Dat is de realistische positie: er moet een correspondentie zijn tussen de zaken in onze 
uitspraken, en iets in de wereld. Een realist moet een metafysische grond hebben in de wereld 
dat de dingen in onze uitspraken begrond. Bv. “Bruno is een dier”. Dier is een genus. Als we 
zulke claims maken, moet er iets corresponderen aan onze woorden. Anders speel ik slechts 
met woorden. De wereld spiegelt de taal. Er moeten dingen corresponderen aan onze 
woorden, anders zou ik er geen claims over kunnen maken. Er is dus een strikte 
correspondentie tussen taal en de werkelijkheid volgens de realisten. Als je erover kan praten, 
dan zal er doorgaans iets corresponderen in de wereld aan datgene waarover je praat. 
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Plato was een realist: ik zie allemaal mensen, maar het zijn slechts afschaduwingen van de 
idee “mens”. Door die wereld van vormen te postuleren, dacht Plato te verklaren waarom we 
kennis hebben. Door het contact van de ziel met de vormen, is kennis mogelijk. Kennis 
bestaat immers niet uit particuliere dingen, maar gaat over universele, onveranderlijke dingen. 
Als ik zeg: alle mensen zijn rationeel, dan kan je die claim rechtvaardigen als universeel want 
de idee van rationaliteit is gebonden aan de idee van de mens. Onze kennis heeft zo een 
metaphysical backup. Realisten willen er zeker van zijn dat er dingen in de wereld zijn 
waarover we spreken.  
 
* Waarom zijn er mensen die realisme afwijzen, waarom zijn er nominalisten?  
Volgens de nominalisten zijn er geen dingen die corresponderen aan onze taaluitingen. Waar 
is dat menselijk wezen waar jullie realisten over spreken? Hoe verhoudt het universele 
menselijke wezen zich tot de particuliere menselijke wezens? Volgens Plato is de vorm 
gescheiden van de instantiaties. Maar wat is de relatie tussen beide? Volgens Plato moeten we 
die relatie beschrijven adhv participatie, maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen? 
Volgens Aristoteles daarentegen heeft elke mens een beetje menselijk wezen in zich. Maar 
hoe kan de vorm dan nog universeel zijn, als het niet buiten de instantiaties bestaat? 
 
De nominalist heeft goede vragen om aan de realist te vragen:  
1) Wat is een universalia? 
2) Hoe verhoudt het zich tot de particuliere instantiaties? 
 
Maar het probleem voor de nominalist is het volgende: als die universalia niet bestaan, hoe 
kan ik dan weten dat zowel Plato als Socrates mensen zijn? Hoe krijgen we generalisaties in 
onze taal, als die generalisaties niet in de wereld bestaan?  
 
De realist zal daarom een complexe metafysica hebben, de nominalist niet. Maar de 
nominalist zal moeten uitleggen hoe we met generalisaties moeten omgaan: semantiek, 
psychologie.  
De meeste nominalisten zijn conceptualisten: je hebt een concept “witheid”, maar buiten dat 
concept in je hoofd is er geen “witheid” in de wereld.  
 
* Deze discussie begon in de late antiquiteit met Porphyrius (305). Hij schreef een introductie 
tot Aristoteles categorieën. Aristoteles verdeelde de wereld in 10 categorieën. Zijn die 
categorieën dingen in de wereld? Of is het de manier waarop we nadenken over de wereld? 
Zijn het fenomenale fenomenen, of zijn het mentale fenomenen?  
Zie handout nr. 1: Since… 
A. Zijn genussen en species echt, of bestaan ze enkel in ons denken?  
B. Zijn ze materieel of niet? 
C. Als ze bestaan zijn ze dan gescheiden van particuliere dingen, of bestaan ze in particuliere 
dingen?  
Deze drie cruciale vragen stelt Porphyrius zich, maar hij beantwoordt ze niet.  
 
Belangrijke innovatie van Porphyrius: De Boom van Porphyrius. Zie handout nr. 2: De Boom 
van Porphyrius voor mensen. Het meest algemeen zijn de substanties, meest specifiek is de 
mens. Elk woord is een differentia, het verdeelt twee genussen van elkaar. Van substantie 
kunnen we naar beneden gaan naar lichamelijk. Dan naar levend. Lichamelijke substantie + 
levend: levend wezen. Levend wezen + zintuigen: dier. Dier + rationaliteit: mens.  
 



 32 

* Porphyrius werd in de Latijnse wereld geïntroduceerd door Boëthius. Boëthius schreef in 
een commentaar wat een universalia metafysisch gezien zou moeten zijn. Zie handout 3.  
Eerste eigenschap: Elk van ons is helemaal mens, je kan menselijk wezen niet delen. Het is 
niet als een pizza.  
Tweede eigenschap: eerst had je vriend een iphone, dan jij. Dat kunnen we niet zeggen van 
een universalia. Elk van ons heeft helemaal menselijk wezen, en we hebben dat allemaal 
tegelijk. Er is geen temporele successie 
Derde eigenschap: het moet een metafysisch deel zijn. We zijn mensen omdat mens zijn deel 
is van onze metafysische constellatie.  
 
* De eerste echte verdediger van nominalisme was Abélard. Abélard gaf in zijn werk 
tegenwerpingen op realistische theorieën die de ronde te deden. Toen werden mensen bang 
om realist te zijn.  
Voorbeeld van zo’n realistische theorie (nr 6 handout): de materialistische essentietheorie van 
universalia. Je hebt een essentie, bv. dier. Dier is één essentie, één universalia. Hoe wordt het 
verdeeld over particuliere dieren? Plato en Socrates hebben allebei de essentie dier én de 
essentie mens, maar verschillende accidentele vormen onderscheiden Plato en Socrates van 
elkaar. Dan is er ook ezelheid. Verschillende ezels zijn verschillend obv hun individuele 
vorm, door accidentele eigenschappen. Er zijn dus materiële verschillen op het individuele 
niveau.  
Some people take… Dingen verschillen van elkaar door vormen. Volgens Abélard: Socrates 
is een mens. Socrates is geheel essentially een dier. Bruno de ezel is ook essentially een dier. 
Wel, Socrates is ook geheel essentially rationeel. Bruno niet. Dit slaat nergens op: de 
materialistische essentie theorie faalt: er is maar één essentially dier bij Socrates en Bruno, 
maar toch zijn Socrates en Bruno heel verschillend.  
 
* Engelen waren belangrijk onderwerp van discussie in de middeleeuwen. Niet alleen owv 
hun theologische betekenis, maar ook filosofisch. Als engelen Gods boodschappers zijn, hoe 
communiceren ze dan met ons? Ze zijn immers immaterieel.  
 
* Probleem van individuation: da’s het omgekeerde probleem van universalia. Wat maakt een 
particulier ding een particulier ding? Als we universalia als mens delen, moeten we verklaren 
hoe we dan individualiteit hebben.  
Een nominalist rond universalia, zal hierop zeggen dat je de verkeerde vraag stelt. Er is geen 
reden dat een individu een individu is, want er zijn enkel individuen.  
Zie handout Ockham: individuation is een stupid question. Singularity applies to it 
immediatly. Men moet niet naar een oorzaak van individuation zoeken. Je moet zoeken naar 
de reden waarom dingen common en universeel kunnen zijn. Er zijn slecht individuele 
dingen.  
Een realist zegt hierop: er is een tweede substantie (mens), en die substantie moet zowel in 
Socrates als in Plato zijn. De realist moet uitleggen hoe die substantie in twee individuele 
dingen kan zijn. Zie tekst paragraaf 1: hoe zijn engelen te onderscheiden? Eerst moeten we 
uitzoeken hoe onderscheidingen werken bij de dingen om ons heen. Wat maakt Socrates 
onderscheiden van Plato, ook al zijn ze beiden mensen? Duns Scotus begint met een 
nominalistische visie. Einde par 1: Is a material substance individual…: singuliere dingen zijn 
singulier. Da’s een nominalistische stelling, individuele dingen kan je niet verklaren door iets 
meer basaal. 
par 5 en 6: here it is said… Met de term “contracted” legt men uit hoe zowel Plato als 
Socrates mens zijn. Maar er is geen contraction volgens de nominalist, want er zijn geen 
universalia die contracted kunnen worden. 
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Therefore one should look for a cause… Volgens de nominalist zijn er geen generalisaties in 
de wereld, het zit allemaal in uw hoofd. Er is geen oorzaak van individuation, er is wel een 
oorzaak van universalia. Je moet uitleggen hoe we algemene concepten van de wereld kunnen 
hebben.  
Scotus is een realist en geeft een tegenargument: 
p. 58 – 59: Against this view (nominalist)… Het intellect heeft een act. Het object van die act 
moet bestaan. Als ik u zie, moet je al bestaan. Er moet een object zijn dat bestaat voor de act 
van het intellect.  
An object insofar it is an object… Voor een nominalist zijn er enkel individuele dingen. 
Scotus zegt: maar ik kan verschillende mensen zien. Als we allemaal slechts individuen zijn, 
dan ben ik begrijp het allemaal verkeerd. Dan begrijp ik iets individueel als iets algemeen. Als 
er geen generaliteit is in de wereld, dan zeg ik het verkeerd als ik zou zeggen: ‘ik ben een 
mens’. Scotus gebruikt de rechtvaardiging van onze kennisclaims als een argument tegen 
nominalismz. We zouden het altijd verkeerd hebben als er geen generalisaties bestonden. Als 
ik individuele dingen in algemene termen kan begrijpen, dan begrijp ik het allemaal verkeerd 
volgens de nominalist. 
Scotus zal argumenteren dat er commonness bestaat in de wereld. Er bestaan entiteiten zoals 
menselijkheid, paardheid, koeheid,… Dat zijn entiteten die gedeeld worden door individuele 
dingen. Alle dieren hebben een entiteit “dierheid”. Scotus noemt ze common natures, en ze 
bestaat echt.  
Maar wat doen we dan met Abélards probleem? Scotus lost zijn probleem op (een dier is 
rationeel en niet-rationeel tegelijk? Dat slaat nergens op.) Numeriek één dingen zijn 
individuele dingen, dingen die je als een ‘dit’ kan aanduiden. Nee, zegt Scotus. Een common 
nature heeft een minder dan numerieke eenheid. Het heeft niet de eenheid dat een this heeft, 
dat elk van ons heeft. Het is geen particular. Common natures hebben een eenheid die 
numeriek minder dan een is, want common natures worden gedeeld door particuliere 
instantiaties. 
p. 59 par 8: Anything with a real proper… De common nature moet een less than numerical 
unity hebben. Ze zijn geen dingen waar je “dit” tegen kan zeggen. Maar wat betekent dat? 
Een minder dan numerieke eenheid? Scotus zal argumenteren dat het zo wel moet zijn, anders 
zou de wereld niet werken 
p. 59 – 63: 7 argumenten die je moeten overtuigen van de idee van de common natures.  
p. 61 par 19: For one real opposition… Bv. Je koopt een blik witte en zwarte verf. Je giet ze 
samen. Dan krijg je grijs. Waar je de verf ook koopt, je zal elke keer grijs krijgen. De wereld 
werkt op een voorspelbare manier, en dat kan alleen als er een common natures van zwart en 
wit bestaan. Merk de link op met het “no miracles argument” in de wetenschapsfilosofie: de 
theorieën kunnen altijd de wereld voorspellen, dan zou het toch een mirakel zijn als de theorie 
niet zou kloppen?  
Je kan de voorspelbaarheid en universaliteit van de wereld niet uitleggen als je geen common 
natures onderschrijft.  
p. 62 par 23: If every real unity… The consequent is false… Als elke eenheid een numerieke 
eenheid is, zou elke diversiteit numerieke diversiteit zijn. Er is dus geen spectrum van eenheid 
of diversiteit, er is maar één soort eenheid of diversiteit. Maar dat is vreemd: twee van ons 
kunnen meer of minder op elkaar lijken. Hoe kunnen we dingen groeperen in natural kinds, 
als er geen common nature gedeeld wordt? Elk universalia zou een verzinsel van het intellect 
zijn, als er geen common nature zijn. Dan zou er geen mens bestaan, het woord mens zou 
niets betekenen.  
 
p. 63 par 30: Even with any operation of the intellect… Common natures zijn de dingen die 
kunnen bestaan in vele dingen. Dat verklaart waarom we allemaal mensen zijn. Common 
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natures hebben een less than numerical unity. Dat is de enige manier om uit te leggen waarom 
we kennis hebben van genussen, waarom de wereld werkt zoals ze werkt (voorspelbaarheid). 
 
Een mens is als een fles wijn:  
In de fles wijn zit substantie. Daarnaast zit er lichamelijkheid in. Er zit ook dierheid in. 
Bovendien zit er menselijkheid in. Dat zit allemaal in onze metafysische constellatie, al die 
common natures. En die constellatie delen we allemaal met andere mensen. Wat maakt ons 
dan een individu? De kurk, of de haecceitas. Bv. Russ heeft russitas, Plato heeft platonitas. 
Elke van ons heeft zijn haecceitas. Scotus noemt dat primarily diverse.  
 
p. 105: die haecceitas zijn vanuit zichzelf individueel. Dat maakt verschillende dingen 
individueel. Scotus zegt niet waarom die haecceitas individueel is. Hij legt uit dat individuele 
dingen individuele zijn omdat ze een individual property hebben. Da’s natuurlijk geen 
fantastische uitleg. 
Toch zal Scotus volhouden, je kan niet anders. Enkel op die manier kunnen we de commoness 
in de wereld uitleggen. 
 
Les 10 (7/12) 
 
recap: de mens is een fles wijn met verschillende common natures (substantie, zintuiglijkheid, 
menselijkheid,…). Wat deze fles compleet maakt, is de haeceitas of de kurk. Elke mens heeft 
zijn eigen haeceitas. Bij uitbreiding zijn alle materiële dingen op die manier samengesteld. Er 
correspondeert dus iets aan onze algemene concepten in de wereld, maar langs de andere kant 
heeft ook alles zijn individualiteit danzij de haeceitas.  

12.	  Ockham	  on	  Ethics	  and	  the	  Connection	  of	  the	  Virtues	  	  
 
* Achtergrond: William Ockham is de bad boy van de middeleeuwen. Waarom? Hij was een 
nominalist, hij was van mening dat veel dingen niet bewezen kunnen worden maar een 
kwestie van geloof zijn (bv onsterfelijkheid enzo) 
Nominalisme werd heel sceptisch opgevat: rede is heel gelimiteerd, sceptisch standpunt, de 
filosofie kan ons niet helpen met bepaalde vragen… 
 
* Denk terug aan de deugdenethiek van Abélard: “the virtue is the minds best habit” of een 
deugd is een mentale gewoonte.  
Welke deugden werden er onderscheiden in de middeleeuwen? 
Intellectuele deugden:  1) prudence, of praktische wijsheid 
Ethische deugden:   2) rechtvaardigheid 
    3) moed 
    4) matigheid 
Theologische deugden:  5) geloof 
    6) hoop 
    7) charity 
→ dat waren de belangrijkste filosofische deugden in de middeleeuwen. In deze les 
behandelen  wij vooral de deugden 1) tot 4).  
 
De deugdenethiek speelde een grote rol in de middeleeuwen en werd vooral gezien naar het 
model van Aristoteles’ deugdenethiek. De Nicomacheïsche ethiek was echt het beginpunt van 
ethiek. Die ethiek ging over happiness of eudaimonia. Eudaimonia is well-being, 
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flourishing,… Dat zijn adequatere vertalingen van eudaimonia als ‘gelukkig zijn’. Het is een 
objectieve vorm van geluk. Het is zoals een moeder die zegt: ‘ze zal spijt hebben van deze 
beslissing, ze zal niet gelukkig zijn.’ Je kan je vergissen over subjectief geluk. Het enige 
geluk dat telt, is dat objectieve geluk.  
Hoe kom je erachter of je gelukkig bent volgens dat objectief model? Kunnen we ons geluk 
bepalen naar onze gezondheid, kracht, geld,…? Volgens Aristoteles kunnen deze dingen het 
niet zijn. Wat ons echt gelukkig maakt, moet een doel op zichzelf zijn, en voorgenoemde 
dingen zijn dat niet. Eudaimonia is begerenswaardig owv zichzelf, het is een doel op zichzelf, 
we streven het niet na owv iets anders.  
Die eudaimonia moet iets te maken met iets specifiek menselijk. Aristoteles’ functie argument 
(handout nr 1): Wat maakt ons gelukkig? Laatste zin: what remains… Mensen delen een 
heleboel eigenschappen met dieren en planten (ze groeien, ze planten zich voort, ze voeden 
zich,…). Wat specifiek menselijk is, is rationaliteit, rede. Een actief leven volgens wat 
specifiek is voor de mens maakt ons gelukkig, nl een leven volgens de rede. Dat is dus een 
metafysische benadering van geluk. Het gaat om het actualiseren van wat het meest menselijk 
is, de rede. Als we de rede goed gebruiken, doen we wat we moeten doen, en da’s 
eudaimonia.  
We hebben al iets gelijkaardig gezien bij Thomas van Aquino: Thomas’ argument voor de 
convertability van being en goodness. Being en goodness refereren naar hetzelfde, maar 
hebben een andere sense. Thomas’ argument was dat alles het goede zoekt, en goed is 
perfectie, perfectie is actualiteit, en actualiteit is existentie. Handout 2: als we onze 
potentialiteiten ontwikkelen, worden we meer in bestaan en in goedheid. Bv. wat is goed aan 
een mes? Een mes snijdt dingen, een goed mes snijdt dus heel goed dingen. Het voert zijn 
functie goed uit.  
De functie van de mens is dus rationaliteit en een leven volgens de rede maakt ons goed en 
gelukkig. Hoe doen we dat? Thomas van Aquino gaf ons een hint: we worden beter als we 
onze potentialitieten actualiseren door wijs en goed te worden. Handout 3: …we become 
more and we become better… now we’re actualising them…: mensen worden beter door 
kennis en deugd. Vanaf Aristoteles waren deugden wat iedereen nodig had om gelukkig te 
zijn. Een aantal basale zaken hebben we sowieso nodig: vrienden, voedsel, huizen,… Die 
dingen heb je allemaal nodig om een gelukkig leven te leiden volgens de rede, aan deze 
voorwaarden moet voldaan zijn vooraleer we volgens de rede kunnen leven. Daarnaast heb je 
ook deugden nodig. Je hebt die deugden nodig om een eudaimonieus leven te leiden. Als je 
helemaal geen moed hebt, zal je het moeilijk hebben om succesvol te leven in deze wereld en 
zal je geen eudaimonieus leven kunnen leiden. Of als je niet matig bent, kom je in de 
problemen: de wereld zit vol verleidingen en je zal een drugsverslaafde worden.  
Wat zijn de deugden metafysisch gezien? Mental habits. Je kan de gewoonte hebben van thee 
drinken. Maar deugden zijn meer specifiek gewoonten die te maken hebben met morele 
dingen. Als je in een bepaalde situatie bent, doe je het, je denkt er niet over na. Het zijn 
mentale reflexen, ze zijn een reactie die je hebt in een bepaalde situatie. Je bent bv vanzelf 
moedig in een gevaarlijke situatie. Niemand wordt geboren met al die deugden, je moet dat 
leren in de loop van de tijd.  
Dat systeem van de deugden als gewoonten is een zelfversterkend proces. Je kan het 
vergelijken met de werking van het geheugen. Bv. denk aan een moeilijke of ongewone naam 
als Elio di Rupo: de eerste keer dat je die naam hoort, vergeet je zijn naam meteen weer. Maar 
hoe vaker je die naam hoort, hoe vaster hij in het geheugen zit en op een gegeven moment 
gebruik je de naam zelf in conversaties. Zo gaat het ook bij de deugden bv. moed: in het begin 
heb je geen moed. Als je voor het eerst moedig moet zijn in de kleuterschool, is dat moeilijk. 
Maar je hebt je eerste act van moed. Dat creëert meteen de deugd moed, de gewoonte van 
moed. De volgende keer is het makkelijker om moedig te zijn. Elke keer wordt het iets 
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makkelijker. En zo bouw je een deugd op. Als je een deugd uitoefent, wordt die deugd 
sterker. Maar het begint allemaal met de eerste act die je moet doen.  
 
* Wat zegt Ockham hierover? Zie tekst p. 83 §143: That this is a moral virtue, properly 
speaking, is evident… Da’s de beschrijving van die feedback loop of zelfversterkend proces 
dat hierboven beschreven werd. De deugden moeten uw tweede natuur worden. Da’s de 
bedoeling van deugdenethiek. Je moet altijd in een situatie deugdzaam kunnen handelen uit 
gewoonte. Het is een ethiek van karakter, ipv plichten of wetten. We hebben allemaal, als 
mensen, bepaalde mogelijkheden, maar we moeten dat actualiseren door activiteiten. Als we 
die deugden actualiseren, wordt het telkens makkelijker. 
Volgens Aristoteles is moed zeker niet dom zijn. Soms is het moedig om met Arnold 
Schwarzenegger te vechten, maar meestal is dat gewoon een domme actie. Er moet een balans 
zijn tussen de situatie en uw reactie daarop. Vb: de deugd van eerlijkheid houdt in dat je niet 
mag liegen, maar soms mag het wel (bv. er staan nazi’s aan deur, terwijl je joden in de kelder 
verbergt. In zo’n situatie is het best oké om te liegen). Het gaat over het afwegen van wat 
gepast is. Hoe werkt dat, hoe komt het dat we dat kunnen? We kunnen die afweging maken 
dankzij prudence, of praktische rede. We kunnen onderzoeken wat de beste reactie is op een 
bepaalde situatie. Praktische wijsheid gaat over het inschatten van de situatie. Prudence laat u 
uw deugden zo goed mogelijk gebruiken.  
 
* De eenheid van de deugden.  
Men dacht in oudheid over deugdzame mensen als zijnde excellent, zo excellent dat er maar 
enkele deugdzame mensen waren. Bv. stoïcijnen: om deugdzaam te zijn, moet je alle deugden 
hebben, en wel compleet. Dat klinkt gek: hoeveel mensen ken je zo? Niemand!  
Hun argument: als je iets van die deugden mist, heeft dat een effect op de deugden die je wel 
hebt. Bv. een rechter heeft de deugd rechtvaardigheid in zeer hoge mate. In zijn leven en job 
gebruikt hij de deugd rechtvaardigheid voortdurend en deze is een diepgewortelde gewoonte 
geworden. Maar hij heeft geen moed. Als hij een groot maffiaproces heeft, kan hij bang 
worden voor de maffiosi die hem bedreigen en zal hij niet rechtvaardig zijn in zijn oordeel. 
Dat is de eenheid van de deugden: je moet alle deugden hebben, anders ondergraven ze 
elkaar. Ze moeten op elkaar steunen.  
 
*De connectie van de deugden. 
Zie handout 4. Net als Abélard denkt Ockham dat enkel de intentie telt, het moment van 
instemming, dat een psychologisch moment is. Does the exterior act… Het morele goede is 
niet de handeling zelf, want eenzelfde handeling kan goed of slecht zijn. bv. naar de kerk gaan 
kan goed of slecht zijn, want je kan naar de kerk gaan uit liefde voor God, maar ook om te 
zien en gezien te worden. Het morele heeft dus te maken met de intentie, niet met de 
handeling zelf. Abélard gaf het voorbeeld van twee mannen die geld wilden geven aan een 
weeshuis. Eén van de twee werd beroofd onderweg naar het weeshuis, de andere werd niet 
beroofd en kon een schenking doen. Het zou volgens Abélard gek zijn om te zeggen dat de 
beroofde man minder goed is. De intentie telt in de moral appraisal, niet de actie zelf.  
Handout nr 5: de wil is absoluut vrij volgens Ockham (libertarian free will). Je kan het niet 
bewijzen, maar als het niet het geval zou zijn, zou alles in het universum noodzakelijk zijn. 
Can it be sufficiently proved… Ik kan het doen of niet, da’s het principe van alternative 
possibilities. Je kan dat principe niet bewijzen.  
Maar een gewoonte om een deugd te beoefenen, lijkt je vrije wil te compromitteren. Ben je 
nog vrij om onrechtvaardig te zijn? Ockham: ondanks die gewoonten, blijft de wil vrij.  
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Deze tekst is een reportatio. In een middeleeuwse les zegt de leraar tegen enkele leerlingen 
dat ze nota’s moeten nemen. Deze nota’s waren reportatio’s. Interessant want het laat 
Ockhams activiteit als leraar zien.  
Zie extra blad: Het is een samenvatting van de 5 graden van deugdzaamheid. Die 5 graden 
laten een analyse toe van wanneer deugden verbonden zijn. (tekst p. 81 – 85) 
Graad 1: De laagste graad van engagement die je kan hebben met een deugd. Je beoefent die 
deugd éénmaal, in één welbepaalde situatie. bv. Je helpt een oude dame, maar je hebt geen 
commitment tot de deugd vriendelijkheid zelf. Je hebt een on/off relationship met een deugd. 
Je hebt dat oude vrouwtje dan misschien wel geholpen, de volgende dag had je dat misschien 
niet gedaan. 
Graad 2: Je wil de handeling stellen, in conformiteit met je prudence en er is wel wat 
commitment. Je zou het doen, zelfs al zou je er last van kunnen krijgen, hypothetisch gezien. 
Graad 3: Nu beoefen je de deugd omdat je prudence zegt dat je het moet doen, omdat het het 
juiste ding is om te doen. Ik doe het precies om die reden. Ockham noemt dat de 
philosopher’s virtue. Da’s de eerste graad die Ockham perfecte en morele deugd noemt. 
Graad 4: Da’s een theologische deugd. Waarom ben je deugdzaam? Omdat God wil dat ik dat 
doe en ik hou van God. Da’s ook ware en perfecte deugd. 
Graad 5: heroïsche deugd: superogatory. Het gaat verder dan wat men verwacht van een 
mens. In tegenstelling tot graad 2, waar de last nog louter hypothetisch is, beoefen je hier de 
deugd ook al is de last die je krijgt reëel. p. 85: he accepts death of burning… Dat is heroïsche 
deugd, niet veel mensen hebben dat.  
Dus 5 graden van deugden, die Ockham toelaat mensen te evalueren waar ze zitten qua 
deugdzaamheid. 
 
p. 91 Ockham beschrijft hier de theorie van Thomas van Aquino: De morele deugden zijn 
altijd verbonden en unified. Je vindt de één nooit zonder de anderen. Het werkt niet om heel 
rechtvaardig te zijn, maar tegelijk ook niets van moed te hebben. Zo werkt het bij deze 
deugden, maar er zijn nog andere deugden: magnanimity, magnificance. Dat is een ander 
verhaal, want om die deugden te hebben moet je geld hebben, en niet iedereen heeft geld. Die 
deugden zijn dus afhankelijk van de externe omstandigheden.  
Ockham denkt dat dat contradictorisch is: waarom zouden magnanimity en magnificance van 
omstandigheden afhankelijk zijn, en de andere deugden niet?  
p. 93: Waarom maak je een uitzondering voor magnanimity en magnificance, waarom is het 
niet zo met alle deugden? 
Dat is gebaseerd op een theorie die Indepence of act opportunity heet. Het gaat terug op hoe 
een gewoonte gevormd wordt. Je moet eerst een moedige handeling hebben gesteld eer je de 
deugd moed kan hebben. Maar als je nooit moedig moest zijn, dan kan je die deugd niet leren. 
Die persoon zal nooit de deugd moed ontwikkelen.  
Henry van Gent heeft een subtielere theorie dan Thomas van Aquino. p. 95 §45: Er zijn 4 
graden van deugdzaamheid. Hij formuleert de idee van connectie tussen de deugden: als je 
één deugd in hoge mate hebt, moet je de andere deugden ook hebben, anders zal je die deugd 
verliezen (denk aan de rechter). Ockham: je hebt gelijk met die graden van deugdzaamheid. 
Maar: we moeten nooit meer dan één deugd hebben, zelfs al is die deugd hoog ontwikkeld. 
Een hoog ontwikkelde deugd, zal u helpen om andere deugden te ontwikkelen. Het is dan 
gemakkelijker om in bepaalde situaties terecht te komen waarin je je andere deugden kan 
ontwikkelen.  
Habits are caused by corresponding acts, while acts require relevant opportunities. → als je de 
kans niet hebt om moedig te zijn, zal je de deugd moed niet ontwikkelen, want de deugd is 
afhankelijk van de handeling.  
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p. 79 § 106: Je kan tot graad 5 komen van 1 deugd komen, en nooit in een situatie komen 
waarin je een andere deugd moet gebruiken. 
p. 99 § 128: bv. Een non leeft in een klooster heel haar leven. Ze heeft geen reden om moedig 
te zijn. Deze non zal de deugd moed niet hebben, omdat ze nooit in een situatie komt waarin 
ze moedig moet zijn, ook al is ze heel gematigd en rechtvaardig.  
Je moet altijd een situatie hebben waarin je een deugd tot uitvoering moet brengen, anders kan 
je de deugd niet hebben.  
Hoe beïnvloedt dit Ockhams eigen theorie? p. 99: Er is een connectie tussen de deugden 
omdat ze verbonden zijn aan algemene principes. Het zijn intellectuele principes die achter de 
handelingen zitten. Maar die verbinding is zo zwak dat het eigenlijk niet uitmaakt. 
p. 101 conclusie twee: Je hebt bv de deugd rechtvaardigheid in de derde graad. Je bent dus 
rechtvaardig owv de prudence. Of: je doet het owv je liefde voor God (graad 4). Als je de 
deugd rechtvaardigheid in zo’n hoge mate hebt, zal je elke keer als je dan gematigd moet zijn 
gematigd zijn, precies owv dezelfde reden (prudence of liefde voor God). Je commitment is  
sterk, en daardoor zal je ook geneigd zijn om andere deugden te beoefenen als ze zich 
aandienen. Je zal dus gemakkelijker andere deugden vergaren. Maar dit is niet noodzakelijk. 
Je kan rechtvaardigheid in de 4e graad hebben zonder enige moed.  
Wat met deugden in de eerste of tweede graad, doen zij u ook neigen totandere deugden? p. 
101 Iemand is rechtvaardig in de tweede graad, zal die persoon dan ook niet geneigd zijn tot 
andere deugden? Soms wel, soms niet. Het zal hem bv helpen om moed te ontwikkelen. Als je 
rechtvaardigheid bedreigd wordt, zal je de deugd moed misschien ontwikkelen. Een deugd op 
de tweede graad zal u dus soms helpen om een andere deugd te ontwikkelen, vooral als de 
bedreiging gericht is op de deugd die je al hebt. 
p. 103: een deugd van de eerste graad zal ons niet naar andere deugden doen neigen. Je 
commitment tot die deugd is maar oppervlakkig, dat zal u niet helpen om andere deugden te 
ontwikkelen.  
Er is dus een connectie tussen de deugden, maar het is niet noodzakelijk dat je een bepaalde 
deugd hebt, want het is afhankelijk van de omstandigheden. Je moet de kans krijgen om een 
deugd ontwikkelen.  
 
* Het probleem van Ockham is de vrije wil. De gewoontes van bepaalde deugden doen ons 
naar bepaalde handelingen neigen.  
p. 109, §287 - 302: In elke situatie waarin je rechtvaardig moet zijn, zal je geneigd zijn 
rechtvaardig te zijn. Dat lijkt een bedreiging voor de vrije wil. Maar je wil heeft ervoor 
gekozen om de derdegraads deugd van rechtvaardigheid te hebben. In elke situatie waarin je 
deugd je naar iets doet neigen, is je wil niet volledig vrij owv de neiging naar de deugd zelf.  
 
boekentip: Marilyn McLord Adams 
 
Les 11 (21/12) 

13.	  Ockham	  on	  Mental	  Language	  	  
 
* Ockham geeft ons een anticipatie op de hedendaagse philosophy of mind. Een belangrijke 
topic in Philosophy of mind is de LOTH-hypothese (Language of thought). Volgens Fodor 
denken we in taal. Sommige filosofen noemen deze taal mentalees. Die taal waarin we 
denken, is niet dezelfde taal als wanneer we lezen. Die mentale taal zit dieper. Je beseft zelf 
niet dat denken zo werkt. Waarom werkt mentalees? Er is een gelimiteerd aantal concepten 
(mentale representaties). Die concepten worden samengebracht in zinnen, en die zinnen 
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kunnen worden samengebracht tot argumenten. De woorden van die mentale taal zijn 
concepten. Elk concept heeft een structuur waardoor het kan passen in de mentale zin. De 
syntactische structuur geeft betekenis, semantiek.  
Die LOTH-hypothese was heel populair en zette een grote discussie in gang. Maar je kan er 
niet op een directe manier voor argumenteren.  
 
3 argumenten voor LOTH: 
1)Pproductiviteit van denken: we lijken een oneindig aantal mogelijke gedachten te hebben. 
Maar we hebben geen oneindig aantal gedachten in ons hoofd. Oplossing: gedachten zijn 
opgebouwd uit kleinere units. Je kan zo een oneindig(?) aantal combinaties creëren. Filosofen 
die mentalees verdedigen stellen dat we een oneindig aantal dingen potentieel kunnen 
begrijpen, omdat we die basic units oneindig kunnen blijven combineren.  
2) Systematiek van denken: als je een taal echt kent, kan je die op verschillende manieren 
gebruiken. Voorbeeld van Fodor: iemand die de Engelse taal verstaat en dus de zin ‘John 
loves the girl’ verstaat, verstaat ook de zin ‘the girl loves John’. Er is dus een samenhang in 
de taal.  
3) Inferentie: We gebruiken argumenten die een bepaalde structuur hebben. Dat lijkt 
gespiegeld in de gedachten die we hebben. Ockham geeft dit argument voor de LOTH-
hypothese.  
p. 49: All those who treat of logic…: vb. syllogisme: ‘Alle mensen zijn sterfelijk. Socrates is 
een mens. Dus Socrates is een mens’. We bouwen die argumentatie uit kleinere stukken. 
Volgens Ockham werkt het ook zo in de mentalese taal.  
 
* Ockham formuleert een productiviteit van denken-argument. Ockham was Fodor dus voor! 
p. 54 (middelste paragraaf): Productiviteit van denken-argument. Denken is als een gesproken 
taal, en concepten zijn woorden.  
 
* Wanneer Ockham de LOTH-hypothese lanceerde, werkte hij vanuit het frame work van 
Augustinus. Zie handout nr. 1: dat gaat over de samenhang van de triniteit. De beste manier 
om dat te begrijpen, is te denken aan hoe de geest een concept vat. Woorden zijn concepten, 
mentale woorden in het denken.  
p. 2 handout: Zo vormen we concepten volgens Augustinus. In het geheugen wordt alle 
informatie opgeslagen, in het geheugen zitten allemaal informatiedragende ‘items’. Uw wil 
kiest een item uit, en boem, dat concept wordt bewust. Voor Augustinus is het belangrijk dat 
het woord voor het geluid komt. Het woord behoort tot geen gesproken taal, het gaat aan elk 
geluid, elke handeling of elke gedachte van geluid vooraf. Augustinus legt dus hoe de mentale 
taal ontstaat. Ockham haalt zijn inspiratie voor mentale taal bij Augustinus.  
 
* Hoofdstuk 1 van Summa Logicae: relatie tussen concepten en woorden. Beide categorieën 
worden gevat door ‘termen’.  
- Concepten betekenen naturally. Hij bedoelt daarmee: als je aan vuur denkt, denk je ook aan 
rook. Er is daar geen wil bij, dat gaat vanzelf. Betekenis is een causale relatie van u aan iets 
doen denken. Als ‘t’ ‘x’ betekent, doet t u aan x denken.  
- Dat is niet het geval bij gesproken en geschreven woorden. Die woorden betekenen 
conventioneel. Er is een overeenkomst tussen mensen waardoor die woorden betekenis 
krijgen. Als Nederlandstaligen komen we overeen dat een hond een hond is. Da’s gewoon een 
overeenkomst onder mensen, je moet leren wat die woorden betekenen. Conventionele 
woorden zijn subordinate tov de gerelateerde concepten. Zo legt Ockham synonymie uit: 
daarom kunnen verschillende dingen hetzelfde betekenen. Twee woorden zijn subordinate tot 
hetzelfde concept.  
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Concepten zijn een indruk in de ziel, het is een quality in uw geest.  
 
* Concepten zijn dus de basis van de mentale taal volgens Ockham. Concepten worden dan 
gecombineerd tot zinnen met betekenis. Ockham gebruikt de Latijnse taal als voorbeeld van 
hoe de mentale taal eruit moet zien.  
Latijn heeft een nominaal systeem: aantal, naamval, geslacht. Wat is er in de Latijnse taal dat 
ook in de mentale taal is? Het heeft een waarheidswaarde. Aantal heeft een waarheidswaarde. 
Bv. De mens is een dier → da’s juist. Bv. De mens is dieren → da’s fout. Hetzelfde gaat op 
voor de naamval: bv. Socrates est homo → dat zijn twee nominatieven. bv. Socrates est 
hominis → da slaat nergens op. Dan kunnen we ons afvragen: Is naamval een essentieel 
onderdeel van de taal en moet het ook in de mentale taal zijn, of zijn het maar tierlantijntjes?  
bv. Socrates is running → da’s het zelfde als Socrates runs. Het participium is dus niet 
essentieel aan de taal.  
Ockham probeert een essentiële taal te distilleren en taal te ontdoen van opsmuk.  
 
* Samengestelde en absolute woorden: 
- Categormatic termen: Dat zijn termen met betekenis op zichzelf (subst – adj – ww). Als ik 
‘mens’ zeg tegen u, heeft dat een betekenis voor u. Je hebt geen andere woorden nodig om dat 
woord te verstaan 
- Syncategormatic termen: die woorden hebben andere woorden nodig om betekenis te 
hebben. bv. voorzetsels, bijwoorden, quantifiers,… Die woorden hebben op zichzelf geen 
betekenis.  
 
- Binnen de categormatic termen zijn er nog eens twee categorieën:  

° Absolute termen betekenen compleet en volledig. Het zijn natural kind terms. Bv. 
Mens: dat betekent volledig en alleen mens, het sluit al de rest uit. Bv. Hond: het doet 
u denken aan alle soorten honden die kunnen bestaan.  
(Opm: Ockham is een nominalist: hij denkt dat absolute termen slechts concepten zijn. 
Er zijn geen mensen in de realiteit. Onze geesten kunnen waarnemen wat er 
gemeenschappelijk is aan ons. De geest abstraheert dan een concept dat op ons 
allemaal van toepassing is. Ockham is een radicale nominalist: niet eens het concept 
mens is universeel. Het concept van Russ van ‘mens’ is een token. De volgende keer 
hij aan ‘mens’ denkt, is dat een andere token. Absolute termen zijn universele termen, 
abstracties.) 
° Connotatieve termen: die termen betekenen op 2 manieren. Eén ding betekent het 
primair, en een ander ding secundair. Voorbeeld: ‘wit’. Wit betekent primair alle witte 
dingen. Wit betekent secundair de witheid dat die dingen hebben want ‘witheid’ is zelf 
niet wit. De vorm witheid is zelf niet wit. De vorm van mens is ook geen mens! Bv. 
Moedig. Primair betekent dat mensen die moedig zijn. Die mensen zijn moedig omdat 
ze de kwaliteit moed hebben. Moedig betekent secundair de kwaliteit moedigheid. 
Maar moedigheid als kwaliteit is zelf niet moedig. Connotatieve termen hebben dus 
twee betekenissen.  
Wat doet Ockham hiermee? p. 70-71 van tekst 1: Ockham is een nominalist op 2 
manieren: 1) universalia bestaan niet echt 2) ontologische reductie: eerdere denkers 
dachten dat er 10 soorten dingen waren (categorieën van Aristoteles). Volgens 
Ockham hadden we er maar twee nodig: substantie en kwaliteit. Hoe legt Ockham dan 
dingen als relaties uit? Of kwantiteit? Ockham gebruikt connotatieve termen om dat 
uit te leggen. All relative names are connotative…: bv. Socrates is gelijkend op Plato. 
Die gelijkheid is een bestaand ding in Socrates, volgens eerdere denkers. Da’s een echt 
bestaande relatie tussen Socrates en Plato. Maar das dikke nonsens volgens Ockham: 
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Socrates heeft de kwaliteit witheid van dezelfde soort als Plato die heeft. Er is Socrates 
en er is de kwaliteit witheid, en die witheid is toevallig van dezelfde soort als de 
witheid van Plato. Bv. ‘moeder’: primair is dat een relationele naam (band tussen 
vrouw en kind). Secundair is dat kinderen. Er is niets als moederschap daarbuiten. 
Hetzelfde geldt ook voor kwantitatieve termen.  
Zo houdt Ockham enkel substantie en kwaliteit over van Aristoteles categorieën.  

 
* Supposition theory 
Die theorie was al oud toen Ockham erover begon in zijn Summa of Logic. Alle termen met 
betekenis hebben ook een supposition. ‘Supposition’ is hoe een woord werkt in een zin.  
Ockham maakt een onderscheid tussen mention en use: als we een term gebruiken bv ‘de 
hond is aan het eten’, gebruiken we de term zoals die normaal functioneert in een zin. Het 
doet u denken aan een hond. bv. ‘‘hond’ is een woord met 4 letters’: dan mention je het 
woord.  
Er zijn 3 manieren waarop een woord kan functioneren in een zin: 
1) personal supposition: een term supposits voor wat het betekent (bv. de hond eet → de term 
doet denken aan alle honden, da’s een absolute term)  
2) simple supposition: een term supposits voor een concept dat het niet betekent. Bv. ‘hond is 
een universalia’. Of ‘hond is een species’. ‘Hond’ doet u dan niet aan honden denken, maar 
aan universalia en species. → hier komt Ockhams nominalisme weer naar voren.  
3) material supposition: een term supposits voor een gesproken of gesproken expressie dat het 
niet betekent. Bv. ‘‘hond’ is een woord met 4 letters’. Hond betekent hier de gesproken of 
geschreven expressie.  
Iedereen gebruikte deze theorie in de ME. Maar we weten niet waarvoor die middeleeuwers 
die suppositietheorie gebruikten.  
 
Summary 
 
Les 1 
- De ziel: platoonse theorie was aantrekkelijk voor christenen 
- Probleem van verandering 
- Angst voor de wereld in de late antiquiteit. Dat zie je vooral in religies, maar ook in 
filosofische groepen, die allemaal hetzelfde lijken te zeggen: hecht u niet aan materiele 
goederen en vrees de dood niet 
 
Les 2: Augustinus over geluk en zonde 
- Afwijzing van het intellectualisme van Socrates en Plato. 
- Augustinus verdedigt een vrije wil (intellectualisme van Socrates en Plato zou op een fout 
van God wijzen, want zondigheid zou dan een gebrek zijn van ons intellect, en dus een 
constructiefout van God) 
- Als je dingen verkeerd wil, dan wordt je zondig en ongelukkig. Je wordt angstig en bang als 
je materiele dingen wilt.  
 
Les 3: Augustinus over tekens 
- er is een kloof tussen taal en realiteit 
- je kan alleen iets leren door directe vertrouwdheid met de dingen zelf. Bv. sarrabarrae.  
Dat geldt zowel voor materiele dingen, als voor waarheid zelf 
- Hedendaagse intuitie komt overeen met Augustinus (bv Searle): menselijk inzicht is iets 
heel speciaal 
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Les 4: Abelard over ethiek en intentie 
- morele psychologie, meer bepaald consent: da’s het moment tussen het willen en het 
handelen. Als je consent hebt, zal je het doen als je de kans hebt.  
- morele evaluatie is gesteund op de intentie van de consent 
- Abelard wil moral luck elimineren (bv de twee mannen die geld willen doneren aan het 
weeshuis) → de intentie geldt, de handeling niet 
 
Les 5: Aristoteles 
- probleem van verandering: onderscheid tussen accidentele en substantiele verandering 
- Thomas Aquinas on creation: hij probeert binnen het Aristotelisch frame work iets 
onaristotelisch te doen: creatie.  
Creatie is het volledig geven van zijn 
 
Les 6: God-talk 
- probleem: hoe kunnen we over God spreken? 
- Eriugena: pantheistisch systeem. Alle realiteit is een manifestatie van God.  
E ontwikkelt een negatieve theologie: god neemt alle tegengestelden in zich op. We weten 
niet wat God is, God staat boven al onze termen 
- Aquinas: gaat niet akkoord met E. God-talk steunt op analogie want God heeft de wereld 
gecreeerd: God heeft attributen op een hoger niveau.  
- Scotus: maar analogie werkt ook niet, we weten dan nog niet waarover we spreken. 
 
Les 7: Thomas van Aquino over Goed en Kwaad (meta-ethiek) 
- alles wat bestaat is goed → convertability tussen zijn en goedheid.  
- Aquinas heeft uiteindelijk dezelfde mening als Augustinus 
- Het kwaad bestaat niet. Kwaad is een privatieve afwezigheid van goedheid (bv blindheid) 
 
Les 8: Thomas van Aquino lichaam en ziel 
- een platoonse ziel kan gescheiden worden van het lichaam 
- een aristotelische ziel is de vorm van het lichaam. De ziel en het lichaam zijn nauw 
verbonden 
- Aquinas probeert te argumenteren dat de ziel de vorm is van het lichaam, maar de ziel is ook 
te scheiden van het lichaam. Het is een entiteit op zich, maar is zelf geen mens.  
- Argumentatie steunt op de cognitieve theorie: de ziel moet het lichaam hebben, maar kan 
bestaan zonder het lcihaam want heeft een operatie op zichzelf, nl dneken 
 
Les 9: Scotus over universalia 
- opdat de taal ware dingen zou zeggen, zouden er referenten van de taal moeten bestaan 
- 7 argumenten voor de commonality van de taal 
- haeceitas 
- Scotus verdedigt realisme 
 
Les 10: Ockham over de deugden 
- Deugden zijn gewoonten die zelfversterkend werken 
- Moet je alle deugden hebben? Nee, volgens Ockham: het kan zijn dat je niet de kans krijgt 
om een bepaalde deugd te oefenen 
 
Les 11: Ockham over mental language 
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