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Voorwoord

De wetenschap en techniek heeft niet alleen onze kennis grandioos 
verrijkt, maar ook ons doen en laten in hoge mate beïnvloed.
Het systematische denken heeft mensen zo veel vertrouwen gegeven 
in de juistheid en waarheid van zijn resultaten, dat ten slotte alleen 
nog iets waar mag heten als het de toets van de wetenschap heeft 
doorstaan. 
Al het andere is fantasie, onbewijsbaar, niet echt waar en dan ook 
zonder waarde.

En zo wordt een door velen niet opgemerkte sprong gemaakt, die 
zelf de toets van de wetenschap niet kan doorstaan.
Want juist het vertrouwen in de wetenschap wordt door die 
wetenschap zelf niet ondersteund, is onbewijsbaar en moet geloof 
heten. Het moet dus onbetrouwbaar geacht worden volgens 
wetenschappelijke criteria.

Waarom wordt ‘de’ wetenschap op zo’n hoge troon gezet?
Heeft dat soms te maken met een onverdraaglijk gevoel van 
onzekerheid en onveiligheid, dat mensen in de greep kan krijgen 
en dat hen drijft tot een vlucht vooruit naar een onzekere zekerheid?
Iets wat niet alleen bij een onkritische massa, maar ook bij 
wetenschappers, filosofen en politici voorkomt.

Wetenschappen bieden bij nadere beschouwing volstrekt niet de 
zekerheden, die er dikwijls onkritisch van verwacht worden.
Sterker nog, onze westerse denkwijze is in de loop van de tijd 
opgelopen tegen zijn beperkingen.
Dat is niet evident en daarom wijd ik er enkele opstellen aan (Hfd.1 
en 2).
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De theologie, die eeuwenlang gemeend heeft de exclusieve 
leverancier van de waarheid te zijn, is sinds de Verlichting grondig 
van haar troon gestoten. Toch heeft ze haar waarheid niet willen 
opgeven. In een aantal opstellen zal ik ook daar aandacht aan 
geven. (Hfd.5)

Er is een andere denkwijze mogelijk, een paradigmawisseling of 
een herbronning. In een opstel (Hfd.6) zal die denkwijze tegenover 
de westerse wetenschappelijke denkwijze met zijn sterke geloof 
in de ratio worden gesteld en op zijn merites worden onderzocht.

Het wordt dus geen systematisch betoog met nieuwe waarheden. 
De vormgeving bedoelt een zekere verlegenheid uit te drukken 
met betrekking tot het thema. Het blijft een verkenning van wat 
Waarheid betekent en wat het begrip met ons doet.

In onzekerheid zijn we geboren, kunnen we leven en zullen we 
sterven. 
We zullen het er mee moeten doen. En ik betreur het niet.

Hoofdstuk 1

In filosofie en wetenschap is het centrale thema de zoektocht naar 
de waarheid en onze kennis van de werkelijkheid. We zullen in hoofd-
lijnen volgen waar deze zoektocht toe heeft geleid.
We richten ons daarbij op de kernwoorden kennis, wetenschap en 
informatie, die geen van alle een scherpe, algemeen aanvaarde 
definitie hebben.

Een eerste verkenning

Als we bijv. een houten keukentafel zien, zal ieder desgevraagd 
zeggen, dat hij een houten keukentafel ziet.
Zetten we hem in een park naast het pad en melden erbij, dat het 
een zitbank voor lange mensen is, wie zal dan beweren, dat zoiets 
niet het geval is.

Brengen we het voorwerp naar een arm en warm land, waar op de 
grond gezeten en gegeten wordt, dan zal het mogelijk als eenper-
soons partytent opgevat worden.
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Zouden we hetzelfde voorwerp in een museum voor moderne kunst 
plaatsen en er de titel bijzetten: reumatisch paard, een vroeg werk 
van Giacometti, dan zou het wellicht het pronkstuk van de expositie 
kunnen vormen.
Zie, hoe de eens elegante benen tot onbeweeglijkheid verstard 
zijn. De sierlijke staart is verwaaid. Zijn hoofd kan hij er ook al niet 
meer bijhouden. 
Hier openbaart zich de ontluikende meester. Huiver mee voor de 
bittere tragiek van deze schepping. 

Wat is nu de ‘echte’ werkelijkheid van het voorwerp?
Klaarblijkelijk is die afhankelijk van de context.
Een variatie brengt de surrealistische schilder Magritte in: We kunnen 
een afbeelding beschouwen als de werkelijkheid zelf.

De vraag, die hier aan de orde is, is de kennistheoretische (episte-
mologische) vraag naar de aard van onze kennis. Het is in de filosofie 
een basisvraag, zeker sinds Kant, maar ook reeds ver voor hem. 

Aan de hand van de voorbeelden rijzen al meteen een aantal vragen 
op, zoals:

- Zien we wel wat we denken te zien, of bedenken we wat we zien?
Wat we in werkelijkheid waarnemen in het geval van de ‘keuken-
tafel’ is een 2 dimensionale weergave van een plat vlak ondersteund 
wordt door 4 poten. En dan is al verondersteld, dat we de begrippen 
‘vlak’ en ‘poten’ kennen. En dat er zoiets als zwaartekracht bestaat, 
anders hoeft er van ondersteuning geen sprake te zijn.

- Wat zien we eigenlijk, als we naar iets kijken?
Het lijkt er op, dat we een funktie zien (waarvoor dient het) en 
dan het de bijbehorende naam geven. Maar daarvoor moeten we 
al veel meer weten, dan we zien. Het onthutsende is, dat we niet 
gewoon zien, wat we zien (en horen, wat we horen), maar dat we 
alleen maar zien, wat we al weten.

- Hoe komen we aan die kennis? 
Het moet wel eerder verworven kennis zijn. We vullen onze waar-
nemingen voortdurend aan met wat we al ‘weten’ en zijn ons dat 
meestal niet eens bewust. 
Maar wat doen we dan als we nog niets weten, als pasgeboren baby?
Om überhaupt te kunnen waarnemen en de waarnemingen op te 
kunnen slaan is al geweldig veel ‘software’ nodig. Wie zich ooit met 
computerontwerp heeft bezig gehouden heeft daar wel enig idee 
van. Blijkbaar is in die software ook opgenomen hoe we waarnemen: 
We hebben er de grootste moeite mee om een boom niet als een 
boom te zien. Toch is er geen boom gelijk aan een andere en we 
voeren dus automatisch een heel analyseprogramma uit, waardoor 
we algemene kenmerken zien en niet de specifieke.

- Het lijkt er op, dat de ‘begin-software’, die aan wezig moet zijn 
om überhaupt te kunnen waarnemen, niet door onze eigen waar-
neming is verworven. Het blijft vooralsnog een vraag, hoe we daar 
dan wel aan komen. 
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- Welke rol speelt de taal?
Wij zien het bij onbekende voorwerpen, dat zolang iets niet te 
benoemen is, het een ‘ding’ blijft. Pas wanneer vastgesteld is, wat 
het ‘is’ (welke functie het heeft) kan het deel gaan uitmaken van 
onze kennis.
De filosoof en wiskundige Ludwig Wittgenstein heeft zich daar 
intensief mee bezig gehouden. Hij stelt, dat men moet zwijgen 
over iets, waar men niet over kan spreken. In feite eindigt dan op 
dat punt de kennis.
Hij veronderstelt (nee: het is onaantastbare waarheid, volgens zijn 
Tractatus logico-philosophicus), dat alle filosofische problemen 
slechts voortkomen uit de onnauwkeurigheid van de door ons 
gebezigde taal. Hij zet zich dan ook in het genoemde boek aan een 
rigoureuze (haast wiskundige) formulering van de taal en meent 
daarmee definitief de problemen opgelost te hebben. 
Veel later (in Philosophische Untersuchungen) stelt hij vast, dat hij 
zich enorm heeft vergist en concludeert dan in alle bescheiden-
heid: Ik zou graag een goed boek geschreven hebben, maar het 
is er niet van gekomen.
Hij wil anderen niet langer het denken besparen, maar, zo mogelijk, 
tot eigen gedachten inspireren. En deze laatste wens is royaal vervuld.

- Wat is nu de werkelijkheid van het voorwerp? Kunnen we wel 
vaststellen, wat de werkelijkheid is? 
We zouden het de ontwerper kunnen vragen. Deze heeft vermoe-
delijk de bedoeling gehad, dat het een keukentafel zou zijn, maar 
wordt de ‘waarheid’ over het voorwerp niet uitgemaakt door zijn 
gebruikers? 
Een ontwerper is zijn product kwijt, zodra hij het uit handen geeft 
aan een groot aantal gebruikers. Een dichter zal dit zonder meer 
willen erkennen. Mogelijk zullen andere ontwerpers daar anders 
over denken, maar de vraag blijft. 

- Wat nemen we waar van de werkelijkheid?
We weten, dat een hond veel meer kan ruiken, dan een mens.
We weten, dat vleermuizen, veel hogere tonen kunnen horen dan 
een mens.
We weten, dat we radiogolven niet kunnen zien, hoewel ze volledig 
gelijkwaardig zijn aan lichtgolven. We zien alleen in een smalle 
band de frekwenties van het rood tot het violet. En wat wij kleuren 
noemen heeft meer met de aard van onze ogen en hersenen dan 
met de aard van het licht te maken.
Temperaturen boven 40 graden Celsius en onder 20 graden onder 
nul kunnen wij al gauw niet meer voelen, omdat we in beide gevallen 
‘verbranden’.
Kortom, we nemen maar een klein deel van de ‘werkelijkheid’ waar.
We kunnen dat m.b.v. steeds fijner instrumenten sterk uitbreiden, 
maar de beperking blijft.

- Nemen we ‘ruimte’ waar? 
We zien dingen ‘in de ruimte’, maar dat lijkt meer iets van onze 
denkmethoden. Het is een concept. We zien geen ruimte. 
Hetzelfde geldt voor de tijd. We hebben het voor veel dingen nodig, 
maar het blijft een concept: tijd is niet waar te nemen.(De klok, 
waarmee we tijd meten, natuurlijk wel). Het ‘nu’ bestaat niet, 
want terwijl het gezegd wordt is het al verleden. 
En ook causaliteit is niet waar te nemen of te bewijzen. We kunnen 
waarnemen, dat iets ‘altijd’ (hoe kunnen we dat ‘altijd’ met onze 
beperkingen vaststellen?) gevolgd wordt door iets anders, maar dat 
het één veroorzaakt wordt door iets anders valt niet te bewijzen. 

Het hoeft geen betoog, dat het in het algemeen wel verstandig is je 
waarneming te ‘geloven’, want wie met een grote vaart tegen een 
boom rijdt, kan er maar beter vanuit gaan, dat zoiets de verkreu-
keling van de auto en mogelijk de passagiers ten gevolge heeft.
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- Al met al hebben we inmiddels redenen genoeg om er vanuit te 
gaan, dat we ‘das Ding an sich’ (Kant), de ‘echte’ werkelijkheid, de 
z.g. feiten nooit zullen kennen.

- Wat is waarheid, was een vraag van een bekend Romeins bestuurder. 
(Pilatus)
En wat is het antwoord? We vinden het in Joh. 18:38.
De vraag is het antwoord, het was een retorische vraag.

En toch is de vraag nog steeds actueel.

Hoofdstuk 1.1

Wat bedoelen we met kennis?

De mens heeft een wonderbaarlijk vermogen, dat naar we aannemen 
aan het menselijke leven verbonden is.
Het wordt Ratio, rede genoemd.
Het is het vermogen om kennis te verwerven en te vormen over
-  voorwerpen (bijv. een huis, een auto) en verschijnselen 

(fenomenen) om je heen(bijv. storm, onweer) 
-  zaken, die abstract zijn, niet een vorm hebben of direct 

waarneembaar zijn; zoals gevoelens (bijv. angst, lust, pijn, geluk) 
en begrippen (bijv. rede, ruimte, energie, kracht).

-  maar ook kennis van kennis, bewustzijn, ‘eigenschappen’ of 
vermogens, van geloof.

We spreken over ‘weten’ en ‘kennen’.
Men weet iets, maar kent iemand. Men kent niet iemand, als men 
niets over hem weet. Kennen sluit weten in, maar ontneemt er 
tegelijk de absolute zekerheid aan.

Kennis noch bewustzijn zijn te localiseren in ons lichaam (hersenen 
wel).
We spreken over ‘ik’, maar weten niet waar dat zit.
We spreken over vrije wil, hebben het gevoel daar over te beschikken, 
omdat we kunnen kiezen. Maar wie zich met de structuur van de 
hersenen bezig houdt (en we veronderstellen of weten, dat zich 
daar moet bevinden, wat we zoeken over al deze zaken), komt al 
gauw tot het vermoeden, het inzicht, de conclusie (afhankelijk 
van het uitgangspunt van de wetenschapper), dat er van vrije wil 
geen sprake kan zijn (Wij zijn ons brein).


