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Waar gaat het over?

• Thema: 

Hoe zit de werkelijkheid in elkaar en hoe passen wij mensen daarin?

• Drie vragen:

1) Wat zijn de legoblokjes waaruit de werkelijkheid is opgebouwd? –

DE KERN

2) Hoe ziet de wereld eruit? – DE KOSMOS

3) Hoe zeker kunnen we dat weten? – DE KENNIS



Waar gaat het over?

• Kern, Kosmos en Kennis in historisch perspectief:

1) Kracht van de rede in de Klassieke Oudheid

2) Van Middeleeuwen naar klassieke wetenschap 

3) Moderne wetenschap

4) Hedendaagse wetenschap



I. Oudheid

• ‘Grieks mirakel’:

▪ Wanneer? 6de eeuw v.Chr.

▪ Waar? Griekenland

▪ Wat? Naturalistische verklaring in plaats van mythisch verhaal

• Geen ‘big bang’: mythe en rationeel betoog naast elkaar

▪ Waarom daar en dan? Kruispunt van culturen en religies?

▪ Wie? Natuurfilosofen als Thales, Anaximander, Anaximenes



I. Oudheid

• Hoe kan je vanuit eerste beginselen zekere kennis opdoen over hoe de 

werkelijkheid in elkaar zit?

-> Drietal filosofische vragen

1. Kern: Bouwstenen van de werkelijkheid / Probleem van verandering

2. Kosmos: Ontstaan, structuur & evolutie kosmos

3. Kennis: Hoe bereik je zekere kennis?



I. Oudheid

• Aanpak: 

▪ Verschijnselen verklaren met rede, geen bovennatuurlijke gril

▪ Ideaal: 1 oerstof waaruit je alles kan verklaren, maar hoe krijg je 

verandering en veelheid uit 1 oerstof?

• Unificatie

▪ Theoretisch-speculatief, nauwelijks beroep op empirie

-> ‘proto-wetenschap’



I. Oudheid

 Thales: water als oerstof

 Anaximander: ‘apeiron’ als oerstof + differentiatieproces

 Anaximenes: lucht als oerstof

 Pythagoras: alles is getal

 Democritus: atomen als piepkleine bolletjes

 Empedocles: 4 elementen: aarde, water, lucht, vuur + liefde & streven



De kosmos volgens Anaximander



I. Oudheid

 Parmenides: verandering bestaat niet, enkel zijn en niet-zijn

 Heraclitus: enkel verandering bestaat

 Anaxagoras: correcte verklaring zonsverduistering



I. Oudheid

 Vijf scholen:

1. Plato

2. Aristoteles

3. Stoïcijnen

4. Epicuristen

5. Cynici & sceptici 



I. Oudheid

• Natuurfilosofie -> ethisch-politieke filosofie

1. Plato: tegen het goddeloze, materialistische atomisme

• Kern: 

• Geometrisch atomisme + wereldziel

• Driehoeken –> Vijf regelmatige veelvlakken -> vier elementen 

(+ kosmos)



De kern bij Plato



I. Oudheid

• Verandering: 

• Vormenleer: echte wereld – schijnwereld – Grotallegorie

• Verandering enkel in onze schijnwereld



Grotallegorie



I. Oudheid

• Kennis: 

• Zekere kennis enkel over de echte wereld

• Esthetisch-wiskundig: 

• Meetkunde als model voor inzichtelijkheid

• Wiskunde als stabiele onderliggende structuur



I. Oudheid

• Kosmos: 

• Bestaat uit Mercurius, Venus, aarde, maan, Mars, Jupiter, Saturnus, 

de zon en de vaste sterren 

• Bolvormige constructie met bolvormige aarde in het centrum 

• Andere hemellichamen draaien er in uniforme cirkelbewegingen rond

• De wereldziel zorgt voor deze beweging



I. Oudheid

2. Aristoteles: tegen het goddeloze, materialistische atomisme

• Empirische insteek

• Kern: Vier elementen uit de paren nat-droog en koud-warm

• Verandering:

• Alles is samengesteld uit materie en vorm

• Vorm verandert, materie blijft

• Verandering als wisselende verhouding van nat-droog & koud-warm

• Doelgerichtheid ingebakken in de natuur: rups -> vlinder



I. Oudheid

• Kennis: 

• Essentie vatten uit het waargenomene 

-> axiomatisch-deductief redeneren 

-> zekere kennis



I. Oudheid

• Kosmos: 

• Bolvormig, geocentrisch, geostatisch, eindig, eeuwig, klein, 

betekenisvol en doelgericht

• Straalt een en al overzichtelijkheid, orde en harmonie uit

• In elkaar genestelde concentrische schillen

• Ondermaans versus bovenmaans

• Ondermaans: vergankelijk

• Bovenmaans: cirkelvorm als benadering van onveranderlijkheid



In totaal 55 bewegende schillen nodig om waarnemingen te verklaren



I. Oudheid

• Ethisch-politieke filosofie -> praktische filosofie

3. Stoïcijnen:

• Streef naar gelatenheid; harmonie met natuur & natuurwetten

• Kern: Eindeloos deelbaar continuüm

• Kosmos: Materialistisch, zuiver rationeel en deterministisch, gebonden 

aan de noodzakelijke gevolgen van de natuurwetten, realiseert de 

goddelijke wil; eeuwige opeenvolging van identieke werelden

• Kennis: Pakkende (‘kataleptische’) voorstelling



I. Oudheid

4. Epicuristen: 

• Houding van onverstoorbaarheid; vermijdt pijn en streef genot na

• Kern: Atomisme

• Kosmos: 

• Oneindig groot

• Mechanisch en doelloos universum van botsende knikkertjes in 

een eindeloos lege ruimte

• Kennis: ‘Alle waarnemingen zijn waar’



I. Oudheid

5. Cynici & sceptici:

• 4 scholen die beweren de waarheid in pacht te hebben

• Kennis: echte kennis over de werkelijkheid is onmogelijk



I. Oudheid

• Hellenisme: Nieuw kenniscentrum: Alexandrië

▪ Athene: natuurfilosofie

▪ Alexandrië: abstracte wiskunde

• Euclides

• Archimedes

• Hipparchus

• Ptolemaeus -> aristotelisch-ptolemaeïsch model van de kosmos



I. Oudheid

• Vier elementen

• Geometrische vormen / Getal

• Atomen

• Eindeloos deelbaar continuüm

Kern

• Geocentrisch, geostatisch, eindig, 
klein, bolvormig, harmonieus, 
rationeel geordend universum

Kosmos

• Zekere kennis is

• Mogelijk volgens Plato, Aristoteles, 
stoïcijnen en epicuristen 

• Onmogelijk volgens sceptici

Kennis



I. Oudheid

• Slotbeschouwing: de reactie van Plato & Aristoteles op het 

atomisme illustreert het probleem van de hedendaagse wetenschap:

Hoe vermijd je dat een rationele en naturalistische kijk, die zichzelf 

dankzij haar successen steeds sterker doorzet, uiteindelijk alle zin en 

betekenis uit de werkelijkheid zuigt?



II. Van Middeleeuwen naar Klassieke Wetenschap

• Middeleeuwen ten onrechte ‘duistere tijden’ genoemd

• Vroege Middeleeuwen: symbiose platonisme – christendom (Augustinus)

• Kennis Griekse Oudheid grotendeels verloren in Westen -> herontdekt via 

• Islamitische beschaving (Reconquista): Toledo (1085)

-> 13de eeuw: symbiose christelijke leer – aristotelisme 

• Byzantijnse beschaving (Renaissance): val Constantinopel (1453)

-> 15de eeuw: revival platonisme



• Aristotelisch-middeleeuws wereldbeeld 

• Stabiel en harmonieus wereldbeeld dat kosmologie, antropologie, 

metafysica en theologie integreert

• Overeenstemming met het wereldbeeld van de Griekse Oudheid & de 

Bijbel, compatibel met de islamitische filosofie

• Grote keten van bestaan met mens als culminatiepunt van Gods Schepping

• Alles heeft een duidelijke betekenis en doelgerichtheid in zich

II. Van Middeleeuwen naar Klassieke Wetenschap



• God gebruikt de hemellichamen als werktuig

• Alle processen van ontstaan en vergaan rechtstreeks veroorzaakt 

door beweging van hemellichamen 

-> belang van astrologie in het middeleeuwse denken

• Einde der tijden: hemellichamen zullen niet langer bewegen

-> zon zal nog stralen, maar niet meer rond de aarde draaien

• Zekere kennis mogelijk via goddelijke verlichting

II. Van Middeleeuwen naar Klassieke Wetenschap



• Platoons wereldbeeld van de Renaissance

• Byzantijnse twist: neoplatoons esoterisme

• Revival van occulte tradities -> alchemie -> experimenteerdrift

• Vergoddelijking van de zon -> heliocentrisme gefaciliteerd

• Hernieuwde belangstelling voor wiskunde -> mathematisering fysica

• Tevens impuls vanuit astrologie

II. Van Middeleeuwen naar Klassieke Wetenschap



• Wetenschappelijk revolutie (1500-1750)

• Combinatie van wiskunde en natuurfilosofie: mathematisering van de fysica

• Gecontroleerd experiment – alchemie 

• Zoektocht naar unificatie – cfr. eerste beginselen van de Griekse Oudheid

• Uitbouw atoomleer – herontdekking leerdicht Lucretius

• Ontstaan van wetenschappelijke instellingen – sociologisch aspect

II. Van Middeleeuwen naar Klassieke Wetenschap



II. Van Middeleeuwen naar Klassieke Wetenschap

• Versie Descartes:

• Inzichtelijkheid

• Machine als model voor de 

werking van de natuur

• Nadruk op verklarend vermogen

• Versie Newton: 

• Wiskundig-axiomatisch model

• Kwantitatieve voorspellingen, 

experimenteel te verifiëren

• Nadruk op empirische toetsing

• Mechanistisch wereldbeeld van de klassieke wetenschap:



• Kern:

• Atomen die gehoorzamen aan bewegingswetten

• Kosmos: 

• Absolute ruimte & tijd als decor:

• Euclidische ruimte, onveranderlijk, onbewogen, onbegrensd, 

homogeen en isotroop; er is geen centrum

• Kosmische klok die voor iedereen dezelfde tijd aangeeft

• Determinisme: elke toestand op elk ogenblik te beschrijven

II. Van Middeleeuwen naar Klassieke Wetenschap



• Kennis:

• Huygens: wiskundig model is hypothese -> hooguit waarschijnlijk

• Newton: herstel zekere kennis via axiomatisch opbouw

• Hume: Inductieprobleem: zekere kennis is onmogelijk

• Uit iets particulier kan je nooit iets algemeen afleiden

• Natuurwetten beschrijven patronen die je ontdekt in de 

natuur, maar wat vandaag geldt, hoeft niet eeuwig te gelden

II. Van Middeleeuwen naar Klassieke Wetenschap



• Slotbeschouwing: 

Wetenschap wordt een zaak van nauwkeurig observeren en 

experimenteren en van patronen ontdekken en deze omzetten in 

wiskundig geformuleerde wetten

▪ Mathematisering -> abstractie

▪ Experimenteerdrift -> complexe proefopstellingen

-> Denken over de werkelijkheid begint te vervreemden van common sense

II. Van Middeleeuwen naar Klassieke Wetenschap



• Eind 19de eeuw: de fysica is af!

• Einstein zet de fysica op zijn kop

• 1905: Speciale relativiteitstheorie

• 1915: Algemene relativiteitstheorie

• In parallel: ontwikkeling kwantumfysica

III. Moderne Wetenschap



• Ruimte & tijd zijn niet langer statisch decor

▪ Dynamische acteurs in het spel van de werkelijkheid

▪ Kunnen vervormen: uitrekken – krimpen

• Fysica wordt de Efteling voor nerds:

▪ Grootvaderparadox / wormgaten / kat van Schrödinger / 

verstrengeling / tweespletenexperiment / veel-werelden-interpretatie

III. Moderne Wetenschap



• Kern:

• Standaardmodel van elementaire deeltjes

• Deeltje als ‘excitatie van een kwantumveld’

III. Moderne Wetenschap





• Kosmos:

• Relativiteitstheorie transformeert kosmologie in empirische wetenschap

• Heelal is 13,8 miljard jaar geleden ontstaan uit Oerknal (Lemaître)

• Heelal dijt voortdurend uit

• De Melkweg is slechts 1 van talloze sterrenstelsels

III. Moderne Wetenschap



• Kennis:

• Hume’s inductieprobleem is onoplosbaar

• Mate van betrouwbaarheid van een theorie als hoogst haalbare

III. Moderne Wetenschap



• Slotbeschouwing: de werkelijkheid oogt vreemd, ongrijpbaar en abstract

▪ Gedrag op micro- en macroniveau overstijgt ons bevattingsvermogen

▪ Ongrijpbare velden vullen de werkelijkheid

▪ Complexe wiskundige structuur levert precieze voorspellingen, maar laat zich 

steeds moeilijker conceptualiseren

▪ Subtiel samenspel van symmetrie en afwijking ervan

▪ Toename in kennis maakt ons kleiner als mens

III. Moderne Wetenschap



IV. Hedendaagse Wetenschap

• Kosmos:

• Model van kosmische inflatie 

• Waarneembaar heelal: ~1023 sterren

-> ~1023 exoplaneten?

-> zijn wij alleen?

• Uitdijing gaat steeds sneller -> donkere energie

• Iets houdt sterrenstelsels bij elkaar -> donkere materie



IV. Hedendaagse Wetenschap

Onze kennis beperkt zich tot 5% van de energie-inhoud van het heelal…



IV. Hedendaagse Wetenschap

• Kern:

• Standaardmodel klopt met ongekende precisie, maar…

• Waar is alle antimaterie naartoe?

• Wat is de aard van donkere materie?

• Hoe krijgen we gravitatie gekwantiseerd?

• Kan CERN nog antwoorden bieden?

• Zoektocht naar Theorie van Alles…





IV. Hedendaagse Wetenschap

• Kennis:

• Bayesiaanse confirmatietheorie

• Je hebt een graad van geloof in een theorie

• Evidentie laat je je graad van geloof updaten

• Principe van de spamfilter van je mailsysteem



Slotbeschouwingen:

▪ Is de werkelijkheid überhaupt kenbaar voor ons?

▪ Darwiniaanse kijk op mens: intellect in functie van survival

▪ Is de wetenschapssociologische structuur nog vruchtbaar?

▪ Staan we aan de vooravond van een grote ontdekking? Een nieuw 1905?

▪ Of zitten we vast in tunnelvisie?

▪ Elke weg die wetenschap inslaat kost decennia tijd en tonnen geld 

▪ Lichtpunten: zwaartekrachtgolfdetectie & ‘multimessengersterrenkunde’

IV. Hedendaagse Wetenschap



• Drama in vier bedrijven over de plaats van de mens in de kosmos

▪ De mens verdwijnt steeds meer naar de achtergrond

▪ De kosmos oogt steeds vreemder, abstracter, ongrijpbaarder & 

raadselachtiger

De plaats van de mens in de kosmos



▪ Wat betekent dit voor ons?

1) Gevoel van kosmische verlichting? Cfr. Spinoza, Einstein

2) ‘Poëtisch naturalisme’: 

▪ Ruimte voor ethische, esthetische, religieuze, … dimensies

▪ … voor zover compatibel met de wetenschap – geen postmodernisme

3) Wetenschap kent slechts voorlopige waarheden 

-> relativeren bij scherpstellen wereldbeeld?

4) Intuïtief besef dat ons leven ertoe doet

De plaats van de mens in de kosmos



Vragen & opmerkingen?

 Meer info:

 www.eoswetenschap.eu/hans-plets

 www.hansplets.eu

 hansplets@gmail.com
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