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Inleiding
• Waaruit bestaat de gereedschapskist van een
filosoof?

• Aan de hand van een recent voorbeeld
(computersimulatie) kijken naar deze
gereedschapskist: truc of weg naar waarheid,
inzicht.
• Maar dan moeten we wel eerst deze
gereedschapskist vinden en vullen.

Aanleiding - 1
Presentatie
Elon Musk,
oktober 2016.

Wat denkt u
hiervan?
https://www.theguardian.
com/technology/2016/oct
/11/simulated-world-elonmusk-the-matrix

Aanleiding - 2

Nick Bostrom, 1973,
Oxford University.
(http://www.simulation-argument.com/ )

Aanleiding - 2
• Hoe gaan filosofen te werk?
• Hoe komen filosofen tot hun verhaal?
• Waaruit bestaat de gereedschapkist van een filosoof?
• Uitgangspunt: filosofen zijn over de eeuwen met elkaar in
gesprek, ondanks eeuwen verschil.
• Doel 1: ontrafelen van een deel van de filosofische
gereedschapskist. Ik moet keuzen maken.
(Sorry Mr. Ockham…)
• Doel 2: reflecteren op de filosofische relevantie van het
gedachtenexperiment van Bostrom c.s.

Filosofie: conceptuele analyse
• Waarin onderscheidt filosofie zich van andere
wetenschappen?
Conceptuele analyse ipv empirisch onderzoek.
Dit is fundamenteel voor de inhoud van de
gereedschapskist van de filosoof!
• Het gaat er niet om of iets praktisch mogelijk is (dat is
empirie, geen filosofie!).
• Filosofie onderzoekt of iets logisch mogelijk is, logisch
voorstelbaar. En daarmee bedoelen we: het is zonder
interne tegenspraken.
En dat is wat Bostrom doet!

Gereedschap 1: verwondering
The Black Eyed Peas zongen in het nummer: NOW
Generation: google is my professor.

Gereedschap 1: verwondering (2)
Verwondering is karakteristiek voor de filosoof.
Verwondering is het begin van de filosofie
Bron: Teaetetus van Plato!

Gereedschap 2: vragen stellen
Wat doen we met die verwondering? Vragen stellen!
1. Wie ben ik?
• …?
• …?
2. Wat ben ik?
• …?
• …?
3. Waarom ben ik er/hier?
• …?
• …?
4. Waarom is er eerder iets dan niets?
5. Wat is er om mij heen?
6. Hoe verhoud ik mij tot dat wat om mij heen is?
7. Wat is waarheid, het goede, het schone?
8. Wat is rechtvaardigheid, een rechtvaardige samenleving?

Gereedschap 2: vragen stellen (2)
Terug naar ons voorbeeld:

Gereedschap 3: redeneren
• toepassen van retorica, dialectiek, logica.
• Redeneren is de kern van het filosofische handwerk
Terug naar de Theaetetus van Plato:
Socr vraagt: “wat is kennen?”
Thaet: Kennis is wat men kan leren. Meetkunde,
ledersnijkunde, kunde van andere vaklui…
Socr: “… genereus vriend! Eén ding wordt gevraagd, en
jij geeft een massa, en in plaats van iets eenvoudigs,
een bonte variëteit (toepassen retorica)
Teaet: “?”
Socr: schoenmakerskunst is de kennis betreffende het
vervaardigen van schoenen?”
Teaet: “ja”

Gereedschap 3: redeneren (2)
Socr: hmm, dit lijkt niet waar we naar hebben gevraagd.
Het gaat nu opeens over waar de kennis betrekking op
heeft. En hoeveel soorten kennen er zijn.
Teaet: “ja”
Socr: “we bekijken het volgende: ‘wat is klei?’ Moeten we
dan antwoorden: dit is poppenbakkersklei, klei voor andere
ambachtslui? Weet je dan wat klei is?”
Teaet: “nee”
Socr: “’wat is kennis?’ Kunnen we niet beantwoorden met
de naam van een bepaalde kunde. Dat werd niet gevraagd.”
Taet: “Eens”
Socr: “En ten tweede, men maakt een omweg zonder eind.
Op de vraag ‘wat is klei?’ had ik kunnen antwoorden: ‘klei
is aarde met vocht vermengd.’”

Gereedschap 3: redeneren (3)
Wat is het resultaat van het gesprek?

Aporia
Een toestand van vertwijfeling, geen uitweg zien.
Aporia is geen gereedschap van de filosofie, maar een
gevolg, een resultaat van een gesprek, artikel, etc.

Gereedschap 3: redeneren (4)
Terug naar ons voorbeeld van de simulatie: aporia!
This paper argues that at least one of the following
propositions is true:
(1) the human species is very likely to go extinct before
reaching a “posthuman” stage;
(2) any posthuman civilization is extremely unlikely to run a
significant number of simulations of their evolutionary
history (or variations thereof);
(3) we are almost certainly living in a computer simulation.
It follows that the belief that there is a significant chance
that we will one day become posthumans who run
ancestor‐simulations is false, unless we are currently living
in a simulation.

Gereedschap 4: scepticisme
• Filosofische twijfel, scepticisme.
• Het opschorten van je oordeel: epochè
• Ik zei eerder: aporia is geen instrument. De sceptische
twijfel is dat wel!
Je oordeel opschorten kun je actief inzetten
• Al in de griekse oudheid. Start Pyrrho 4e eeuw BCE.
Negatieve opvatting over de mogelijkheid om kennis te
krijgen. Voorzichtigheid in ons oordeel is geboden.

Gereedschap 4: scepticisme (2)
Aenesidemus (1e eeuw BCE), tien tropen:
1. verschillende dieren manifesteren verschillende manieren van
waarneming;
2. gelijkaardige verschillen worden gezien bij individuele mensen;
3. zelfs bij dezelfde mens zijn gegevens uit waarneming zelfcontradictorisch,
4. zijn ze variabel in de tijd met fysieke veranderingen, en
5. in overeenstemming met plaatselijke relaties;
6. en objecten zijn enkel indirect gekend door het medium van de
lucht, de vochtigheid, etc.,
7. en zijn in een voortdurende conditie van verandering in kleur,
temperatuur, omvang en beweging;
8. alle waarnemingen zijn relatief en interageren op elkaar;
9. waarnemingen worden minder sterk bij herhaling en gewoonte; en
10. alle mensen zijn op een verschillende manier opgevoed, onder
verschillende wetten en sociale condities.

Gereedschap 5: gedachtenexperiment
•
•

Filosofen maken al sinds het begin van de filosofie gebruik
van gedachtenexperimenten.
De paradoxen van Zeno;
• Achilles die de schildpad nooit inhaalt;
• de vliegende pijl: beweging kan niet bestaan (een object
dat ruimte inneemt kan zich niet verplaatsen).

Gereedschap 5: gedachtenexperiment (2)
• De grot van Plato
• Over onze contingente, veranderlijke wereld en de
essentie der dingen en het (on-)vermogen van onze ziel
tot inzicht.

Gereedschap 5: gedachtenexperiment (3)
• Descartes demon.
• Over twijfel aan het
bestaan van de externe
wereld.
• Alle waarnemingen
komen van een boze
demon.
• Uitweg uit de sceptische
impasse:
• bestaan van God;
• mijn eigen denken.

Gereedschap 5: gedachtenexperiment (4)
• John Searle, Chinese room, 1981.
• Scepticisme tav functionalisme en het computationele
model van het brein.
• Begrijpen van een taal is niet te reduceren tot een set
vertaalregels.

Gereedschap 5: gedachtenexperiment (5)
• Gilbert Herman, 1973: brains in a vat.
• Nieuwe variant scepticisme over het bestaan van de
externe wereld.
• Hilary Putnam, 1981: we zijn geen hersenen in een vat.
• Het metafysisch realisme heeft een probleem. Er is niet
een ware van de geest onafhankelijke beschrijving van de
werkelijkheid.

Gereedschap 5: gedachtenexperiment (5)
• Nick Bostrom, 2003: simulation argument
• Computermodellen, augmented reality, virtual reality
-> we staan pas aan het begin van een technologische
ontwikkeling (cyborg, posthuman technologie)
• Doomsday argument: onze wereld wordt bedreigd:
met onze eigen technologie kunnen we ons
voortbestaan bedreigen (bio-, nanotechnologie, etc).
• Wij sterven uit voordat wij het cyborg, posthumanme
tijdperk bereiken.
• Een civilisatie met superieure technologie kan ons
simuleren.
• (http://www.simulation-argument.com/ )

Conclusie
1. Verwondering (technologie, doomsday)
2. Vragen stellen (leven we in een simulatie?)
3. Redeneren (probabilistische logica)
4. Scepticisme (één van 3 is waar!)
5. Gedachtenexperiment

• Filosofen stellen vragen naar de positie van de mens in
een bepaalde tijd, in een bepaalde sociale, politieke,
historische, economische, technologische context.
• Wie, wat, waarom ben ik? Vormen de structuur voor
de eeuwige filosofische vragen (perennial questions)
• Ieder tijdperk stelt ze opnieuw vanuit eigen context!

