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“Titel
De titel van het artikel is enkelvoud.
Toegestane uitzonderingen:
1.
2.
3.
4.

Namen van volkeren, zoals Goten of
Hunnen.
Nederlandstalige biologischtaxonomische aanduidingen, zoals
Rallen of Ooievaarachtigen.
Artikelen met lijsten, zoals 'Lijst
van koningen van xyz'.
Artikelen van woorden die enkel in
het meervoud bestaan, zoals
'Hersenen'.”

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Co
nventies)

“De theorie is een vals probleem voor de
kunstenaar, de theorie interesseert hem alleen
in
de mate waarin hij haar zijn bloed kan
opnemen.” (Gombrowitz, 1968, P.47)

[13:54]”…and as soon as you start to question
things. Nothing makes any sense. And every
stage of science or even serious learning comes
from asking: Why things work like that and why
not in some other way. You will find out the
world is a real puzzling place. And if you are
willing to be puzzled, you will be learning. If
you are not willing to be puzzled and just copy
down what you have been told, you just become a
replica of someone else his mind.” (Chomsky,
2013)

“A derived binary relation between two sets is
the subset relation, also called set inclusion.
If all the members of set A are also members of
set B, then A is a subset of B, denoted A ⊆ B.
For example, {1,2} is a subset of {1,2,3}, and
so
is {2} but {1,4} is
not.
From
this
definition, it is clear that a set is a subset
of itself; for cases where one wishes to rule
this
out,
the
term proper
subset is
defined. A is called a proper subset of B if
and only if A is a subset of B, but B is not a
subset of A. Note also that 1 and 2 and 3 are
members
(elements)
of
set {1,2,3},
but
are not subsets,
and
the
subsets
in
turn
are not as
such
members
of
the
set.”
(https://en.wikipedia.org/wiki/Set_theory)

“| PLAN
1 dit en dat
Er is dit en dat.
Dit is hier dat is daar.
‘Hier’ is de wereld van dit‘daar is de wereld van dat.
(Dit en dat zijn gescheiden.)”
1985)

(Raaijmakers,

“De konstruktie dit-dat is
Het hard gemaakte plan van dit
Om dat te raken.
(Zo bekeken is een plan
Een ‘zachte konstruktie’in het hoofd van dit.)”
(Raaijmakers, 1985)
“De meetkundige methode van Ethica vormt een
intrigerend deel van de boodschap van het boek.
Zonder deze methode zou de diepere betekenis
van
Spinoza’s
conclusie
niet
volledig
begrijpelijk
zijn.
Hoewel
mathematici
en
wetenschappers nog altijd gebruik maken van de
axiomatisch methode, zijn zij niet altijd meer
zo bereid om aan te nemen dat axioma’s van hun
wetenschappen
vanzelfsprekend
zijn
en
dat
ideeën die voor een wetenschap noodzakelijk
zijn, enigerlei vorm van intrinsieke waarheid
bevatten.” (Scruton, 1986, p. 37)
“Grondwaarheden (axioma’s)
I. Al wat is, is in zichzelf
anders.” (Spinoza, 1678, p. 16)
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“Systeem 1 registreert het cognitieve gemak
waarmee het informatie verwerkt, maar genereert
geen
waarschuwingssignaal
wanneer
het
onbetrouwbaar
wordt.
Intuïtieve
antwoorden
komen snel en overtuigend naar voren, ongeacht
of ze voortkomen uit vaardigheden of uit
heuristieken. Systeem 2 heeft geen eenvoudige
manier om onderscheid te maken tussen een
vaardige en een heuristieke reactie. Zijn enige
redmiddel is het tempo te vertragen en te
proberen zelf een antwoord te vinden, wat het
ongaarne doet omdat dit te veel inspanning
vraagt. Daarom accepteert het al te gemakkelijk
suggesties van Systeem 1. Zo krijgt Systeem 1
zijn slechte naam als een bron van fouten en
bias.” (Kahneman, 2011, p. 29)

“II Datgene noem ik eindig in zijn soort, wat
door iets anders van dezelfde aard kan worden
beperkt. Zo noemen wij bijvoorbeeld een lichaam
eindig, omdat wij ons steeds een groter kunnen
denken.” (Spinoza p.15)
“Onze
natuurwetenschap
is
geen
deductief
systeem,
maar
een
reeks
generalisaties
gebaseerd op de waarneming van eindige modi.”
(Scruton, 1986, p.57).
“Life-world and objective-scientific world.( )…
are related to each other. The knowledge of the
objective-scientific world is "grounded" in the
self-evidence of the life-world. The latter is
pre-given to the scientific worker (and) what
is built is something new, something different.
If we cease being immersed in our scientific
thinking, we become aware that we scientists
are, after all, human beings and as such are
among the components of the lifeworld, which
always exists for us, ever pregiven.” (Husserl,
1970, p. 130)

[22:40] You try to discover what is this
cognitive endowment that we have? That it is a
fixed
cognitive
endowment
is
not
really
arguable unless you think we are angels. But if
we are part of an organic world we have fixed
capacities. Just like I can’t fly. These
capacities have a certain scope and they have
certain limits. That’s the nature of organic
capacities. Then comes the question: What are
they? In fact one of these striking things is
what I just mentioned. Our cognitive endowment
compels us to regard the world in mechanical
terms. We know that’s wrongs, but we can’t help
seeing the world like that. (Chomsky, 2013)

“Getallen zijn niet een eigenschap van de
werkelijkheid,
maar
een
element
van
de
menselijke perceptie.” (Scruton, 1986, p. 56)

“Normaliter heeft het woord ‘van’ de betekenis
‘over’ en is het ‘voorwerp’ van een
voorstelling datgene wat in of door haar
gepresenteerd in of daar haar wordt
gepresenteerd.” (Scruton, 1986 p. 61)
“STELLING 7 De orde en het verband van de
voorstelling zijn hetzelfde als de orde en het
verband van de dingen.
Bewijs Dit blijkt uit Ax. IV Deel 1. Want de
voorstelling van elk veroorzaakt ding hangt af
van de kennis van de oorzaak waarvan het een
uitvloeisel is.” (Spinoza, 1678, p. 69)
“STELLING 15 De voorstelling welke het
werkelijke zijn van de menselijke Geest
uitmaakt, is niet eenvoudig, maar uit tal van
voorstellingen samengesteld.
Bewijs De voorstelling welke het werkelijke
zijn van menselijke Geest uitmaakt is (vlg. St.
13v.d.D.)de voorstelling van het lichaam, dat
(vlg. Postulaat I) uit zeer vele uiterste
samengestelde individuen wordt gevormd. Van elk
van die individuen echter, welke het Lichaam
samenstellen bestaat (vlg. Gevolg ST. 8v.d.D.)
noodzakelijk een voorstelling in God. Derhalve
is (vlg. St. 7 v.d.D.) ook de voorstelling van
het menselijk Lichaam uit deze zeer vele
voorstellingen van de samenstellende delen
samengesteld. H.t.b.w” (Spinoza, 1678 p. 109)
“Just as the entire mode of existence of human
collectives changes [...] so too does their
mode of perception. The way in which human
perception is organized - the medium in which
it occurs – is conditioned not only by nature
but by history.” (Walter Benjamin, 1935 – 38)

”Isomorfismen worden in de wiskunde bestudeerd
om verkregen inzichten met betrekking tot het
ene fenomeen over te hevelen naar andere
fenomenen. Als twee wiskundige objecten isomorf
zijn, dan is elke eigenschap, waarvan de
structuur bewaard blijft door een isomorfisme
en die geldt voor een van de twee wiskundige
objecten, ook geldt voor het andere wiskundige
object. Als er een isomorfisme kan worden
gevonden van een relatief onbekend deel van de
wiskunde naar een goed bestudeerd deelgebied,
waar reeds vele stellingen bewezen zijn en vele
methoden beschikbaar zijn om antwoorden te
vinden, dan kan deze isomorfe functie worden
gebruikt
om
problemen
uit
het
onbekende
deelgebied af te beelden op het deelgebied van
de wiskunde waar men reeds "vaste grond onder
de voeten heeft" en waar de problemen dus
gemakkelijker
kunnen
worden
begrepen
en
opgelost.”
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Isomorfisme)

[24:57] How do we identify something as a tree?
That’s not so simple. For example you plant a
tree. It grows and at some point you cut a
branch of it. You put that branch in the ground
and suppose it grows. It becomes exactly
identical to the original tree.
Suppose the
original tree is cut down. Is that new one the
same tree. Why not? It’s genetically identical.
It has all the same properties. But we know
it’s not the same tree. Why not? (Chomsky,
2013)
[29:38] For example we don’t identify dogs in
terms of their physical characteristics. We
identify dogs in terms of property of psychic
continuity.
Psychic
continuity
is
not
a
physical property. It is a property we impose
on things. (Chomsky, 2013)
[25:01] And if you go further it turns out that
our concept of a tree, a rock or a person is
extremely intrigued. (Chomsky, 2013)
[27:08] Everyone assumes there
relationship. (Chomsky, 2013)
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[26:33] That referential assumption is simply
false about humans. (Chomsky, 2013)

“Ik zocht haar ook, die werkelijkheid, in die
zones in mijzelf, in die onbestemde, verlaten,
onmenselijke randgebieden, waar het abnormale
heerste en, misschien, het vormloze, het zieke,
het
verachtelijke.
Want
men
kan
de
werkelijkheid terug vinden in het gewoonste,
het primitiefst en het gezondste, maar ook in
het meest verwrongen en waanzinnige.
De
werkelijkheid van de mens is niet alleen wat
hij aan normaals en gezonds heeft, maar ook
alles in hem wat abnormaal en ziekelijk is en
dat
ongekende
mogelijkheden
ontsluit.”
(Gombrowitz,1968 ,p. )

“De mens die zijn vorm oplegt is actief, hij is
het subject van de vorm, hij schept haar. Maar
wanneer zijn vorm in het contact met de vorm
van anderen in zeker mate een misvorming
ondergaat, wordt hij geschapen door de anderen,
hij wordt object. En dat is zeker
geen
uiterlijke verandering, want de vorm doordringt
ons tot in het merg, het is voldoende de toon
van onze stem te wijzigen en reeds kunnen wij
bepaalde inhouden niet meer uitdrukken, zelfs
niet meer denken en misschien zelfs niet meer
voelen. (Gombrowicz, 1968, p.45)
“Hier dringen zich aan de geest een oneindig
aantal variaties op, de individuen zijn allen
verschillende van elkaar, de combinaties zijn
onuitputtend.” (Gombrowicz, 1968, p.45)
“Bekijken wij de voorhanden konstrukties, dan
blikken
wij
over
de
schouders
van
het
voorhandene in de richting van het verleden.”
(Raaijmakers, 1985, p. 90)
“In deze positie stellen wij onze wetten op”
(Raaijmakers, 1985, p. 90)

“…en laat zien hoe een associatief geheugen, de
kern van Systeem1, voortdurend bezig is met het
opbouwen van een samenhangende interpretatie
van wat er op elk moment in onze wereld gaande
is.” (Kanheman, 2011, p. 22)

“Als ik met mijn linkerhand mijn rechterhand
betast en ik met mijn rechterhand het betasten
door mijn linkerhand tracht waar te nemen, dan
mislukt deze reflectie van het lichaam tot
zichzelf altijd op het laatste moment. Op het
moment dat ik mijn linkerhand voel met mijn
rechterhand houd ik op om mijn rechterhand te
betasten met mijn linkerhand. Deze ervaring van
de tastende handen moet niet alleen worden
gegeneraliseerd met betrekking tot onze andere
zintuigen,
maar
vraagt
eveneens
om
een
ontologisch statuut. Hoe kan ik een ervaring
van voelen en gevoeld worden hebben zonder dat
deze verhouding wordt opgeheven?” (Merleau
Ponty, p. 108)

24. Let’s call the thing that is candidate to
the name “art” X, and the set of things
constituting your personal art collection C;
further, let’s call the unexpected feeling that
X elicits fX, and the vague and unspecifiable
feeling you have learned to associate with your
collection and which “sum up” your expectations
from art fC. The four readings you just gave of
the “as if-comparison” making up your astatic
judgment
would
then
translate
into
the
following “algebraic” formulas:
1. X/C = fX/fC
2. X/fX = C/fC
3. fX/fC = X/C
4. fC/C = fX/X
(De Duve, 1996)

[49:20] “Miles, you and I are scientific man.
You can understand the wonder of what’s
happening.” (Invasion of the Body snatchers,
1956)
[49:24] “Don’t fight it Miles. It’s no use.
Soon or later you have to go a sleep.”
(Invasion of the Body snatchers, 1956)
[49:50] “Suddenly, while you're asleep they'll
absorb your minds, your memories and you're
reborn into an untroubled world.” (Invasion of
the Body snatchers, 1956)
[50:00] “Where everyone's the same?” (Invasion
of the Body snatchers, 1956)
[50:01]
“Exactly.”
snatchers, 1956)
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[50:02] “What a world.” (Invasion of the Body
snatchers, 1956)
[50:10] “We're not the last
They'll destroy you!”(Invasion
snatchers, 1956)

humans left.
of the Body

[50:13] “Tomorrow, you won't want them to.
Tomorrow, you'll be one of us.” (Invasion of
the Body snatchers, 1956)
[50:16] “I love Becky. Tomorrow, will I feel
the same?” (Invasion of the Body snatchers,
1956)
[50:19] ”There's no need for love.” (Invasion
of the Body snatchers, 1956)

[50:23] “No emotion? Then you have no feelings,
only the instinct to survive. You can't love or
be loved! Am I right?” (Invasion of the Body
snatchers, 1956)
[50:28] “You say it as if it were terrible.
Believe me, it isn't. You've been in love
before. It didn't last. It never does. Love,
desire, ambition, faith, without them, life's
so simple, believe me.” (Invasion of the Body
snatchers, 1956)

In zijn Course de linguistique générale (1916),
dat door studenten van hem na zijn dood is
samengesteld, wordt taal beschreven als een
arbitrair tekensysteem.23 Enkel de verhoudingen
tussen de tekens in dit systeem zijn volgens De
Saussure belangrijk, niet de tekens an sich. De
tekens zijn immers buiten hun systeem niets
waard; pas in vergelijking met andere tekens
krijgen zij betekenis.24 (Leezenberg & De Vries,
2005)

23
24

Ibidem
Ibidem

“…en is het menselijke brein het voorbeeld bij
uitstek
van
een
associatief
geheugen.”
Raaijmakers, 1984 p.69)
“Associatieve netwerkmodellen gaan uit van de
veronderstelling
dat
men
de
wijze
waarop
informatie in het geheugen opgeslagen is, kan
representeren door middel van een associatief
netwerk. Een dergelijk netwerk bestaat uit een
aantal ‘knopen’ die via allerlei associaties of
relaties met elkaar verbonden zijn. Het aantal
associaties en/of sterkte daarvan varieert als
functie van de ervaring: hoe vaker een bepaalde
associatie of relatie gemaakt is in het
verleden,
hoe
sterker
hij
is.
Bij
deze
benadering
wordt
getracht
zoveel
mogelijk
verschijnselen te verklaren in termen van een
dergelijke
structuur.”
(Raaijmakers,
1984,
p.71)

“Volgens hem is het primair de kijker die het
verhaal mentaal reconstrueert.” (Verstraten,
2008, p. 91)
“een filosofie is, net zoals een kunstwerk, een
object dat meer gedachtes kan oproepen dan dat
er in besloten liggen.“ (Merleau-Ponty, 1979,
p. 253)

Untitled No. 18, c.1963
Mark Rothko

“Seeing is forgetting the name of the thing one
sees”. (Robert Irwin, 1982)

“Wat
nodig
is
zijn
grote
ontdekkingen,
geweldige slagen met onze zwakke en blote
handen op het harde pantser van de Vorm, een
onvergetelijke sluwheid, een grote oprechtheid
van gedachte en een tot uiterste gescherpte
intelligentie, wil de mens aan zijn keurslijf
ontsnappen.” (Gombrowitz, 1970, p. 20)

“Het utopism, het idee dat we een gepolijste
samenleving
kunnen
bouwen
zonder
storende
ongelijkheden zonder conflicten is dermate
verheven en fascinerend, dat de tegenstander
ervan
door de aanhangers beschouwd worden als
onzuivere en kwaadwillende wezens.” (Camus,
1965)
“De schijnbare onafhankelijkheid van regels
leidt tot het onjuiste idee dat de regels op of
andere manier objectiviteit met zich meebrengt.
Het externe of objectieve karakter van de
regels geeft ons het gevoel dat we erdoor
geleid worden. Samen leiden deze twee tot het
idee dat regels een soort rails zijn waarlangs
we
ons
in
vaste
richting
voortbewegen.”
(Wittgenstein, 1953, p. 218)

“Al deze termen blijven als het ware om de zaak
heen cirkelen zonder haar direct aan te wijzen,
zonder haar te fixeren. Door een dergelijke
dynamische taal te ontwikkelen lijkt het werk
van de filosoof op een kunstwerk. De filosofie
biedt geen lexicon van vaste betekenissen en
gedachtes, maar kan net zoals een kunstwerk
meer betekenissen genereren dan degene die er
tot dan toe in besloten lagen. Net zoals een
kunstwerk is de filosofie nooit af en blijft
zij altijd en oeuvre.” (Merleau-Ponty, 1979)

“…een
tekst
is
samengesteld
uit
velerlei
schrifturen die afkomstig zijn uit meerdere
kulturen en onderling een dialoog aangaan of
elkaar parodiëren of tegenspreken, maar er is
een plaats waar deze veelvuldigheid samenkomt
en die plaats is de lezer en niet, zoals tot
dusver werd aangenomen, de auteur. De lezer is
de ruimte waarin alle citaten die tesamen een
schriftuur vormen worden ingeschreven, zonder
dat er ook maar één verloren gaat; de eenheid
van een tekst is niet gelegen in zijn oorsprong
maar in zijn bestemming. Maar die bestemming
kan niet meer persoonlijk zijn: de lezer is
iemand zonder geschiedenis, zonder biografie,
zonder psychologie; hij is simpelweg iemand die
op een bepaalde plek alle sporen bijeenhoudt
waaruit de geschreven tekst is samengesteld.”
(Barthes, 1968)

“dis nog es wat ik noem een coole topic...heb
namelijk psies etzelfde gezegd in "aliens" bij
et mystiek forum... moe je maar es nakijken
...kortom, I totally agree !!!” (Yule, 2002)
“Linguisties is de auteur nooit meer dan degene
die schrijft, zoals ik niets anders is dan
degene die ik zegt: taal kent een ‘subjekt’,
niet een ‘persoon’, en dat subjekt, leeg op de
handeling van het uitspreken na die het
definieert, is voldoende om de taal ‘in stand’
te houden, d.w.z. uit te putten.” (Barthes,
1968)

“Als opvolger van de Auteur beschikt de
scribent
niet
meer
over
hartstochten,
stemmingen, gevoelens of indrukken, maar uit
die
gigantiese
dictionaire
put
hij
een
schrijfwijze die geen grenzen kent: het leven
komt niet verder dan een imitatie van het boek,
en het boek zelf is slechts een weefsel van
tekens,
een
verloren
gegane
imitatie
die
eindeloos teruggaat.” (Barthes, 1968)

“The self-concept is a dynamic mental structure
that motivates, interprets, organises, mediates
and regulates intrapersonal and interpersonal
behaviours and processes. The content and
structure of your self-concept influence the
way you process information about yourself and
research indicates that the self-schemas, or
concepts you frequently use to interpret your
own behaviour, influence the way you process
information
about
other
people
as
well.”
(Zimbardo et al., 1995)
“Standing in front of the painting at LACMA,
Baldessari said, “It’s probably my all-time
favourite piece. I just think it’s perfect—very
simple, and you can imagine it so easily. David
Foster Wallace once said that the duty of the
writer is to make the reader feel intelligent,
and let them fill in the gaps. I feel that way,
too.”” (Tomkins, 2010)

“This deduction is thus easy, because it has no
need to justify the objective reality of any
concept, for beauty is not a concept of the
object and the judgement of taste is not
cognitive. It only maintains that we are
justified in presupposing universally in every
man those subjective conditions of the judgment
which we find in ourselves.”
(Kant, 1790, p.)
More definiteness and clearness are, however,
needed at this point. Two meanings can be
attached to this objective interconnection
which ideally pervades scientific thought, and
which gives ‘unity’ to such thought, and so to
science as such: it can be understood as an
interconnection of the things to which our
thought-experiences (actual or possible) are
intentionally directed or, on the other hand,
as an interconnection of truth, in which this
unity of things comes to count objectively as
being what it is. (Husserl, 1900, p. 144)

“We zullen het nooit kunnen achterhalen om de
eenvoudige reden dat schrijven iedere stem,
iedere oorsprong teniet doet. Schrijven is het
onzijdige, het samengestelde, het indirekte
waarin ons subjekt wegvlucht, het negatief
waarin iedere identiteit verloren gaat, te
beginnen met die van het lichaam dat schrijft.”
(Barthes, 1968)
“Welnu, majesteit, vaardig dat verbod uit en
stel het op schrift, zodat het niet veranderd
kan worden, zoals geen enkele wet van de Meden
en de Perzen kan worden herroepen.” (De Nieuwe
Bijbelvertaling, Daniel 6:9)

[01:00:09] “I don't want any part
(Invasion of the Body snatchers, 1956)
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[01:00:10]
“You're
forgetting
something,
Miles.” (Invasion of the Body snatchers, 1956)

[01:00:11] “What's that?” (Invasion of the Body
snatchers, 1956)

[01:00:13] “You have no choice.” (Invasion of
the Body snatchers, 1956)

“And I wondered what would really happen if you
gave people what they wanted, something they
always look at. They look at magazines and
newspapers, so why not give them photographs or
text.” (Baldessari, 2008)

Toelichting
In het schrijven hieronder zal ik toelichten
waarover deze thesis volgens mij gaat (inhoud)
en de methodologie (vorm) van de thesis
onderbouwen. Hoewel ik met de toepassing van
deze
methodologie
aanvankelijke
het
tegenovergestelde beoogde, zal ik (wellicht
onvermijdelijk)
de
verschillende
gedachtes
hierover systematisch verbinden en uitdiepen.
“Hij was een man die ik zeer bewonderde, meteen
vanaf het moment van onze eerste ontmoeting in
1900
bij
een
filosofiecongres,
dat
hij
domineerde door de exactheid van zijn geest.”
(Bertrand Russell, 1932)
Inhoud
Allereerst zal ik proberen het onderwerp van
mijn thesis te duiden. Het onderwerp van mijn
thesis
is
tevens
de
vorm.
Een
gedachte
experiment,
dat
onvermijdelijk
gaat
over
systemen. Het systematisch benaderen van mijn
eigen realiteit aan de hand van mijn axioma’s,
logica en paradoxen. Mijn (menselijk) behoefte
om de wereld te systematiseren, ogenschijnlijk
te vereenvoudigen, komt waarschijnlijk voort
uit de behoefte heerser of tenminste deelnemer
te zijn van deze realiteit. Als een hond die
tegen een boom aan plast, probeer ik hiermee
mijn idee over de thesis te doorgronden.
Interpretatie
van
het
onderwerp
behoeft
enigszins mijn invulling van de eerdergenoemde
relatie
tussen
‘realiteit’
en
‘systemen’.
Volgens mij is deze relatie erg diffuus, daarom
onderscheid ik een tweetal relaties. (1) Een
systeem als onderdeel van de werkelijkheid (in
de hoedanigheid van ‘mijn menselijke behoefte
tot systematiseren’) en (2) een systeem als een

theoretische benadering van deze realiteit.
Tussen deze twee gebieden, die onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn, bestaat een groot
grijsgebied.
Dit
grijze
gebied
komt
mij
enigszins voor als een taalkundig drosteeffect. Waarbij een systeem weer een omgeving
vormt voor een ander systeem.
“Het begrip is een systeem van doorleefdheden.
Het oordeel een systeem van begrippen. De
theorie een systeem van oordelen. De wetenschap
een systeem van theorieën. De kennis een
systeem
van
wetenschappen.
Het
wijsgerig
systeem een systeem van cultuurgebieden. Het
allerhoogste in deze lijn is het systeem der
wijsgerige
systemen.
Er
is
geen
steeds
gebruikelijke term, waarmee dit allerlaatste
systeem
door
iedereen
wordt
aangeduid.”
(Elsbach et, al., 1931, p. 429)
Dit grijze gebied fungeert als onderwerp van de
thesis, maar is bovenal een belangrijke reden
voor de vorm waarin deze gegoten is. Om alles
te vereenvoudigen zal ik eerst uitsluitend
ingaan op het systeem als theorie of model.
Systemen
als
‘objectieve’
realiteit.
Mijn
interesse gaat daarbij vooral uit naar mijn
paradoxale neiging om de realiteit in een
allesomvattend systeem te stoppen, terwijl zijn
uitgebreidheid daadwerkelijk is. Mijn drang om
alles
aan
elkaar
te
verbinden,
te
systematiseren
of
te
vereenvoudigen.
Mijn
streven naar een allesomvattend doel. Het
gevoel dat dit netwerk van informatie mij in
een steeds nauwer denkpatroon duwt. Een trend
waaraan
ik
schijnbaar
onmogelijk
kan
ontsnappen.

Vorm
De methodologie van deze thesis is buiten de
eerdergenoemde inhoud grotendeels gebaseerd op
twee
pijlers
binnen
het
wetenschappelijke
regime waarin wij leven: axioma’s en logica.
(Voorbeeld 1. axioma) Wanneer nieuwe informatie
mij toekomt en
ik deze informatie als een
geoorloofde
benadering
van
de
realiteit
beschouw, zet ik deze benadering van de
realiteit af tegen mijn aanwezige kennis. Ik
probeer de nieuwe informatie te passen in mijn
beoogde realiteit. Alle toedoende kennis die ik
tot mij neem, borduurt veelal voort op mijn al
aanwezige kennis. Zelden of nooit zal ik mijn
gehele kennissysteem doen resetten. Louter
kleine aanpassingen. Ik creëer een systeem van
voorstellingen
die
ik
mijzelf
eigen
heb
gemaakt. De connecties zijn gebaseerd op mijn
patent op de werkelijkheid ofwel mijn axioma’s.
(voorbeeld
2.
Logica)
Ik
weet
vaak
in
discussies met goede vrienden precies vanuit
welke
axioma’s
zij
redeneren.
Soms
een
verassend standpunt, maar zelden tot nooit een
verassende argumentatie, omdat deze altijd
herleid wordt naar dezelfde grondstelling.
Daarentegen is de logica die daarbij wordt
gebruikt,
waarmee
het
standpunt
aan
deze
grondstelling
wordt
verbonden
vaak
bewonderenswaardig creatief.
Logica en axioma’s presenteren zich veelal aan
mij als een vaststaand systeem. Een patent op
de
realiteit,
waarbinnen
weinig
bewegingsvrijheid is. Een systeem waarbinnen
weinig
interpretaties
of
associaties
meer
mogelijk zijn. Een set regels die vaak saai en

dwingend aanvoelt. Tijdens het schrijven van
mijn thesis heb ik door middel van de gekozen
vorm
getracht
het
tegenovergestelde
te
bewerkstelliggen. Ik heb geprobeerd een open en
associatief systeem te creëren, waarmee ik
beoog mijn denkpatroon niet te vernauwen, maar
te verbreden.
De verschillende citaten van de verschillende
denkers binnen deze thesis kennen allen een
eigen set regels. Vormen allen een eigen
systeem met eigen referenties. Een systeem dat
als basis kan refereren voor andere citaten. Ik
heb daarbij bewust gekozen om een citaat niet
te herformuleren, te verdiepen of in zijn
context te plaatsen. Hiermee beoogde ik meer
vrijheid om het citaat te interpreteren en meer
mogelijkheden
om
de
citaten
onderling
te
verbinden. Verbinden door middel van vrije
associatie in plaats van een set regels. Deze
verbonden citaten vormen ook weer een systeem
dat als basis referentie kan dienen voor ander
citaten. Wat niet past in de logica kan worden
genegeerd.
Eveneens ben ik ervan overtuigd dat het
herformuleren, verdiepen of het in zijn context
plaatsen
van
de
citaten
een
soort
van
taalkundig spel creëert, dat afleidt van de
essentie. Dat beter communiceert, maar afdoet
aan de fenomenologie van taal. Verschijnselen
die wellicht niet door middel van taal te
bevatten
zijn.
Een
verschijnsel
dat
niet
gebonden is aan een set regels. Zoals het
hierboven genoemde grijze gebied tussen het
systeem als onderdeel van de realiteit en het
systeem als benadering van de realiteit.
Terdege ben ik bewust van de invloed die ik
door het toe-eigenen van de citaten heb

uitgeoefend
op
het
systeem.
Elke
citaat
benadrukt iets of geeft betekenis. Wat niet
wordt
uitgelicht,
krijgt
geen
of
minder
betekenis. Daarentegen denk ik dat creëren van
meer subjectiviteit juist bijdraagt aan mijn
onderzoek
naar
systemen.
Een
beetje
meer
fenomenologisch realiteit. Wellicht is voor mij
het
gedachte
experiment
waardevoller
dan
hetgene wat ik daadwerkelijk wil zeggen.
</body>

Bibliografie
Scruton,
R.
(1986).
Spinoza
(Herz.
ed.).
Oxford, Engeland: Oxford University Press.
Wittgenstein,
L.
(1953).
Filosofische
onderzoekingen (Herz. ed.). Oxford, Engeland:
Oxford University Press.
Spinoza, B. de. (1678) (1979. Ethica (1e ed.)
Amsterdam, Nederland: Wereldbibliotheek.
Gombrowiz, W. (1970) Gesprekken met Witold
Gombrowicz (Herz. Ed.). Amsterdam, Nederland:
Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Raaijmakers, D. (1985) De Methode
Amsterdam, Nederland: Bert Bakker.

(1e

ed.)

Euclidische meetkunde. (2015, 07 Augustus).
Geraadpleegd
op
15
oktober,
2015,
van
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euclidische_meetk
unde
Verzamelingsleer. (ND). Geraadpleegd op 15
oktober, 2015, van
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzamelingenleer
Isomorfisme. (ND). Geraadpleegd op 3 januarie,
2016 van
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isomorfisme
Merleau-Ponty, M. (2009)
Fenomenologie van de
waarneming, Boom, Amsterdam.
Husserl, e. (1970). Crisis of European Sciences
and
Transcendental
Phenomenology:
An

Introduction to Phenomenological
Northwestern University Press.

Philosophy.

Syllable (ND) Geraadpleegd op 20 oktober, 2015
https://en.wikipedia.org/wiki/Syllable
Verstraten,
P.
(2008)
Kernthema’s
in
de
filmwetenschappen
(1e
ed.)
Boom
Academic,
Amsterdam.
Barthes,
R.
(1977)
Introduction
Structural Analysis of Narratives,
Music-Text (London: Fontana).

to
the
in:Image-

Pisters, p. (2002) Lessen van Hitchcock, Een
inleioding in de mediatheorie (2e ed.) Amsterdam
University Press, Amsterdam.
Epstein, J. (1921)
The Senses French
Theory and Criticism. 1907-1929 (Princeton
University Press, 1988). vol . II. p. 242.
Merleau-Ponty,
M.
l’invisible (Herz.
Editions Gallimard.

Film

(1979)
Le
visible
et
Ed.) Parijs, Frankrijk:

Daniel Kahneman (2011) Ons feilbare denken:
Thinking fast and slow. Amsterdam, Nederland:
Uitgeverij Business Contact, Amsterdam 2011.
Raaijmakers, J.G.W. (1984). Het geheugen. In
G.A.M. Kempen & Ch. Sprangers (Eds.), Kennis,
mens en computer (Pp. 69-77). Lisse: Swets &
Zeitlinger. [also in Intermediar, 20(9), 2529.]

Leezenberg,
M.
en
De
Vries,
G.
(2005)
Wetenschapsfilosofie voor geestenwetenschappen.
Amsterdam: Amsterdam University Press.
De Duve, T. (1996) Kant after Duchamp. The MIT
Press, Cambridge, Massachusetts London, England
Kant, E. (1790) Critique of Judgement (J.H.
Bernard, Trans.). 2nd ed. revised London:
Macmillan, 1914.
Zimbardo, P., McDermott, M., Jansz, J. en
Metaal, N. (1995) Psychology: A European Tekst.
UK: HarperCollins Publishers Ltd.
Saari. (2002, June 6). De mens is zo'n
waanzinnig dom wezen dat het zijn eigen leven
vernietigd
[Online
forum
content]
http://forum.scholieren.com/showthread.php?t=11
8479
Amoa.
(2002,
June
6).
De
mens
is
zo'n
waanzinnig dom wezen dat het zijn eigen leven
vernietigd
[Online
forum
content]
http://forum.scholieren.com/showthread.php?t=11
8479
Rerisen Phoenix. (2002, June 6). De mens is
zo'n waanzinnig dom wezen dat het zijn eigen
leven
vernietigd
[Online
forum
content]
http://forum.scholieren.com/showthread.php?t=11
8479
Yule.
(2002,
June
12)
De
mens
is
zo'n
waanzinnig dom wezen dat het zijn eigen leven
vernietigd [Online forum content]
http://forum.scholieren.com/showthread.php?t=11
8479

Art21:
“John
Baldessari:
Just
an
Artist”
interview with Susan Sollins, July 2008)
Husserl,
E.
(1900)
Logical
Investigations
(Trans. Findlay, J. N. (2001)) London, Uk:
Routledge.
Elsbach, A. C. et al. (1931) Encyclopaedisch
handboek van het moderne denken (1e ed.)
Arnhem, Nederland: Van Loghum Slaterus.
Camus, A. (1965) De mens in opstand. (Herz.
Ed.) Amsterdam, Nederland: De Bezige Bij.

