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Het pluralisme van Gabriel*
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• Pluralisme bestaat bij Gabriel uit het inzien dat 
objecten bestaan uit de informatie die wij erover 
opdoen. 

• Niet-informatieve onderscheid biedt geen onderscheid.
• Een absoluut onderscheid levert alleen informatie op 

dat iets volstrekt anders is dan al het andere en dat is 
dus zinloos.

• Relatief onderscheid is wel zinvol omdat we iets 
alleen kunnen kennen doordat het in contrast staat 
tot iets anders. Als het contrast te groot wordt 
verdwijnt de waarde van de informatie. (ober; wilt  
u neushoorn of cola?)
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De contrast klassen = zinvelden*
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• We delen als mensen de werkelijkheid in door 
patronen of contrastwerelden. Zinvelden, zoals 
Gabriel ze gaat noemen.

• Dat betekent dat Gabriel de werkelijkheid beperkt 
tot dat wat wordt waargenomen, maar dat hij deze 
feiten wel laat bestaan ook als ze niet worden 
waargenomen. 

• Niet waarnemen ≠ niet waarneembaar zijn (op en 
voor zichzelf zijn), 

• Niet waarnemen = nog niet waargenomen óf niet in 
juiste contrastklasse/zinveld geplaatst. 
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De relativiteit van de feiten*
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• Tijd voor een intermezzo, want het lijkt alsof Gabriel 
hier de waarheid redt van het postmodernisme, maar 
dat is niet het geval.

• Hij laat de werkelijkheid bestaan, maar zegt tevens dat 
onze kennis daarvan relatief en nooit absoluut is.

• Wat hij redt is het bestaan van de feiten als de 
optelsom van alle kennis over een object. Er is geen 
constructivisme of reductionisme, dat al onze kennis 
gaat ontmaskeren als macht, geen neurologische illusie 
of een andere vorm van (zelf) bedrog.
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Zinvelden*
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• Bestaan = verschijnen in een zinveld.(contrastklasse) 
• Verschijnen is de meest neutrale term die Gabriel kon 

vinden; ook het onware verschijnt terwijl het niet 
voorkomt in de werkelijkheid. (70)

• Een paar belangrijke noties;
• Verschijnen is dus niet dat iets waar is.
• Niet alles wat verschijnt wordt waargenomen.
• Dingen kunnen verschijnen in verschillende zinvelden.
• Zinvelden overlappen ( deels) en bestaan naast elkaar, 

maar gaan niet op in een overkoepeld gebied dat alle 
zinvelden omvat en ‘de wereld’ is.
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De wereld bestaat niet (80-83) 

Maieutiek_2022_1Gabriel

• Negatieve ontologie: 
1. De wereld bestaat niet
• Positieve ontologie: 
1. Er zijn noodzakelijkerwijs oneindig veel zinvelden.
2. Elk zinveld is een object
• Stel er is één object; een blauwe kubus.
• Dan is er al twee; een kubus én een zinveld waarin die 

kubus verschijnt,
• Maar dan is er een zinveld waarin dat zinveld 

verschijnt… enz. 
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Het geheel denken, de oplossing 
Hegel (supergedachte) (82)
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• Hegel zegt van wel, hij gaat uit van het idealisme. 
Dat wil zeggen dat volgens Hegel er een Absolute 
Geest bestaat die over alles én zichzelf kan denken.

• Binnen de ontologie van Gabriel is dat onmogelijk 
want dan is er een zinveld dat alle zinvelden en 
zichzelf omvat en zelf niet verschijnt in een zinveld. 
(immers dan zou er iets buiten de Absolute geest 
moeten bestaan) 

• Er ontstaat nu een drosteblikeffect, dat is een 
oneindig proces en daarmee strijdig met Hegels 
idee van een Absolute Geest. 
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Fractalen als beeld van het 
alternatief ( blz. 84/85)
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https://docplayer.nl/50982115-
Bachelorproef-i-inleiding-tot-fractalen.html

Het geheel denken de oplossing 
van Kant (97)
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• Kant laat een wereld buiten onze waarneming bestaan. 
Dat biedt de mogelijkheid om een metafysica te 
hanteren. Daardoor kan alles wat bestaat als kennis 
ondergeschikt worden aan een niet bespreekbare of 
mededeelbare werkelijkheid op en voor zichzelf. 

• Het is deze weg die met name na de tweede 
wereldoorlog als zeer problematisch wordt ervaren.

• Gevolg is dat er aandacht komt voor ‘ware kennis van 
de feiten’. Er komt hernieuwde aandacht voor logica, 
analyse en epistemologie. Materialistische reductie is 
daarvan een gevolg.
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Nihilisme, postmodernisme en 
andere zinloze vormen van bestaan
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• Het loslaten van de Kantiaanse tweedeling en de 
daarmee samenhangende verwerping van het 
idealisme en de metafysica werkten eerst vooral 
bevrijdend.

• Maar Gabriel laat ook zien dat er een angst 
ontstaat als we oneindig veel zinvelden zien.

• De wereld die we als geheel verliezen en vervangen 
door oneindig veel kopieën van zijn. (als fractalen) 
(86)
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Wat lost het idee van zinvelden 
op?
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1. Logische problemen als het beschrijven dat iets 
niet bestaat. (trollen, heksen en Judith) (89-92)

• Bestaan blijkt nu namelijk een verschijnen in een
zinveld

2. Oversprong (Heidegger) waardoor we denken dat 
de werkelijkheid buiten is en wij een perspectief 
vanuit nergens zoeken om ernaar te kijken. 

• Wij schuiven echter voortdurend van het ene naar 
het andere zinveld, waar wij zijn.(94-97)
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Wat lost het idee van zinvelden 
op? (vervolg)
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3. Zinproblemen zijn metafysisch onbereikbaar 
(noumenaal of onuitspreekbaar)

• Zingeving blijkt typisch menselijke en door en door 
filosofische vraag naar onze wereld op zichzelf.(97-98)

4. Wetenschap als wereldbeeld is te beperkend (103)
• Het nieuwe realisme zegt dat we dingen en feiten op 

zich kunnen kennen en dat dingen en feiten op zich niet 
tot één enkel objectgebied behoren. (materiële 
objecten, logische wetmatigheden en menselijke 
inzichten horen tot zinvelden) ( zie o.a. 116)
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