
    

Hoofdstuk 14Hoofdstuk 14

Ik word waargenomen, dus ik bestaIk word waargenomen, dus ik besta



    

Clochards Clochards 

 George Orwell, “Down and Out in London and George Orwell, “Down and Out in London and 
Paris” (1927 - 1932)Paris” (1927 - 1932)
 Verkenning van menselijke onderlaagVerkenning van menselijke onderlaag
 Wie niets heeft, heeft niets te verliezenWie niets heeft, heeft niets te verliezen

 John Adams: 'de mensheid ziet hem niet staan'John Adams: 'de mensheid ziet hem niet staan'
 Arendt: 'de vloek van de armoede [bestaat] Arendt: 'de vloek van de armoede [bestaat] 

eerder uit anonimiteit dan uit gebrek'eerder uit anonimiteit dan uit gebrek'
 Valkenberg: 'Als niemand je ziet, heeft schelden Valkenberg: 'Als niemand je ziet, heeft schelden 

geen zin'geen zin'



    

Morele sentimentenMorele sentimenten

 Adam Smith 'The Theory of Moral Adam Smith 'The Theory of Moral 
Sentiments' (1759)Sentiments' (1759)
 Ethiek gebaseerd op medelevenEthiek gebaseerd op medeleven

 Vermogen om andermans passies in te voelenVermogen om andermans passies in te voelen
 Eerder meevoelen met plezier dan met Eerder meevoelen met plezier dan met 

verdrietverdriet
 Jean-Jacques Rousseau (1755)Jean-Jacques Rousseau (1755)

 Ethiek gebaseerd op medelijdenEthiek gebaseerd op medelijden
 Fixatie op andermans leedFixatie op andermans leed



    

George Berkeley (1710, George Berkeley (1710, 
1713)1713)
 Kenleer in empiristische traditieKenleer in empiristische traditie

 'Esse est percipi''Esse est percipi'
 Geen onderscheid tussen oppervlakte en Geen onderscheid tussen oppervlakte en 

onderliggende substantieonderliggende substantie
 Waarneming bepaalt bestaan → dingen Waarneming bepaalt bestaan → dingen 

worden vluchtigworden vluchtig
 Valkenberg: van toepassing op sociale Valkenberg: van toepassing op sociale 

werkelijkheidwerkelijkheid



    

Clochards en koningenClochards en koningen

 Zichtbaarheid koningen trekt groot publiekZichtbaarheid koningen trekt groot publiek
 ““Gewone” mensen slechts zichtbaar voor Gewone” mensen slechts zichtbaar voor 

familie, vrienden en kennissenfamilie, vrienden en kennissen
 Havenots hebben geen publiekHavenots hebben geen publiek
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