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Stellingen: 

1. Er is een prima facie probleem met het idee dat de filosofie wetenschappelijke progressie maakt 

omdat er nauwelijks consensus is onder filosofen over de waarheid van filosofische stellingen 

(hoofdstuk 2).   

2. De aard van de filosofie is niet te definiëren. Filosofie kan het beste gezien worden als een 

verzameling van praktijken die een familiegelijkenis vertonen (hoofdstuk 3).  

3. Deductieve argumenten spelen een belangrijke rol in de filosofie, omdat inductieve argumenten niet 

volledige overdraagbaar zijn en niet ieder redelijk wezen kunnen overtuigen. Deze eigenschappen zijn 

echter belangrijke familie-eigenschappen van filosofische argumenten (hoofdstuk 3). 

4. Filosofische theorieën kunnen niet op een fundament van kennis gebouwd worden, zoals in de 

wiskunde, omdat een stabiel fundament ontbreekt. Er zijn geen zelfevidente filosofische waarheden 

(hoofdstuk 4). 

5. Filosofische theorieën kunnen niet getoetst worden, zoals in de empirische wetenschappen, omdat 

een betrouwbare toetssteen die de rol van observatie kan spelen ontbreekt (hoofdstuk 4). 

6. Het epistemische product van filosofische reflectie is een persoonlijk gerechtvaardigde filosofische 

positie. Filosofische reflectie is waardevol, omdat het zelfinzicht geeft (hoofdstuk 5). 


