
Veel filosofen hebben de werkelijkheid herleid tot een eerste beginsel. 
Presocraten zoals Anaximander noemen de absolute oorsprong van 
de wereld ‘het apeiron’, Plato en de neo-platonisten spreken over ‘het 
ene’, en Aristoteles heeft het over de ‘arche geneseos’. Monotheïsten 
spreken over God en Duitse idealisten zoals Fichte, Schelling en Hegel 
noemen de grond van de wereld ‘het absolute’, terwijl vitalisten zoals 
Schopenhauer de oerbron aanduiden als ‘de wil’. Zij allen menen dus dat 
er in laatste instantie ‘iets’ moet zijn waarin de wereld gegrond is, ‘iets’ 
waarop alles wat bestaat uiteindelijk teruggaat.

Nu is het voor ons mensen inderdaad lastig, ik zou haast zeggen 
onmogelijk, om ons een wereld zonder ultieme grond voor te stellen. 
Wij kunnen haast niet anders dan denken dat de wereld teruggaat op 
een laatste drager, welke het antwoord vormt op de vraag waarom er 
überhaupt iets is en niet veeleer niets. Een wereld waarin alles wat 
bestaat voor haar bestaan afhankelijk is van weer iets anders betreft 
namelijk een grondeloze in ‘het niets’ wegzinkende menigvuldigheid van 
louter contingenties, hetgeen voor ons intuïtief absurd lijkt. Daarom 
zijn wij prima facie gerechtvaardigd om te denken dat er een oorsprong 
van de wereld is, een ‘metaphysical ultimate’. Er moet ten slotte een 
onvoorwaardelijke grond van alles zijn, ook al hebben wij op voorhand 
geen idee wat de aard van deze grond is.
 
Sinds Plato zijn er bovendien verschillende kosmologische argumenten 
ontwikkeld voor het bestaan van een eerste oorzaak van de wereld, of 
preciezer, van een onveroorzaakte entiteit dat geldt als de directe of 
indirecte oorzaak van alle andere entiteiten. En als zo’n entiteit bestaat 
dan moet zij ook uniek zijn omdat geen twee entiteiten elkaars directe 
of indirecte oorzaak kunnen zijn. In een kosmologisch argument wordt 
het bestaan van een unieke eerste oorzaak, een wereldgrond, deductief 
afgeleid uit het empirische feit dat er contingente of veroorzaakte 
dingen bestaan. Bekende voorbeelden zijn, naast Plato die een 
kosmologisch argument presenteert in zijn De Wetten, Aristoteles’ 
argument voor een eerste onbewogen beweger in zijn Physica en 
Metaphysica, de tweede weg van ‘de vijf wegen’ van Thomas van Aquino 
in zijn Summa Theologiæ en Leibniz’ argument in o.a. zijn Monadologie 
voor het bestaan van een wezen dat geldt als de noodzakelijk bestaande 
oorzaak van de kosmos als contingent geheel. Na Kant verslapte in de 
negentiende eeuw de aandacht voor kosmologische argumenten. De 
laatste decennia is er echter sprake van een heuse renaissance van 
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deze argumenten. De hernieuwde belangstelling ervoor kan mede 
verklaard worden door de ineenstorting van het verificationisme in 
de tweede helft van de vorige eeuw en de hiermee gepaard gaande 
enorme herleving van de metafysica. Verschillende nieuwe versies van 
het kosmologisch argument, ongevoelig voor Kants en andere klassieke 
bezwaren, zijn inmiddels in de wijsgerige literatuur voorhanden. Deze 
hedendaagse argumenten maken volop gebruik van twintigste-eeuwse 
ontwikkelingen, zoals de mogelijke werelden semantiek voor de modale 
logica en de formele mereologie.

In het eerste gedeelte van mijn dissertatie analyseer ik zowel klassieke 
als hedendaagse kosmologische argumenten. Nu is uiteraard geen enkel 
kosmologisch argument voor het bestaan van een noodzakelijk bestaand 
wezen houdbaar indien de lege wereld ook een mogelijke wereld is. 
Daarom geef ik eerst een nieuw a priori argument voor de these dat de 
lege wereld, ‘het totale niets’, geen mogelijke wereld kan zijn. Dit a priori 
argument is gebaseerd op het axioma van Brouwer dat stelt dat alle 
mogelijke standen van zaken ook noodzakelijk mogelijk zijn. Hieruit volgt 
inderdaad dat de lege wereld, een wereld zonder entiteiten, onmogelijk 
is indien we aannemen dat al het mogelijke causaal veroorzaakbaar is en 
bovendien dat er in elk geval één mogelijke stand van zaken is.

Mijn analyse van klassieke kosmologische argumenten richt zich op 
twee exemplarische klassieke argumenten, namelijk het Thomistische 
en het Leibniziaanse argument. Ik laat zien dat beide argumenten 
in hun klassieke vorm problematisch zijn. Vervolgens onderzoek ik 
de hedendaagse kosmologische argumenten van R. Koons (1997), 
R. Gale en A. Pruss (1999) en J. Rasmussen (2010). Het argument van 
Koons is gebaseerd op het beginsel dat we van een gegeven volkomen 
contingente stand van zaken mogen zeggen dat zij veroorzaakt is, 
tenzij we een goede reden hebben om in de desbetreffende situatie te 
denken dat zij niet veroorzaakt is. De conclusie van Koons’ argument 
luidt dat er een noodzakelijke oorzaak is van de mereologische som van 
alle volkomen contingente feiten. Ik laat zien dat geen van de bekende 
objecties tegen dit argument effectief is. Dit geldt niet alleen voor de 
klassieke Humeaanse, Kantiaanse en Russelliaanse objecties, maar 
ook voor de objecties die Koons zelf noemt en voor de hedendaagse 
objecties van J. Ross en G. Oppy (1999). Wel toon ik aan dat Koons’ 
argument problematisch is als een deductief argument voor het bestaan 
van een eerste oorzaak, namelijk een onveroorzaakte entiteit dat de 
oorzaak is van alles buiten zichzelf.

Het argument van R. Gale en A. Pruss vertrekt vanuit het principe dat 
iedere ware contingente propositie mogelijk een verklaring heeft. Het 
argument concludeert dat er een noodzakelijk wezen bestaat dat vrij 
en intentioneel de conjunctie voortbracht van alle ware contingente 
proposities. Ik laat zien dat alle klassieke Humeaanse, Kantiaanse 
en Russelliaanse objecties tegen dit argument falen, en dat precies 
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hetzelfde geldt voor de hedendaagse objecties van G. Oppy (2000), 
K. Davey en R. Clifton (2001) en M.J. Almeida en N.D. Judisch (2002). 
Daarnaast toon ik echter aan dat hun argument niet onproblematisch 
is als argument voor het bestaan van een eerste oorzaak. De premissen 
impliceren namelijk niet dat het noodzakelijk bestaande wezen zelf 
onveroorzaakt is.

Rasmussens argument vertrekt vanuit de premisse dat normaal 
gesproken contingente standen van zaken mogelijk causaal verklaarbaar 
zijn en dat een zogenaamde maximaal contingente stand van zaken 
hierop geen uitzondering is. De conclusie van het argument is dat er 
een noodzakelijk wezen moet bestaan dat mogelijk causaal werkzaam is. 
Ik laat zien dat alle bekende objecties tegen dit argument onhoudbaar 
zijn. Wel toon ik aan dat Rasmussens argument problematisch is 
als argument voor het bestaan van een eerste oorzaak. Rasmussen 
heeft ook een drietal alternatieve redeneerpaden ontwikkeld om tot 
zijn conclusie te komen. Ik betoog dat het derde pad na modificaties 
succesvol impliceert dat er een mogelijk causaal werkzaam noodzakelijk 
wezen bestaat, maar dat ook hier niet besloten kan worden tot het 
bestaan van een eerste oorzaak van de werkelijkheid.

Hoewel de argumenten van Koons, Gale en Pruss en Rasmussen dus 
succesvol zijn in het beargumenteren dat er een noodzakelijke (zelfs 
bewuste en vrije) entiteit bestaat die kan gelden als oorzaak van de 
kosmos, volgt niet dat zij ook impliceren dat dit noodzakelijke wezen 
geldt als de eerste oorzaak van de werkelijkheid. In het tweede gedeelte 
van mijn dissertatie ontwikkel ik een nieuw argument voor het bestaan 
van een eerste oorzaak. Het argument is dat mereologisch atomisme, 
de these dat alles wat bestaat in laatste instantie uit fundamentele 
enkelvoudige bouwstenen bestaat, en causalisme, de these dat alles 
wat bestaat participeert in het causale weefsel van de werkelijkheid, 
dus veroorzaakt en/of oorzaak is, gezamenlijk impliceren dat er een 
eerste oorzaak van de wereld moet zijn. Beide thesen, atomisme en 
causalisme, zijn goed verdedigbaar. In mijn dissertatie geef ik een 
verdediging van beide thesen. Hiertoe werk ik ondermeer een nieuw a 
priori argument uit voor atomisme. Bovendien geef ik een verdediging 
van enkele aanvullende, ondersteunende, premissen waarvan mijn 
nieuwe argument voor het bestaan van een eerste oorzaak eveneens 
gebruikmaakt, zoals dat oorzaak en gevolg mereologisch disjunct zijn, 
dat de som van de leden van een bepaald door mij nader gedefinieerd 
type natuurlijke soorten een object vormen, en dat ieder veroorzaakt 
object een veroorzaakt strikt deel bevat.

De argumentatie zelf verloopt heel kort gezegd globaal als volgt. Neem 
de som van alle veroorzaakte atomen. Deze som is zelf geen oorzaak 
omdat er anders veroorzaakte atomen buiten deze som zouden moeten 
bestaan, wat onmogelijk is. Maar dan volgt vanwege causalisme dat deze 
som veroorzaakt moet zijn. Nu kan de oorzaak van deze som zelf niet 
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veroorzaakt zijn omdat anders de oorzaak van genoemde som uit één 
of meerdere veroorzaakte atomen zou bestaan, zodat de som en haar 
oorzaak elkaar zouden overlappen, wat eveneens onmogelijk is. Kortom, 
de oorzaak van de som van alle veroorzaakte atomen is onveroorzaakt 
en is daarom de eerste oorzaak van de wereld.

In mijn dissertatie bespreek ik een groot aantal denkbare objecties 
tegen mijn nieuwe argument voor het bestaan van een eerste oorzaak, 
waaronder alle besproken objecties tegen de klassieke argumenten 
en tegen de hedendaagse argumenten van Koons, Gale en Pruss en 
Rasmussen. Ik laat zien dat geen van deze objecties een vruchtbare 
objectie tegen mijn argument oplevert. Wel wijs ik op een spanning 
die aangewezen kan worden tussen enerzijds de generieke natuur van 
het metafysische raamwerk waarin het argument geformuleerd is en 
anderzijds de specifieke verdediging van bepaalde premissen van het 
argument. Ik betoog dat deze spanning niet van dien aard is dat het 
argument aan kracht verliest. Ook toon ik aan dat het argument niet 
op gespannen voet staat met theïsme. Er volgt namelijk niet, zoals ik 
uiteenzet, dat de afgeleide eerste oorzaak niet God kan zijn.
 
Vervolgens laat ik zien hoe we tot een rationele cumulatieve casus voor 
theïsme kunnen komen door mijn argument voor het bestaan van een 
eerste oorzaak te combineren met de argumenten van Koons, Gale en 
Pruss en Rasmussen. De casus vangt aan met genoemd nieuw argument 
voor het bestaan van een eerste oorzaak om allereerst te concluderen 
dat er een eerste oorzaak van de wereld is. Vervolgens worden de 
argumenten van Koons en Rasmussen ingezet om te betogen dat deze 
eerste oorzaak een noodzakelijk bestaande entiteit is. Daarna wordt een 
beroep gedaan op het argument van Gale en Pruss om te concluderen 
dat de noodzakelijk bestaande eerste oorzaak van de wereld in feite 
een bewust en vrij wezen is. Zo bereiken we de conclusie dat er een 
noodzakelijk bestaand en bewust en vrij wezen bestaat dat geldt als 
de eerste oorzaak van de werkelijkheid. En een dergelijk uniek wezen 
kan met recht God genoemd worden. We zien dus dat het nieuwe 
argument voor het bestaan van een eerste oorzaak van de wereld 
cruciaal is om tot een casus voor theïsme te komen. Alleen wanneer we 
de argumenten van Koons, Gale en Pruss en Rasmussen met dit nieuwe 
argument combineren kunnen we immers het bestaan afleiden van een 
wezen waaraan we met recht de naam ‘God’ kunnen geven. Want wat 
is God als God niet in ieder geval ook geldt als de eerste oorzaak van de 
werkelijkheid, als de ultieme zijnsgrond van al wat is?

Tot slot van mijn dissertatie presenteer ik nog een drietal aanvullende 
argumenten voor de claim dat de eerste oorzaak van de wereld 
inderdaad geen levenloos ding is, maar een immaterieel bewustzijn, 
geen ‘iets’ maar een iemand. De eerste twee aanvullende argumenten 
vereisen een beroep op mijn nieuwe argument voor het bestaan van een 
eerste oorzaak. Zij gaan namelijk al uit van het bestaan van een eerste 
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oorzaak en laten vervolgens zien dat deze oorzaak een immaterieel 
bewustzijn is, dus een subject in plaats van een object. Mijn derde 
argument heeft een dergelijk beroep op het bestaan van een eerste 
oorzaak niet nodig omdat zij rechtstreeks het bestaan afleidt van een 
immaterieel bewust wezen dat de eerste oorzaak van de wereld is. De 
drie aanvullende argumenten kunnen aan genoemde cumulatieve casus 
worden toegevoegd om haar zo nog verder te versterken.

Het eerste argument ontleen ik aan D. Georgoudis en vertrekt vanuit de 
klassieke idee van een hechte parallellie tussen denken en zijn, tussen 
de kenorde en de zijnsorde van de werkelijkheid, tussen enerzijds kennis 
over de wereld en anderzijds de wereld zelf. Indien kennis over de wereld 
in laatste instantie geen kwestie is van louter formele mechanische 
ontdekking, maar van innerlijke begripsvorming, van het subjectief 
vertrouwd raken met oftewel het persoonlijk verstaan van de wereld, 
dan is het redelijk om te veronderstellen dat de grond van de wereld zelf 
evenmin een formele mechanische natuur heeft, maar in plaats daarvan 
ten diepste eveneens een subjectkarakter heeft.

Het tweede argument is axiologisch van aard. Het is verdedigbaar 
dat de eerste oorzaak, het eerste beginsel van alles, een waardigheid 
heeft die in elk geval niet lager is dan de waardigheid van alles wat 
direct of indirect uit haar is voortgekomen, zoals ieder mens. Maar 
dan, precies omdat ieder menselijk subject een waardigheid heeft die 
boven die van levenloze objecten uitgaat, volgt uit de transitiviteit van 
de waardigheidsrelatie, samen met de premisse dat alles wat bestaat 
ofwel een subject ofwel een object is, dat de ultieme ontstaansoorzaak 
van de wereld geen levenloos ding is. De oorsprong van de wereld moet 
daarom, net zoals ieder mens, subjectkarakter bezitten. Zij is dus geen 
object, maar een subject. De eerste oorzaak van de wereld is geen iets, 
maar een iemand.

Het derde argument is een modaal-epistemisch argument en bestaat uit 
twee premissen. De eerste premisse stelt dat een propositie die in geen 
enkele mogelijke wereld door geen enkel mogelijk subject, menselijk 
of niet, gekend kan worden noodzakelijk onwaar is. Of anders gezegd: 
wat mogelijk waar is, is ook kenbaar. Deze premisse lijkt niet onredelijk. 
Immers, indien een propositie p mogelijk waar is, dus waar in één of 
meerdere mogelijke werelden, dan lijkt er inderdaad een mogelijke 
wereld voorstelbaar waarin één of ander subject, menselijk of niet, ook 
daadwerkelijk kan weten dat p waar is. Kortom, als geen enkel mogelijk 
subject, in geen enkele mogelijke wereld, dus niet in de actuele wereld, 
noch in gelijksoortige werelden, noch iets andere werelden, noch in 
radicaal afwijkende werelden, kan weten dat p waar is, dan is dat omdat 
p zelf eenvoudigweg niet waar kan zijn. De intuïtie achter de eerste 
premisse is de these dat de wereld uiteindelijk intelligibel is. De wereld 
heeft ten diepste een logos-matige structuur. En deze vooronderstelling 
lijkt inderdaad een essentiële aanname voor het beoefenen van 
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theoretische- en metafysica. Waarom zouden we ons immers overgeven 
aan een zoektocht naar de oorsprong van de wereld indien we het niet 
op zijn minst aannemelijk zouden vinden dat de werkelijkheid voor 
ons of voor andere mogelijke intelligenties in beginsel kenbaar is, dat 
de wereld een logische structuur heeft die uiteindelijk doorgrond kan 
worden? In mijn dissertatie geef ik een aantal aanvullende redenen voor 
de plausibiliteit van de eerste premisse.

De tweede premisse luidt dat het onmogelijk is te weten dat God niet 
bestaat. Ook dit lijkt geen onredelijke premisse. God wordt begrepen 
als een subject dat eerste oorzaak is. Dat het inderdaad metafysisch 
onmogelijk is om te weten dat God niet bestaat volgt uit de volgende 
redenering. Er zijn vier kandidaten voor de wijze waarop iemand zou 
kunnen weten dat God niet bestaat. De eerste is te laten zien dat 
het begrip God contradictoir is. Er is echter op geen enkele wijze een 
logische tegenspraak af te leiden uit de idee van een persoonlijke eerste 
oorzaak. De tweede is het hebben van de intuïtie dat God niet bestaat. 
Echter, de uitspraak dat God niet bestaat is zeker niet zelfevident. De 
derde manier is niet-corrigeerbare empirische ervaring. Dit is echter 
ook niet mogelijk omdat we middels empirische ervaring, hoe dwingend 
en verstrekkend ook, nooit kunnen uitsluiten dat God bestaat. De 
vierde manier betreft een onfeilbare getuigenis. Echter, geen enkele 
getuige, hoe betrouwbaar ook, kan iemand in een zekere positie brengen 
ten aanzien van het niet bestaan van God. Kortom, het is inderdaad 
onmogelijk om te weten dat God niet bestaat.

Uit beide premissen, dus enerzijds ‘alles wat mogelijk waar is, is mogelijk 
kenbaar’, en anderzijds ‘Het is onmogelijk te weten dat God niet 
bestaat’, volgt deductief de conclusie dat God bestaat in alle mogelijke 
werelden. God bestaat dus metafysisch noodzakelijk.

Aan het eind van mijn dissertatie bespreek ik vele objecties tegen dit 
argument en laat ik zien dat geen van deze objecties standhoudt. Ik 
noem er twee. Men kan tegenwerpen dat het ook onmogelijk is te 
weten dat God bestaat. Maar dan volgt uit de eerste premisse van mijn 
argument dat het noodzakelijk onwaar is dat God bestaat, zodat het 
argument faalt. Het is echter niet onmogelijk te weten dat God bestaat. 
Neem immers een mogelijke wereld waarin God bestaat. In deze wereld 
bestaat er wel degelijk een subject dat weet dat God bestaat, namelijk 
God zelf. Het is dus niet onmogelijk te weten dat God bestaat.

Volgens een tweede objectie faalt het argument omdat, indien het 
argument correct zou zijn, eveneens zou volgen dat bijvoorbeeld 
eenhoorns, Superman, het vliegende spaghettimonster of vliegende 
theepotten noodzakelijk bestaan, wat absurd is. Neem het vliegende 
spaghettimonster. Het is, aldus de objectie, ook onmogelijk te weten 
dat dit monster niet bestaat. Geen enkel kennissubject kan namelijk 
uitsluiten dat er zich niet toch ergens een vliegend spaghettimonster 
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bevindt. Maar dan volgt direct uit de eerste premisse van het argument 
dat het vliegende spaghettimonster noodzakelijk bestaat, wat zoals 
gezegd absurd is. Echter, het is helemaal niet onmogelijk te weten 
dat het vliegende spaghettimonster niet bestaat. Beschouw namelijk 
een mogelijke wereld waarin God bestaat en waarin God besluit niets 
te scheppen, of waarin God besluit exact één causaal inert object te 
scheppen ongelijk aan een vliegend spaghettimonster. In deze mogelijke 
wereld is er wel degelijk een subject dat weet dat het vliegende 
spaghettimonster niet bestaat, namelijk God zelf. Het is dus helemaal 
niet onmogelijk om te weten dat het vliegende spaghettimonster 
niet bestaat. En daarom faalt ook deze tweede objectie. Hetzelfde 
geldt natuurlijk voor analoge objecties gebaseerd op de vermeende 
onkenbaarheid van het niet bestaan van eenhoorns, Superman, 
vliegende theepotten, enzovoort.


