
Ezelsbrugjes namen examen filosofie 
2020-2021 (van oud naar jong) 

Antieke wijsbegeerte (7de eeuw vC – 2de eeuw vC) 
Samson en Gert gingen op reis en Samson zijn mond staat niet stil! 
 
Ik en Gertje gingen met de Thales naar Milete. 
(Nee Samson, met de Thalys.) 
En daar waren heel veel Anaximanders zonder Anaximenes. 
(Nee Samson, veel salamanders zonder een penis.) 
Maar Gertje werd ziek! Hij had een Heraclitus. 
(Nee Samson, een hernia en sinusitis.) 
Het eten was wel lekker! We hebben carpaccio met Parmenides gegeten. 
(Nee Samson, carpaccio met parmezaan.) 
En als tussendoortje Protagoras! 
(Nee Samson, patatas bravas.) 
Ik dacht dat we in Spanje waren en zei per ongeluk Gorgias tegen de ober. 
(Nee Samson, het is graçias.) 
Ik had ergens het woord Socrates gehoord, dus zei ik dat maar in de plaats. 
De ober was zo verbaasd dat ik kon praten, dat hij zijn Plato liet vallen en zijn hoofd 
Aristoteles! 
(Nee Samson, zijn plateau en zijn hoofd stootte.) 
 

Middeleeuwse wijsbegeerte (2de eeuw vC – 15de eeuw) 
Samson en Gert gingen naar de dierentuin. 
 
Er was in de dierentuin een Augustinus van Hippo! 
(Nee Samson, een hippo geboren in augustus.) 
En Al-Farabi ‘s! 
(Nee Samson, allemaal kanaries.) 
Daarna zagen we de verzorgers de dieren Anselmus van Canterbury te eten geven. 
(Nee Samson, andalouse van cranberries.) 
En ten slotte zagen we ook nog koeien! Dat zijn echte Maimonides! 
(Nee Samson, echte maalmolens.) 
 

 

 
 
 



Moderne wijsbegeerte (15de eeuw – 1831) 
Samson en Gert gaan naar de supermarkt want ze geven een feestje. 
 
Oh nee Gertje er is René Descartes! 
(Nee Samson, er is geen ene winkelkar.) 
Oh wacht ik zie er nog eentje! Gertje vlug, pak een euro zodat we hem kunnen John Locke! 
(Nee Samson, unlocken.) 
We hebben ten eerste een Baruch de Spinoza nodig. 
(Nee Samson, een bakje spinazie.) 
En voor onze buurvrouw Mary moesten we ook een fles Astell meebrengen! 
(Nee Samson, een fles Javel.) 
Pak anders ook nog voor nonkel David een potje Hume mee, hij eet dat zo graag. 
(Nee Samson, een potje humus.) 
Ik zou de pikante versie nemen, hij is toch Immanuel Kant. 
(Nee Samson, hij is immuun tegen pikant.) 
En voor onze vriend Edmund nemen we een fles Kiddibul mee om te Burke. 
(Nee Samson, om te ontkurken.) 
(Zie zo Samson, heb jij de fles Javel voor Mary Wollstonecraft?) 

Moderniteit (1831 – 1945) + Post-moderniteit* (1945 – heden) 
Er is een pandemie in het dorp van Samson en Gert, iedereen is ziek! 
 
Gertje iedereen is ziek! Er is haaruitval waardoor sommigen met Karl Marx zitten! 
(Nee Samson, met kale marks.) 
En Friederich van 2 straten verderop blijft maar Nietzsche! 
(Nee Samson, hij blijft maar niezen.) 
Straks mogen we tegen onze vriendin Simone nog de Beauvoir zeggen! 
(Nee Samson, au revoir.) 
Paul de slager ziet de pandemie niet meer zitten, en zit al heel het weekend aan de Ricoeur. 
(Nee Samson, aan de Ricard.) 
En Heribert de dierenarts hangt al dagen aan het been van zijn Boeder! 
(Nee Samson, van zijn moeder.) 
*Paul is gestopt met Ricard te drinken! Hij zit nu aan de Preciado! 
(Nee Samson, hij zit aan de Prosecco.) 
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