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Filosofie: Descartes Meditaties samenvatting  

Cover   

Ondertitel: “in deze meditaties zal het bestaan van God en de onsterfelijkheid van de ziel bewezen worden” 

- Gepubliceerd in Parijs  
- Jaar van publicatie 1641  

Voorwoord   

Geschreven door Descartes zelf 

Pagina 4 PDF (p32 vertaling)  

= samenvatting van de 6 volgende meditaties (= inhoud boek) geschreven door Descartes zelf  

Pagina 7 PDF (p39 vertaling)  

= eerste meditatie  

Titel: Over dingen die in twijfel kunnen worden getrokken  

- Het boek is van begin af aan zeer biografisch  
- Descartes gebruikt de stijl van de bekeerde 

o Vroeger dacht ik dat …, maar op een dag begon ik te twijfelen en “zag ik het licht”  
o Hier is het licht; ik denk, ik besta  

- Vanaf de eerste 5-6 regels  
o Descartes werd achterdochtig over waarheid van zijn tijd, werd kritisch tegenover de waarheid van de 

mensen, enige manier om tot dé waarheid te raken is door eerst alles kapot te maken en pas dan alles 
beginnen op te bouwen  

o Afbraak en opbouw is het idee dat bij Descartes eerst echt duidelijk wordt  
o Om te filosoferen moet je eerst dingen kapot maken om iets nieuw te ‘bedenken’ 

- Eind eerste alinea 
o Praat over belang vrije tijd, belang van isolatie om te kunnen filosoferen (ook terug te vinden in Metafysica 

van Aristoteles) 
 

- Tweede alinea  
o Legt methode uit  
o “Omdat de rede mij ervan overtuigt dat ik mijn instemming even zorgvuldig moet onthouden aan de 

meningen die niet echt zeker en ontwijfelbaar zijn, als aan de meningen die kennelijk onwaar zijn zal het al 
voldoende zijn alles te verwerpen waarin ik ook maar de minste rede tot twijfel vind” 

§ Descartes is een scepticus = heeft geen vertrouwen in wat men zegt dat de waarheid is, wil alles 
eerst testen  

o Alles waarover Descartes niet 100% zeker is dat het waar is, moet weg  
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Pagina 8 PDF (p40 vertaling)  

“ik heb nu eenmaal alles wat ik als het meest waar heb aanvaard, of uit door middel van zintuigen ontvangen” 

ð Maar stelt dat ook zintuigen hem soms bedriegen, daarom verstandig om nooit vertrouwen te hebben in wie ons ook 
maar één keer misleidde (groot niveau van wantrouwen)  

2e alinea  

- Praat over zekerheid die we hebben dat wij bestaan (dat handen die hij ziet wel echt zijn)  
- De enige manier om te ontkennen dat mijn lichaam van mij is, is door te redeneren als gekken (regel 19) 
- Verschil tussen Descartes en een gek, is dat Descartes zegt dat hij een denkend ding is  

 

3e allinea  

- Er komt een oppositie gekend van Herakleitos “mensen die denken dat ze wakker zijn maar eigenlijk dromen” 
o Hoe uitmaken wie wakker is en wie droomt?  
o Descartes vraagt zich af of datgeen die hij realiteit noemt, wel echt realiteit is 

 

Pagina 8 PDF (p41 vertaling)   

2e allinea  

- Er is iets die waarschijnlijk niet in vraag gesteld kan worden; “de lichamelijke natuur in het algemeen en de 
uitgebreidheid ervan” 

o Voor Descartes is de waarheid van de dingen, de uitgebreidheid (res extensa) 

 

3e allinea  

- Er zijn bepaalde zingen ( 2 + 3 = 5 ) is moeilijker in vraag te stellen dan het bestaan van zaken buiten ons  

 

Pagina 9 PDF (p42 vertaling)   

Allinea 2 

- Descartes schrijft moelijk over God, omdat hij niet gecensureerd wou worden  

Allinea 3  

- Het denken toont zich in zijn destructieve macht, alles tot niets reduceren  
- Om te mogen zeggen “niets is waar” moet je veel werken (scepticisme is resultaat van de ganse oefening)  
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Pagina 9 PDF (P43 vertaling)   

Allinea 3  

- De kwade geest komt aan bod 

Pagina 10 PDF (p44 vertaling)  

= einde van de eerste mediatie  

- Descartes zegt dat het moeilijk is te doen wat hij doet omdat hij terugvalt in ideologie van die tijd  

Pagina 10 PDF (p45 vertaling)  

= begin tweede meditatie  

Titel: Over de aard van de menselijke geest; dat deze beter te kennen is dan het lichaam  

- Elke meditatie is elke dag ’s avonds (soort dagboek van de filosoof)  

1e alinea  

- Descartes wil een punt van absolute zekerheid buiten de zintuiglijke realiteit, waarna hij alles zal kunnen uitleggen  
o Gelijkaardig aan wat Archimedes zei: “geef mij een plaats om te staan en ik beweeg de aarde” 

2e alinea  

- Stelt dat geheugen de ideologie binnen ons lichaam is  
- Stelt dat hij geïndoctrineerd is in een bepaalde visie, en deze zich bevindt in zijn geheugen, daardoor is zijn geheugen 

niet te vertrouwen  

Pagina 11 PDF (p46 vertaling)  

1e alinea  

- Begint principe te formuleren 
o Ook als hij aanvaardt dat alles onwaar is, ookal is hij gemanipuleerd, blijft er altijd iets dat niet weg kan; het 

feit dat hij dit allemaal denkt  
o De actie om alles in vraag te stellen, kan zelf niet in vraag gesteld worden  

3e allinea  

- Er zijn veel concepten die niet ‘juist’ genoeg zijn  
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Pagina 11 PDF (p47 vertaling)  

= verdere afwerking van formulering “ik ben, ik besta” 

Laatse alinea  

- Uit zichtpunt van Descartes is het idee dat de mens een dier is met rede, even fantastisch is als de gek die zegt dat hij 
een Pompoen is  

- Hij verbindt “ik ben, ik besta” met de activiteit van het denken  
- Heeft alles vernietigd, en moet nu terug beginnen opbouwen  

o Verstand, rede, ziel, etc. betekent allemaal denken ding  
o Res cogitans = een realiteit, een iets, een ding dat denkt  

- Deze volledige allinea is te (her)kennen 

 

 

 

 

 

 

Pagina 12 PDF (p48 vertaling)  

- Descartes zegt dat er een principe nodig is die niet kapot gemaakt kan worden door het denken, is op zoek naar 
zekerheid  

- In alledaagse leven zijn we zeker van zoveel dingen, maar zodra we zaken in vraag beginnen stellen zijn we dat niet 
meer, het enige wat zeker is, is de activiteit van het denken en dit is wat ik ben (“een denkend ding”)  

- Res extensa = dingen die uitgebreid zijn  
- Soort dualisme in realiteit  

o Ik = het subject die niet in vraag gesteld kan worden, hebben absolute zekerheid maar hebben daar veel te 
veel voor betaald (= we zijn niet meer zeker dat de realiteit objectief waar is) = het Cartesiaanse dualisme  

o De dingen in de ruimte  

Pagina 13 PDF (p50 vertaling)  

2e alinea  

- Wat de dingen die geen ik zijn kenmerkt, is alleen de uitgebreidheid  
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Pagina 13 PDF (p51 vertaling)  

1e alinea  

- De waarheid van dat stuk was, is eigenlijk een denkproces, een conclusie op basis van een experiment 
- Wat de dingen inderdaad zijn, is iets wat je niet met ogen ziet maar met je geest, dat is gelijk met “ik”  

Pagina 14 PDF (p53 vertaling)  

Laatste alinea  

- Conclusie die uitlegt waarom 2e meditatie deze titel heeft 
- Het geheugen moet ook gekuist worden  
- Introspectie heeft geleid tot een hergeboorte van Descartes, dat vereist ook een nieuw geheugen  

Pagina 15 PDF (p54 vertaling) + rest van meditaties   

= derde meditatie  

Titel: over God; dat hij bestaat 

1e alinea  

- Probleem hier: hij heeft wereld wel in 2 kunnen verdelen (res cogitans en res extensa), terwijl hij vaste bodem ontdekt 
heeft om te zeggen dat hij bestaat, heeft hij nog altijd geen garantie gevonden om te zeggen dat de realiteit objectief 
waar is 

- Punt uiteindelijk is dat we in onszelf verschillende soorten gedachten, voorstellingen, gevoelens, … dit noemt 
Descartes allemaal ideeën  

- Hij begint verschillen te identificeren tussen de dingen die we kunnen denken  
o Over bepaalde dingen krijgen we het gevoel dat deze reëler zijn dan andere  
o Alles verwijst altijd naar het ik, de denkactiviteit  
o Er is een idee dat autonoom is en verschijnt in het denken als iets die perfecter, groter en volmaakter is dan 

ik = idee van God  
- Het idee van God heeft een zeer particuliere invulling, het verwijst naar een soort wezen dat hij onmogelijk had 

kunnen creëren/scheppen, daardoor moet hij veronderstellen dat hij dit zelf niet heeft kunnen produceren want 
volgens Descartes is de producent altijd hoger dan het idee dat hij geproduceerd heeft  

o Op basis hiervan, moet hij veronderstellen dat dit volmaakte wezen dit idee in hem geplaatst heeft  
= een aangeboren idee (eerste vermelding hiervan pagina 56)  

- Een aangeboren idee = idee dat in denkactiviteit zich bevind en niet door onszelf geproduceerd werd, hét voorbeeld 
daarvan is God, daarom begrijpt hij zichzelf als onvolmaakt; hij vergelijkt zich met God (iemand die groter 
is/volmaakt is)  

- Andere filosofen zullen later zeggen dat logische principes ook aangeboren ideeën zijn  
- Definitie van God impliceert het bestaan, de definitie van andere dingen veronderstelt niet dat deze dingen wel 

bestaan 
o Als wij denken aan een perfect wezen, moeten we veronderstellen dat dit bestaat anders is dit wezen niet 

perfect  
o Iets dat bestaat, is meer dan dat alleen in het denken is en daarom moet God bestaan 

 

- Descartes stelt dat God de communicatie tussen denken en zijn mogelijk maakt  


