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FILOSOFIE  

Filosofie in de oudheid I (LES 1) 

Te kennen voor examen van dit college:  

- Etymologie en definities van filosofie  
- Filosofie in strenge zin en wat niet filosofie is  
- Zijn = wezen = is geweest  
- Tijdperken van de geschiedenis van de filosofie  
- Socrates, Nietzsche en Preciado als voorbeelden van de filosoof  
- Volgorde filosofen  

Wat is filosofie?  

- Filosofie is oorspronkelijk een Grieks woord à filosofia  
- In het Nederlands hebben we twee woorden om dit woord te vertalen: ‘filosofie’ en ‘wijsbegeerte’ (Germaans) 
- We zetten alles wat we weten even tussen haakjes, we doen alsof we geen idee hebben over wat filosofie is en 

luisteren naar wat deze twee woorden onafhankelijk van ons en oorspronkelijk zeggen: 

----- 

De etymologie van het woord ‘filosofie’ toont dat filosofie een samenstelling is van vriendschap of liefde en wijsheid  

- Filia = vriendschap, vriendschappelijke liefde 
- Sofia = wijsheid  

ð Filosofie is vriendschap of liefde voor de wijsheid  

De etymologie van het woord ‘wijsbegeerte’ zegt ons daarentegen niets over vriendschap: wijs-begeerte 

ð Begeerte naar wijsheid  

De wijsheid die de filosoof nastreeft is altijd iets anders dan de wijsheid die de meerderheid als waarheid erkent (beschouwen 
wijsheid als wat als waarheid geldt)  

De liefde voor de wijsheid is een kritiek van de heersende ideologie, van de waarheid van het gezonde verstand, van alles wat 
voor iedereen vanzelfsprekend is geworden  

Mary Wollstonecraft “jullie praten over de rechten van de mens maar eigenlijk gaat het over de rechten van de man”  

Hegemonie = idee van de wijsheid die als de waarheid telt, wat de meerderheid zegt klopt (vb homoseksualiteit is ziekte, nu 
niet meer)  

----- 

Filosofie is dus een disruptief discours over de realiteit (filosofie is altijd politiek)  

ð  Gebeurt onder mensen, de waarheid van de staat wordt in vraag gesteld, geen naïeve/objectieve discours over 
de realiteit  

Filosofie zegt: wat je ziet, wat je denkt dat de realiteit is, is eigenlijk niet de échte realiteit maar een vertekende interpretatie 
of onwaar begrip daarvan  

ð  vb je ziet een gezin maar het is eigenlijk een economisch model  
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Solon van Athene = politicus die wetten voor Athene schreef 

Filosofie is echter niet zomaar iets zeggen, de taal van de filosofie is anders dan de alledaagse taal; begrip van beelden, 
catechismus, etc; immanentie in plaats van transcendentie, argumenten geven in plaats van verhalen te vertellen waarin men 
moet geloven  

Westerse en niet-westerse filosofie: eerst moet men zich afvragen wat met filosofie wordt bedoeld  

ð  Wereldvisie? Transcendente kennis? Morele principes? Religie?  
 

FILOSOFIE: EEN RARE VRIENDSCHAP  

 

Wat is filosofie? 

Filosofie betekent:  

- Liefde voor of vriendschap met de wijsheid alsook begeerte naar wijsheid  
- Is een al dan niet bewuste affectieve verhouding (vriendschap, liefde, begeerte, verlangen) tot wijsheid  
- Is geen weten, geen wetenschap  
- Ook geen wijsheid, maar het streven naar wijsheid  
- Let op! De specifieke betekenis van deze woorden is nooit dezelfde in de geschiedenis van de filosofie  

 

Filosofie is niet gelijk aan vanzelfsprekendheden  

De eerste stap is emancipatie (andere visie over realiteit, veranderen van eigenaar, veranderen van object van liefde) van:  

- Vanzelfsprekendheden  
- Algemene, beheersende meningen  
- Wat in of mode is 
- Clichés  
- De veronderstelling is dat we al te veel weten als we daarmee beginnen! 

Filosofie vraagt daarentegen afstand (ruimte) en geduld (tijd), wantrouwen (in de eigen wijsheid), vertrouwen (in de niet-
gevonden waarheid)  
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DE HISTORICITEIT VAN DE FILOSOFIE  

Filosofie is wat ze is geweest (dat is haar wezen)  

ð Realiteit die zich historisch heeft ontwikkeld zoals een boom, mens (elke persoon is ook zijn eigen geschiedenis) 
ð Filosofie is wat filosofie tot nu toe is geweest  

 

De tijdperken:  

Antieke Wijsbegeerte 7de tot 2de eeuw v. Chr 
Middeleeuwse Wijsbegeerte 2de eeuw v. Chr tot 15de eeuw n. Chr. 

Moderne Wijsbegeerte 15de eeuw tot 1831 
Moderniteit Ca. 1831 – 1945 

Postmoderniteit Ca. 1945 – heden 
 

Filosofie: (storende) wijsheid  

ð Filosoof zegt dingen die je niet graag hoort, ingewikkelde dingen, …  
 

Socrates 469 – 399 v. Chr.  

- “Ik weet dat ik niets weet”  
- Verschil met anderen is dat hij beseft en toegeeft dat hij ook niet weet waarover het gaat  
- “Ik weet dat wat jullie voor waar, goed, juist en schoon houden, vals is” 
- Bijnaam: “De horzel van Athene”  
- Voerde nieuwe goden in, misleidde de jeugd 
- Ter dood veroordeeld (terecht à  was gevaarlijk persoon ofzo) 

Baruch de Spinoza 1632 - 1677 

- “un monstre de confusion et de ténèbres” ( = een monster van verwarring en duisternis) 
- “universally infamous” (= alom berucht) 
- “atheorum nostra aetate princeps” (= atheïstische leider van onze tijd)  
- Spinocist in 18e eeuw is een belediging, werd gebruikt om iets ‘gevaarlijk’ aan te duiden, atheist, materialist, ..;  
- Slechts één substantie kan bestaan, wat bestaat is één ding, het geheel, alles, alles is hetzelfde, je kunt het god 

noemen of natuur  
- Deus sive natura  
- Radicaal egalitarisme en radicale democratie  
- We zijn een stuk van de natuur die kan praten, een zelfbewust stuk van de natuur  
- Concludeerde dat meest rationele regeringsvorm democratie is, want iedereen is gelijk, iedereen is één + hoe meer 

mensen meedoen aan een beslissingsproces, hoe waarschijnlijker dat beslissing rationeel zal zijn  
- Gevaarlijk voor de sociale, politieke en religieuze orde 

 
Friedrich Nietzsche 1844 – 1900  

- De hamer-filosoof (God vermoord met een hamer)  
- Filosofie is “aan gene zijde van goed en kwaad”  

o Niks is echt goed op zich, alles is relatief 
- Provocatief, controversieel, polemisch?  
- Noch nihilist, noch atheïst 
- “God is dood”  

o Er was ooit een God 
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o Hij is nu dood 
o Wij hebben hem vermoord 
o En nu? Wat doen we nu zonder God?  
o De dood van God is dus geen antwoord, maar een probleem, moeilijk om te leven zonder God, hoe kan de 

wereld nog waarde hebben?  

 

Paul Preciado 1970  

- Pornotopia: an essay on Playboy’s architecture and biopolitics (2014) 
- Testo junkie: sex, drugs, and the biopolitics in the pharmacopornographie era (2013) 
- Manifesto contrasexual (countersexual manifesto)  
- Geen genderstudies, geen wetenschap, maar filosofisch terrorisme! Nieuwe concepten om de wereld anders te 

bekijken  
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Filosofie in de oudheid I (LES 2) 

Te kennen voor examen  

- Chronologische volgorde van alle vermelde personen  
- Schema van Filosofie in de Oudheid: alleen de structuur  
- Over het begin van de filosofie: verschillende opties, de keuze voor deze cursus  
- Slide 6 “Heraclitus verus Parmenides” 
- Alles over metafysica in de slides  
- Wat is de natuurfilosofie  
- Heraclitus versus de natuurfilosofie, de mythologie en het gezonde verstand 
- Wat betekent ‘zijn’ voor Heraclitus?  
- Dialectiek, logica van de verandering van de natuur, worden = zijn, wat is is en is niet  
- De wijsheid van Heraclitus  

Schema van filosofie in de Oudheid  

 

= schema (Grieks: dans/choreografie) 

1. Blauw: objectiviteit  
ð Je ziet de mensen met het object bezig als iets dat voor mij staat, de goden, de oorsprong van het universum, de 

krachten van het universum, …  
2. Oranje: subjectiviteit, discussie tussen sofisten en socrates, bestudeert de vraag “wat is democratie?” 

ð Sofisten: is er een waarheid? (niet zo belangrijk voor ons) maar focus verplaatst zich wel naar mens 
ð Socrates: er is waarheid in onszelf maar deze is niet relatief, hij vraagt zich af wat rechtvaardigheid op zich is, 

wat is de mens op zich, de deugd op zich, … ?  
3. Geel: Plato en Aristoteles  

ð De mensen zijn bewust dat zij aan het eind van hun proces zitten, het werk nu is om alles te herzien, een soort 
synthesis van de oudheid, ook politieke kwesties, ethische kwesties, wat de ziel is, …  

Vandaag beginnen we helemaal vanboven bij Heraclitus, die zich in een discussie bevindt tegen Parmenides  
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Het begin van de fylosofie  

Wanneer, waar, waarmee begint de filosofie?  

- Homerus? = dichter, Illias en Odyssee à in tijd van Aristoteles was hij voor veel mensen de eerste filosoof (zeker voor 
de gewone mens)  

- Zarathustra?  
- Thales? = vandaag wordt gezegd dat hij de eerste filosoof geweest  
- Boeddha?  
- Conficus?  

Ook zegt men vaak dat filosofie geen Griekse of Europese uitvinding is geweest (Zarasustra, Boeddha, Confucius)  

ð Volgens prof: Confucius = wijze mens, Zarathustra = goede en kwade, Homerus = alles uitgelegd aan de hand 
van goden, Thales = eerder begin van de natuurwetenschappen, begin van het onderzoek naar wat de natuur is, 
wat de mens is 

----- 

We beginnen niet met 1 persoon,  

- We beginnen met een wedstrijd; Heraclitus versus Parmenides (rond 500 B.C. 1 à 2 generaties na Thales) 
- Het gaat over de vraag naar de zin van het zijn  
- Dit is niet het historische echte begin van de filosofie maar een nieuwe geboorte, een nieuwe begin: de filosofie 

emancipeert zich definitief van de mythe, het wetenschappelijke denken en het gezond verstand. Ze houdt zich nu 
niet meer bezig met de vragen van de anderen. Ze begint zelf de vragen te stellen  

ð Bij hen is het echt een revolutie in het denken à wat betekent zijn? Wat bedoelen we als we zeggen dat dingen zijn? 
à niet per se een absoluut écht begin van de filosofie, maar hier vinden we wel een volledige emancipatie, niet meer 
proberen anwtoorden op vragen die de filosoof zelfs niet heeft gesteld  

Er zijn geen boeken van Parmenides of Heraclitus, er zijn enkel fragmenten, het is een verzameling van citaten  
B = citaat van Heraclitus  
A = commentaren van anderen  
 

Heraclitus versus Parmenides  

- Alles wat we over deze mannen weten is op basis van fragmenten van hun boeken “over de natuur” 
o Ergens tricky omdat alle filosofen in die tijd over natuur schreven  

- Heraclitus: identiteit/verschil, eenheid/veelheid in het zijn  
o Alles wat is verandert à veranderlijkheid 
o Wat volgens hem het object is, de logica van alles wat is verandert niet gelijkaardig aan wij veranderen in de 

tijd maar de tijd verandert niet (!!) (= onveranderlijkheid van Heraclitus)  
- Parmenides: identiteit zonder verschil, eenheid zonder veelheid  

o Wat inderdaad is, verandert nooit à onveranderlijkheid  
- Ze kenden elkaar niet, geen versus op zich maar voor ons  

o Heraclitus benoemde steeds wie hij bekritiseerde, Parmenides werd nooit vermeld  
o Hoogstwaarschijnelijk kenden ze elkaar dus totaal niet  
o Deze discussie bestaat enkel voor ons (misschien vraag examen !!)  

- In het versus: het eerste zelf-contradictorische antwoord van de filosofie op zijnsvraag  
- Geen categorisch (= vb het regende net) maar disjunctief (= het regende net of het regende net niet) oordeel! 

 

 



 7 

Heraclitus en Parmenides  

Met Heraclitus en Parmenides wordt filosofie metafysica en daarom ideologie  

“Break through on the other side” 

- “You know the day destroys the night 
Night divides the day 
Tried to run 
Tried to hide 
Break on through to the other side  
Break on through to the other side”  

ð Sort inleiding in P en H  

----- 

Filosofie volgens Heraclitus en Parmenides = doorbreken naar de andere kant van de alledaagse realiteit, van de realiteit 
namelijk die we beleven als een onophoudelijke, zelfdestructieve opeenvolging van dag en nacht  

ð Dwaliteit van goed kwaad moet niet beter geformuleerd worden, deze moet gewoon doorbroken worden, je moet 
weggaan = punt van Heraclitus; iedereen droomt en deze droom is werkelijkheid, dat alles zowel goed of slecht is, 
dat alles de tijd volgt  

Filosoferen volgens Heraclitus en Parmenides = niet je af te vragen wat het principe of de oorsprong van alles of wat de zin 
van het leven is, is eigenlijk een best banale vraag, je hoeft geen filosofie te studeren om jezelf deze vraag te stellen  

ð Dat zijn geen filosofische maar zeer normale vragen van de mensen, vragen waarmee dichters (Homerus en 
Hesiodus) en natuurfilosofen (Thales & Co.) zich bezighouden  

ð Om deze vragen te stellen en/of te beantwoorden heb je geen break on Through nodig  
ð Om te filosoferen moet je volgens Heraclitus en Parmenides eerst en vooral de veilige comfortzone over wat is en 

moet zijn verlaten, het “you know” waarmee Break on Through start. Je moet de alledaagse realiteit en al haar 
zekerheden perforeren, een gat maken in de muren van deze wereld en durven je te laten interpelleren door het 
object on the other side  

 

Metafysica  

= het onderzoek naar wat voorbij of achter de natuur of de zichtbare realiteit is, voorbij de zichtbare dingen, voorbij het idee 
dat alles op twee principes rust (vb goede en kwade)  

- Geen woord bij Heraclitus en Parmenides (is niet zo oud) 
- Ook niet bij Aristoteles, de auteur van een boek met als titel “metafysica” (bedoelde eerder boeken die je na andere 

boeken over fysica van Aristoteles moet lezen ofzo)  
- Aristoteles praat over “eerste filosofie” of “theologische filosofie”  
- Het woord komt van Andronicus van Rhodos: uitgever van de werken van Aristoteles (eerste eeuw voor Christus)  

 

 

 

 

 

 



 8 

Metafysica bij Heraclitus  

= het onderzoek naar wat achter de natuur of de zichtbare realiteit is  

- Het object: de algemene wet die luidt “alles is één”  
- “Niet mij, maar de logos horend, is het wijs ermee in te stemmen, dat alles één is”  
- Object alleen van, voor, door en in het denken, de logica van de realiteit zie je niet, de logische realiteit van wat is 

kun je enkel denken, hoe of waarom zij zo veranderen zie je niet  
- Wat altijd aanwezig is in de realiteit is eigenlijk de dynamiek van wat is, deze beweging is de beweging van dingen 

die wel contigent zijn (= veranderlijk zijn), toch is het noodzakelijk dat nacht dag wordt, en dat dag nacht wordt en 
dat de twee één zijn  

- De noodzakelijkheid in de contigentie: de onveranderlijke logica van de veranderingen in de fysieke wereld,  
- Daarmee kritiek op de toenmalige vanzelfsprekende manier om te filosoferen: de natuurfilosofie  
- “Geen kat beseft wat de logos is, de mens lijkt te slapen” 

Wat is de natuurfilosofie? 

= het onderzoeken naar het fysieke of materiele principe van het heelal en vatten het op, zoals Aristoteles zegt, als het 
substraat (= de drager) of het wezen van de zintuigelijk waarneembare realiteit: de stoffelijk oerstof of elementen waaruit 
alles bestaat, waarvan alles ontstaat en waarin alles ontbindt  

- Heraclitus’ kritiek is op  
o Thales 
o Anaximander  
o Anaximenes  
o Pythagoras  
o Xenophanes  

- Empirische observatie, principe = eerste oorzaak, oorsprong, constitutief van de zichtbare realiteit, deel van de 
natuur vb metaal in vuur = wezen van het metaal is vloeibaar? Wezen van alles is vloeibaar?  

- Genetische uitleg, ontologische continuïteit (= het principe is ook deel van de natuur, alles is op dezelfde manier, het 
principe en de natuur)  

 

Heraclitus versus de natuurfilosofie  

- Zijn liefde heeft een ander object, de liefde is voorbij, niet geïnteresseerd in een uitleg van de natuur zoals de 
voorgangers het deden 

- Is niet natuur maar het onzichtbare wezen, de logica dus, van de zichtbare realiteit (B123, zie ook B10 en B106) 
- De natuur ontstaat niet (B30) 
- Het worden is niet iets in de tijd, maar logisch (B88, B67), H praat over de logische verandering  
- Logos niet de tijd is de maat van de natuur (B30) 
- Dag en nacht zijn één (B57, zie ook DK 22 B106 en B67) 
- Niet alleen tegen filosofen maar ook tegen Hesiodus en de mythologie (Homerus) 

----- 

Vijandigheid tegen: 

1. Het gezond verstand; de meerderheid van de mensen  
2. De dichters van de mythologie (Homerus en Hesiodus) 
3. De filosofen van de tijd (Thales, Pythagoras, …)  
ð Deze drie groepen bevinden zich in een wederzijdse relatie, vb ook Homeros is opgevoed door het gezonde verstand 

en deze beïnvloeden dan weer de mensen (= gezond verstand) 
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Heraclitus versus de natuurfilosofie, de mythologie en het gezonde verstand  

- Metafysica is nu een drievoudige kritiek op de waarheid en wijsheid van de mensen (B2, B40, B129) 
- Retroalimentatie tussen mythologie, natuurfilosofie en gezond verstand: allemaal mensen, opgevoed in een cultuur 
- Maar de cultuur heeft leraars nodig om te overleven: Homerus, Hesiodus 
- De natuurfilosofie: geen revolutie, maar een verbetering van de mythologie  
- Natuurfilosofie en mythologie ten dienste van de maatschappij 

 

Zijn bij Heraclitus  

Men fixeert iets aan een woord à je bent dit, dat blabla à dit is niet denken maar louter classificeren, als je beseft dat alles 
één is  

Drie definities van zijn:  

1. Het zijn van alles vanuit deze kant van de realiteit  
2. Het zijn van alles vanuit de other side: de zichtbaarheid van de onzichtbare harmonie (B1, B2 en B41) (alles is goed 

en alles is tegelijk slecht, er bestaat geen abnormaliteit op zich, enkel de twee uitersten bestaan)  
3. Het zijn van de logos: noch door betekenaars gefixeerd noch het dialectische worden, verandert niet  

Logos “wil en wil niet genoemd worden met de naam van Zeus” je kan hem ook vuur, god, goud of het wijze noemen (B32, 
B90, B64, B66)  

Worden = zijn, wat is is en is niet  

Heraclitus zegt nergens “alles stroomt en niets blijft” (Plato zei dit)  DK22 A6 (Plato, Cratylus 402a)  

ð Heraclitus zegt eerder dat “wat vergaat blijft bestaan alhoewel in zijn tegenovergestelde, namelijk alles blijft 
omdat alles stroomt en dat alles stroomt omdat alles blijft” B1, B8, B50 EN B51 

ð De dialectiek van identiteit en verschil maakt het zijn van de zijnden uit: B49a en B12 
ð Wat is “ik”, “mezelf”, “de toestanden van mijzelf”? 
ð Zelfidentiteit is voor Heraclitus identiteit van verschillen, het resultaat van de dialectische gelijkstelling van 

tegengestelde toestanden, zijn is constante verandering maar niet in de tijd 
ð Het vuur is een moment van een proces, geen principe zoals het water van Thales!  
ð Het woord “ik” fixeert de pluraliteit die Emiliano bijvoorbeeld is  

 

De wijsheid van Heraclitus  

Dat mensen alles krijgen waarop ze hun zinnen hebben gezet, is niet beter 

Ziekte maakt gezondheid aangenaam en goed, honger verzadiging, vermoeidheid rust  

ð Je hebt steeds de ervaring van het tegengestelde nodig om te beseffen wat iets is  
ð Maak je geen zorgen als je niet krijgt wat je wil, want daardoor zal je echt beseffen wat het zijn, wat het leven is, je 

zult het leren appreciêren hoe hard en daarom schoon het leven is  
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Filosofie in de oudheid I (LES 3) 

Te kennen voor examen:  

- Chronologische volgorde van alle vermelde personen  
- Metafysica = ideologiekritiek bij Heraclitus en Parmenides  
- Wat is een idioot?  
- Taal en zijn bij Heraclitus en Parmenides  
- Parmenides’ antwoord op de zijnsvraag  
- Parmenides’ zijnde  
- De onmogelijkheid om niet ideologisch over de wereld van de stervelingen te praten  
- Parmenides’ versie van de idioten van Heraclitus  
- De dood van de mythe bij Parmenides = kritisch denken  
- Parmenides’ exces: nihilisme?  

Liedje Radiohead = vraag die Parimedes en Heraclitus hadden kunnen stellen, soort kritiek op het idee dat wereld beter kan 
worden, het punt is niet dat mensen geen recht zouden hebben om de wereld te verbetern of iedereen moet volgen wat de 
filosoof zegt, geen geweld van “je moet dit doen!!”, filosofie is een manier om te denken waarom de dingen zo zijn; P en H 
zouden zo denken  

2 + 2 = 5 à in elk paar van zaken vergeet men altijd 1 element (de logos, dat wat mogelijk maakt), H: alles is één, één is 
alles, recht is onrecht, onrecht is ook recht, werken en vakantie zijn wederzijds afhankelijk, iemand hoort leven en iemand 
hoort tegelijk dood, mensen die alleen alles opsommen zoals de pythagorische school vergeten het 5e element in een relatie, 
de logos = er is een logica die overgang mogelijk maakt  

Ideologie = in een taal praten waardoor je een binaire realiteit krijgt, putin is ofwel psychopaat of een goede mens à 
Heraclitus vindt dit incorrect, realiteit is worden, beweging, verandering en dit is dankzij het 5e element  

Bij H en P is het luisteren belangrijk, samen proberen te luisteren naar de logica zelf onafhankelijk van de personen zelf 

 

Heraclitus versus de natuurfilosofie, de mythologie en het gezonde verstand 

- Metafysica is nu een drievoudige kritiek op de waarheid en wijsheid van de mensen (B2, B40, B129) 
o Tegen zijn voorgaanders, andere filosofen,  
o Hesiodus zegt dat er geen 5e relatie is (iets is dag of iets is nacht) (de leraars die ‘de grote fout’ 

reproduceren)  
o Derde vijand = de gewone mens, de velen  

- Retroalimentatie tussen mythologie, natuurfilosofie en gezond verstand: allemaal mensen, opgevoed in een cultuur  
o De mythologie heeft een wortel in het gezond verstand maar wat Homerus dan schreef heeft wel een 

invloed gehad op de gewone mensen 
o Er is een wederzijdse feedback tussen de drie vijanden van Heraclitus  

- Maar de cultuur heeft leraars nodig om te overleven: Homerus, Hesiodus  
- De natuurfilosofie: geen revolutie, maar een verbetering van de mythologie  
- Natuurfilosofie en mythologie ten dienste van de maatschappij  
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Metafysica = ideologiekritiek  

- Metafysica is bij Heraclitus achter de natuur te gaan onderzoeken  
o Achter de realiteit die we zien bevindt zich wel een logica  

- Het object is de dialectische logica van de verandering van de natuur  
- Deze kennis verandert zijn manier om naar de mensen te kijken, het metafysische object toont de onwaarheid van de 

realiteit van de mensen (hun realiteit is een droom, een illusie) 
- Het onderzoek naar de logos is tegelijk een kritiek op het gezonde verstand, de mythologie en de natuurfilosofie  
- Heraclitus klaagt niet over de mensen maar toont wat de hegemonische ideologie is en dat deze inherent is aan de 

menselijke conditie à hoe komt het dat mensen zo en zo reageren/denken?  
- Zodra je beseft dat de echte logica van de realiteit niet is wat de mensen zeggen, zul je automatisch de anderen raar 

beginnen zien, als mensen die in een droom leven die allemaal dezelfde droom leven (huisje, tuintje, kindje, …)  

Wat is een idioot?  

= iemand die zich niet wil openen naar de universaliteit van de logos maar blijft in zijn eigen wijsheid/waarheid 
= de logos is iets dat overal aanwezig is, en toch doen de velen alsof ze een eigen wijsheid zullen hebben 

- Heraclitus noemt de idioten “de velen” 
o Wat de meerderjeid zegt dat goed is, is goed voor alle mensen, de “velen” 
o We zijn niet dom maar zijn gesloten in onze eigen wereld, alsof onze droom de realiteit is  
o We willen niet luisteren naar het feit dat normaal en abnormaal ook omgekeerd gelezen worden 
o 5e element is beseffen dat er steeds een grens is en dat deze steeds verplaatst kan worden, meer nog wijzelf 

kunnen niet leven in een wereld waar deze grens steeds verplaatst wordt (vb in corona; wat mag en wat 
niet? We hebben duidelijkheid nodig, zonder opposities kan de idioot niet leven)  

- Ze doen wat men doet, denken wat men denkt, zeggen wat men zegt 
o De idioot zegt ik trek mijn plan, ik doe wat ik wil MAAR eigenlijk doet elke idioot wat elke andere ook zou 

doen, H praat over slapende mensen die samen meedoen aan dezelfde wereld 
- Maar elke idioot denkt voor zichzelf dat hij/zij uniek is  

o In hoever zijn we uniek als iederen uniek is?  
- Ze zijn voor hunzelf daarom geen massa 

o Het is een complexe massa, een collectief subject dat hetzelfde doet maar wanneer je de massa bekijkt 
vanuit de ogen van de idioot is het anders (denken uniek te zijn) 

- Mijn eigen droom is een collectieve droom (willen we wat we eigenlijk willen?) 
o Wat bedoel ik met mijn? In hoeverre is mijn object van verlangen niet het object van iemand anders? “ik wil 

een universiteitsdiploma” à wil ik dit of willen mijn ouders dit?  
 

Wat is de relatie tussen taal en zijn?  

- De logos is de logica van de taal  
o De logische structuur van de taal, een structuur van tegenstellingen waardoor dat je besseft dat de 

tegengestelde elementen elkaar veronderstellen, als jij echt zwart denkt vind je daaracher wit en omgekeerd 
(om belang van rust te beseffen moet je eerst veel werken) 

- De taal geeft slechts orde aan dingen  
o Een taal waar de logica een binaire logica is (man/vrouw, nat/droog, …) produceert een realiteit die ook 

binair is 
o Een andere taal geeft een andere orde à dit is de logica van Heraclitus  

- B107: “Slechte getuigen zijn voor de mensen ogen en oren, wanneer hun ziel geen ‘Grieks’ verstaat” 
o Voor mensen die barbarische zielen hebben (niet Grieks)  

- Wat betekent “geen Grieks kunnen”? kritisch omgaan met de taal, luisteren naar wat het woord eigenlijk zegt, 
onafhankelijk van ons 

o Zie: B48, B23 
- De alledaagse taal, de taal van de idioten produceert een wereld volgens een binaire classificatie van wat is, idiotes 

logos = de taal van de idioten, de taal van het alledaagse leven (geen poëzie etc)  
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- De taal van de logos een wereld volgens de dialectische harmonie van tegenstellingen, de harmonie is stijd, een 
spanning tussen leven/dood, licht/duisternis, … à het zijn is constant in beweging, het is moeilijk deze taal te kunnen 
uitspreken en zo te kunnen denken 

o Wij fixeren de realiteit met de woorden  

In de fragmenten  

B2 “ Daarom hoort men het gemeenschappelijke te volgen; maar hoewel de logos 
gemeenschappelijk is, leeft de grote massa alsof ze over een private 
verstandigheid [of eigen wijsheid] beschikte” 

B102 “Voor de god is alles schoon en rechtvaardig, maar de mensen hebben het ene 
als onrechtvaardig, het andere als rechtvaardig opgenomen” (god is hier de 
logos) (er moet wel zo gedacht worden, hij vraagt niet de wereld te veranderen 
volgens de logos, want om te overleven moet er structuur man/vrouw, 
goed/slecht zijn)  

B74  “(we moeten niet handelen en spreken) als kinderen van onze ouders (dat 
betekent in gewone taal: ) zoals wij hebben overgenomen” (we moeten niet doen 
wat we hebben geleerd te doen)  

Parmenides  

Zijn gedicht “over de natuur” heeft drie delen (examen!) 

1. Het Proëmium, namelijk de inleiding, fragment B1 
2. Aletheia (waarheid/het reële), Parmenides’ begrip van het zijnde, fragmenten B2-B8 
3. En Doxa (mening), Parimendes’ bedrieglijke kosmogonie, fragmenten B9-B19  

Thomas Piketty = je kan economie niet bestrijden met waarheid want deze is er niet, als je deze wil bestrijden moet je deze 
met een andere droom bestrijden, niet met waarheid want deze is er niet  

Punt van Parmenides = er is geen waarheid, uit de realiteit van Parmenides vertel je ook bedriegelijke verhalen  

- Nietzsche dixit: Parmenides is een exces van logica en noodzakelijkheid en verwoesting door abstractie  
o Parmenides denkt overmatig, hij gaat voorbij de natuur, als hij licht zegt is een licht waartegenover geen 

nacht is, H: wij zijn en wij zijn niet, beweging tss affirmatie en negatie, P: wat is is altijd, onvernietigbaar, 
ongeboren  

- Parmenides denkt overmatig (Heraclitus harmonisch) 
- Parmenides is destructief (Heraclitus harmonisch) 
- Parmenides denkt volgens een logica van exclusies (Heraclitus dialectisch)  

----- 

- Taal en zijn: de vraag naar het zijn is de vraag naar de betekenis van de woorden “zijn” “zijnde” en “is” 
- Zijnde: absolute affirmatie, licht zonder nacht, is zonder niet-is, eenheid zonder veelheid, identiteit zonder verschil 
- Wat is, is niet de realiteit waarin we als stervelingen leven  
- Deze realiteit is een hallucinatie, schijnwereld 
- Alles is niet, maar schijnt te zijn  
- Schijn te zijn: is en niet is  

---- 

- Stervelingen denken alsof ze twee hoofden hebben 
- Hun taal is per se ideologisch: de representatie van een imaginaire verhouding met het zijn en wat is  
- Als je “is” excessief zoals Parmenides denkt, dan cocnludeer je: deze wereld is niet, het is het verschijnen van niets, er 

is geen substraat (noch water noch logos)  
- Als je hem volgt, dan besef je dat er geen buiten is van de ideologie, daarom is zijn kosmologie ook een onwaar 

verhaal over een onware realiteit  
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- De idioten zijn nu de stervelingen, tweehoofdig, ze denken binair, polariserend en gepolariseerd 
o In de realiteit is dit de enige manier om te kunnen leven ofzo  
o Sterveling = mens, zij polariseren omdat ze al gepolariseerd geweest, dat is de cultuur  

- Ze zijn mensen die niet durven zelf te denken, beslissingen nemen 
- Maar wie zegt dat?  
- Een filosoof die de woorden van een godin volgt!  

o Parmenides praat in de vorm van een godin,  
- Is Parmenides een moment van emancipatie voor de filosofie?  
- Dood van de mythe = een mythologisch figuur (de godin) durft geen openbaring meer doen, de godin komt met een 

logisch argument waarvan ze vraagt om dit zelf te testen en dit niet zomaar te geloven omdat ze een godin is, in 
plaats van te zeggen dat mythe bullshit is maakt hij het een soort toneelstuk à de mythe bestaat niet! Denk met je 
eigen verstand  

Parmenides: van mythe naar logos  

- De bemiddeling van de godin, deze mengeling van mythe en filosofie, is een probleem voor specialisten  
- We zien hier eigenlijk de dood van de mythe volgens Parmenides: de godin zegt niet “geloof in mijn woorden omdat 

ik een godin ben” maar “oordeel zelf met jouw eigen verstand” of wat ik zeg is juist! 
- Dat is kritisch denken: zelf oordelen, zelf beslissen  

o De mythe vermoorden, een soort puberaal gedrag niet blind te geloven wat ouders zeggen 
- Idioten daarentegen zijn een ongedifferentieerde en onkritische massa  
- Bij Heraclitus luidt de imperatief van de ideologie: wees jezelf! 
- Bij Parmenides: nooit oordelen of zelf beslissen  

 

Parmenides: exces en nihilisme  

- Parmenides gaat niet achter maar voorbij de natuur  
- Voorbij de natuur is er niets, of anders gezegd: het reëme dat nooit object van onze ervaring kan zijn  
- Aan deze kant vindt hij niet zoals Heraclitus de zichtbare harmonie van de onzichtbare harmonie maar schijnwereld 

van substraat 
- Niets (als nihil negativum) aan deze kant, niets (als ens rationis) on the other side 

o Zijn concept verschijnt enkel in het denken, wat is iets dat niet in de tijd of in de ruimte bepaald kan worden? 
Het reële waarover P praat is iets dat enkel voor het denken bestaat  

- Zijn = niets (met dank aan Gorgias) 
- Het reële op zich verschijnt niet, het heeft geen tegenstelling, het is onzichtbaar maar ook ondenkbaar, het is altijd 

‘weg’ van het bewuste leven  
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Filosofie in de Oudheid II (LES 4) 

Uitdaging = iets lezen zodat we dergelijke gedachtes in eigen leven kunnen ‘toepassen’ à verleden vandaag recupereren; shit 
lezen als stem die een soort kritiek vormt op idk  

Kritisch denken: wat is “is”? volgens Parmenides is kritisch denken beslissen ‘ik wil het’ à manier om kritisch denken te 
definiëren obv Parmenides  

Kennen voor examen  

- Plato’s Hippias minor (tip: in groep lezen)  
- De crisis tussen Socrates en de sofisten en hun voorgangers  
- Democratie als mogelijkheidsvoorwaarde voor filosofie  
- De wedstrijd tussen Socrates en de SOFISTEN  
- Ken jezelf, ken je zelf  
- Betekenissen van het woord “sofist” 
- Alles over Protagoras, Gorgias en Socrates  
- Het citaat uit Lofrede op Helena en de kritiek op Parmenides  
- Conclusies: democratie en relativisme (onverschilligheid en diversiteit), sofisten als essentieel moment van de 

filosofie, kruisbestuiving tussen beide  

 

Socrates versus de sofist(en) (5de-eeuw v. Chr.) 

- Een nieuwe crisis van de filosofie, een revolutie in het denken: de ontdekking/uitvinding van de politieke/ethische 
dimensie van de mens (vb wat is het goede leven? Wat is liefde en geluk?) 

- NB: Zonder de Atheense democratie (508 – 322 v. Chr.) geen Socrates, geen sofisten (deze nieuwe politieke 
configuratie van de Griekse wereld is de niet-filosofische voorwaarde van dit nieuwe moment in de geschiedenis van 
de filosofie)  

o Wat mensen democratie noemden heeft niks te maken met ons idee van democratie (niet iedreen was 
burger, vrouwen, kinderen, slaven)  

o Atheense democratie was geen periode van vrede though (turbulent, grote conflicten)  
à democratie à macht verplaatst zich naar alle burgers waardoor sommige families niet meer alle macht 
hebben à degene die de macht verloren waren pushten constant om deze terug te krijgen  

o Veel mensen van anti-democratische partij waren leerlingen van Socrates  
o Democratie bereikt toppunt met mililtaire hemogonie van Athene (zonder succes in oorlog was deze 

democratie niet mogelijk)  
o Democratie betekende ook dat iedereen mocht doen wat ie wou  

- Gorgias = min of meer leerling van Parmenides  
- Filosofie heeft geen cumulatieve dynamiek à bij wetenschappen is dit wel zo, bij filosofie gaat het steeds over grote 

crisisen (ze breken elkaar af of brengen iets nieuw à zichtpunt van iedereen doet er toe) 
- Socrates = anti-democratische sofist (terwijl meeste sofisten meer in richting van democratie waren)  
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Schema van deze wedstrijd in de filosofie  

- Aan de ene kant Socrates, aan de andere Protagoras en Gorgias: filosoof versus sofisten? Sofist versus sofisten?  
- Verschil in conceptie van de waarheid: universele waarheid versus relativisme  

o Gorgias zei dat alles verdedigd en afgebroken kan worden met argumenten à veronderstelt dat dé 
waarheid niet bestaat  

- Verschil in conceptie van het politieke: anti-democratie versus democratie  
- Overeenkomsten qua object: de mens in de stad, de mens als politiek dier 

o De menselijke handeling, hoe wordt je rijk, … 
- Overeenkomsten qua kritiek op religie: goddeloosheid en agnosticisme  
- Overeenkomsten qua kritiek op naturfilosofie (Parmenides en Heraclitus inbegrepen): geen interesse in onderzoek 

naar oorzaak of principe van de zichtbare realiteit noch naar het zijn 
- Object van de filosofie is het subject (de mens) à daarbinnen heb je de sofisten en Socrates, het allerbelangrijkste is 

jezelf te kennen 

----- 

- Bij socrates, Protagores en Gorgias: overgang van buiten (natuur) naar binnen (het Zelf van de mens).  
- Focus op het menselijke leven (terug van voorbij de natuur) 
- Politieke en ethische kwesties komen centraal te staan 
- De taal staat centraal: grammatica, logica en retorica 
- Kort en slecht gezegd: van metafysica naar cultuurfilosofie (nuttig anachronisme) 
- De belangrijkse kennis is  NU  de kennis van jezelf! (Thales zei ook dat de zelfkennis belangrijk was, maar nu is deze 

kennis tot dé zaak van de filosofie geworden) 

 

Ken jezelf, ken je zelf  

Wat kan je hieronder verstaan?  

- Ken jezelf (je moet weten wie jij bent) 
- Ken je zelf (je moet het normatieve zelf – de wet – kennen, datgene wat je zegt wat je moet worden) 
- Ken je wet: om jezelf te kennen moet je je Zelf kennen  
- Maar kennen houdt in dat je trouw blijft aan deze kennis (ethische gevolgen van de theorie) 
- Kennen is dus wijsheid (tenminste in de Socratische Of Platonische zin) 
- Denken wie je bent  

o Splitsing tussen jij die geanalyseerd wordt en de jij die analyseert (je verdubbelt) 

 

Objectiviteit en subjectiviteit  

- De sofisten stellen objectiviteit (= natuur, universum, …) in vraag door de individuele subjectiviteit als principe te 
nemen  

- Ze zoeken de subjectiviteit in de objectiviteit  
- De waarheid van de dingen is de mens, de mens is de maat van alle dingen 
- Socrates beweert dat rechtvaardigheid en het goede leven geen relatieve concepten zijn  
- In tegenstelling tot de sofisten zoekt Socrates naar de objectiviteit in de subjectiviteit  
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De Atheense democratie: hét evenement dat de wedstrijd mogelijk maakt  

- Athene wordt in de 5de-eeuw v. Chr. het politieke en culturele centrum van de Griekse wereld 
- Het is de tijd van de Atheense democratie: populisme en/of directe democratie (niet onze representatieve 

democratie) 
- De vrijheid in de democratie van Athene creëert een nieuwe subjectiviteit: de burger 
- Deze vrijheid vertaalt zich in een nieuwe manier van leven: politieke participatie (de eigen belangen verdedigen in de 

volksvergadering - ἐκκλησία-, meedoen aan het bestuur van de stad, zichzelf in een rechtszaak verdedigen, daarvoor 
is het retorica nodig) 

- Politiek leven: leven in de stad, intersubjectiviteit, dialoog, diversiteit, belangenconflicten, onderhandeling, 
democratische principes voor probleemoplossing 

- De filosofie probeert om deze nieuwe realiteit te conceptualiseren: democratie is ofwel een absurditeit (Socrates) 
ofwel de meest adequate regeringsvorm (Protagoras) 

 

 

OVERREDINGSKRACHT 

De Griekse cultuur:  

- AGON: wedstrijd en spel  
- Vrijheid en democratie  
- Discussies: overtuigen en overreden  
- Discuteren wordt een kunst 
- Retorica is nodig om te leven 
- Retorica is nodig om te filosoferen  

Wat je zegt doet er toe, maar ook hoe je dit zegt (presentatie is heel belangrijk) 

ð Om als burger te leven moet je goed kunnen praten, deze discipline heet retorica  

Retorica = de kunst van goed te praten  

Wat is een sofist? (volgens Socrates en Plato) 

Sofist = opportunist, bedrieger, geen vriend van de waarheid/wijsheid, geen serieuze denker, vraagt geld voor zijn ‘service’, 
wilt argumenten van anderen ondermijnen (om het even hoe) zonder iets positiefs bij te dragen  

Hoofdkritiek van Plato in mond van Socrates = sofisten geven enkel kennis in ruil voor betaling 

- De negatieve betekenis van ‘sofist’ werd door Aristoteles overnomen en is vandaag vanzelfsprekend geworden  
- We praten over sofismen (drogredenen) en gebruiken het woord ‘sofist’ volgens de definitie van Socrates & co  
- De filosoof zegt: “de sofisten doen het voor het geld”  
- De filosoof zegt: “wij doen het voor de waarheid” 
- Maar: is het niet verdacht dat iemand ons gratis wil helpen?  

 

Wat is ook een sofist? (oude betekenis) (examen!) 

- Leraar, geleerde of deskundige 
- = wijze mens/ onder-wijzer 
- Ook gebruikt als synoniem van ‘wijze’ 
- Wat weet een sofist? Praktische wijsheid  
- Leraar in de filosofie en retoriek  
- Let op! Die positieve definitie is de oorspronkelijke definitie van sofist, de sofist als bedrieger etc. is de visie van 

o.a. Socrates, Plato en Aristoteles  
- Die filosofen hebben de culturele oorlog om de betekenis van ‘sofist’ gewonnen  
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De eerste SOFIST  

Protagoras (ca 481-411 v. Chr.) 

- “De mens is de maat van alle dingen” 
- We kunnen niet weten of goden bestaan 

o Er is geen waarheid over de goden, dus iedereen heeft het recht om 
daar zijn eigen waarheid over te hebben (connectie relativisme en 
democratie) 

- Voor alle stellingen is er ten minste een argument vóór 
- En een argument tegen  
- Punt = wij kunnen alleen niet overleven, (bakker, leger, ouders, buren, …)  

à we hebben andere mensen nodig om te leven als mensen, we leven als 
gemeenschap, dit kunnen we doen omdat er in de menselijke aard iets van 
politiek bewustzijn zit à democratie is enige regeringsvorm die overeenstemt met wat wij als mensen zijn, wat ons 
natuurlijk is, democratie administreert conflict tussen mijn of jouw waarheid zonder dat het eindigt in een 
burgeroorlog 

- Zwakke argumenten kunnen versterkt worden en omgekeerd 
- Geen absolute waarheid  

o Als dé waarheid er is, is er geen discussie nodig (mogelijk?)  
- Ontologisch, religieus en epistemologisch relativisme  

o Ontologisch = we weten niet wat de oorsrpong van alles is, iedereen heeft een andere realiteit  
o Religieus relativisme = alle religies zijn evenwaardig want dé religie bestaat niet (geen bewijs) 

- Geen absolute (morele) wetten: overtuiging (politiek) 
- Kortom: een filosofische fundering voor de democratie  
- Ook eerste politieke filosoof  

------ 

Zijn bijdrage:  

- Advies aan de Atheense democratie  
- Met zijn relativisme en het idee dat Zeus aan alle mensen een soort politieke wijsheid heeft gegeven, heeft hij een 

filosofische verdediging van de democratie (de meest natuurlijke regeringsvorm) voorgelegd 
- Waarheid is noch buiten de tijd noch buiten de veranering 
- Iedereen heeft zijn eigen waarheid en de enige algemene waarheid (objectief geldig) is de waarheid die door 

dialoog/discussie ontstaat 
- Historiciteit van waarheid, wetten en morele waarden  
- Na de dood van Perikles: vervolgd door het democratisch regime in Athene wegens goddeloosheid (let op: in de 

Atheense democratie bestaat er geen verschil tussen religie en politiek, er is geen verschil tussen religie en het 
dagelijks leven à ook de taal wordt heel belangrijk)  

----- 

- Zijn taalfilosofie: studie van de verschillende soorten redevoeringen en zinsvormen  
- Zijn stelling dat contradictie mogelijk is. Heeft Aristoteles gelijk in zijn kritiek op Protagoras? Protagoras spreekt op 

het niveau van de mogelijkheid, Aristoteles op het niveau van de werkelijkheid (het principe van non-contradictie: 
men kan niet zeggen dat iets is en niet is tegelijkertijd en in hetzelfde opzicht, Metafysica IV 3 1005b) 

- Zijn mythe van Prometheus als fundering voor democratie: Zeus verdedigt de Atheense democratie (politiek en religie 
gaan samen)  
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De tweede sofist  

Gorgias (ca 480 – 375 v. Chr.) à was heel oud 105 jaar !  

Drie nihilistische stellingen (tegen Parmenides):  

1. Er bestaat niets of wat (absoluut) is, kan niet zijn  ((wat nergens is bestaat niet)) 
2. Ook als het zijnde zou bestaan, zou het onkenbaar zijn  ((je kan over niks denken maar wat daar is klopt nogaltijd 

niet ofzo))  
3. Ook als het zijnde zou kunnen worden gekend, zou het niet communiceerbaar zijn ((wat jij denkt/zegt is niet wat 

daar is)) 

Wordt bewust van onafhankelijkheid van de taal tegenover de realiteit, taal is wat de dingen zichtbaar maakt  

Gorgias toont zich zo als de beste leering van Parmenides  

*Let op de retorische strategie: zijn-kennen-taal 

Idee = de taal is machtig   

“het woord is een machtige heerser die met een zeer klein en volkomen onzichtbaar lichaam de meest goddelijke werken 
verwezenlijkt, want het kan angst stoppen en pijn verzachten, vreugde opleveren en barmhartigheid voeden” 
-Lofrede op Helena 

Zijn erfenis  

- Scheiding tussen zijn en denken 
- Scheiding tussen taal en zijn  
- Erkenning van de macht van het woord 

 

Socrates: de filosoof van dé waarheid? (geen relativisme of democratie) 

- Democratie is geen goeie regeringsvorm omdat met daar soms alles mogelijk doet om niet tot een waarheid te 
graken  

- Leraar van Plato  
- Volgens medeburgers: een goddeloze sofist 
- Volgens zijn leerlingen: een erotische filosoof  
- Filosofie als apolitiek politiek activisme tegen de absurditeit van de democratie en de pseude-wijsheden van de 

Atheners à apolitiek die toch invloed probeert te hebben in politieke kwesties  
- Er is volgens hem geen relativisme mogelijk in de vragen naar de beste regeringsvorm, de beste manier om te leven 

en de echte wijsheid  
- Zoals Protagoras vervolgd werd wegens goddeloosheid, maar ook wegens de verderfenis van de jonge Atheners 

----- 

- Socrates bekritiseert elke vorm van relativisme in de ethiek en de politiek, maar in andere gebieden is hij even 
destructief als de sofisten  

- Hij is tegen de democratie omdat deze regeringsvorm veronderstelt dat dé waarheid niet bestaat (alles moet 
onderhandeld worden, iedereen mag zijn waarheid uitspreken)  

----- 

- Volgens Socrates is iets objectiefs in de subjectiviteit, iedereen kan in zichzelf een ethrische en politieke waarheid 
vinden die we allemaal delen  

- Daarom is Socrates voorstander voor een monarchie of een regering van experten  
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Het object bij Socrates en de sofisten  

- Het object van de liefde van Socrates en de sofisten zijn de menselijke handelingen, de vraag naar het goede leven 
(ethiek) en de beste orde voor de samenleving (politiek)  

- De discussie tussen Socrates en de sofisten is een afspiegeling van de politieke discussie in Athene tussen 
democratie en aristocratie  

Conclusies  

- Het ondermijnen van dé absolute waarheid opent de mogelijkheid voor vrije discussie 
- Alles wordt subjectief, de mens wordt naar het centrum van de reflectie gebracht  
- Maar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van waarheidspreken zijn niet hetzelfde 
- Om de wereld te verbeteren moet je geloven dat jouw waarheid dé waarheid is 
- De huidige democratie heeft principes die buiten discussie staan: mensenrechten, rechsstaat, secularisme  
- Die principes maken relativisme mogelijk  

----- 

- Van socrates en de sofisten leren we dat omdat dé waarheid niet bestaat of niet kenbaar is, de waarheid 
geproduceerd moet worden  

- Sofisten zijn tegen het universele, natuurlijke of noodzakelijke karakter van waarheid en kennis  
- Sofisten stellen nieuwe vragen binnen de filosofie:  

o Is er waarheid? 
o Bestaat er objectiviteit? 
o Is universele en zekere kennis mogelijk? 

----- 

- Sofisten reiken nieuwe perspectieven aan binnen de filosofie  
- Sofisten introduceren ook het perspectivisme in de geschiedenis van de wijsbegeerte  
- Zijn ze vijanden van de filosofen?  
- Zijn ze niet eerder ook filosofen?  
- Of zijn ze de anti-filosofie die de filosofie altijd begeleidt?  

----- 

- In het gevecht tegen de sofisten: wordt de filosofie ook niet sofistisch? 
- Individuen staan centraal voor sofisten en Socrates 
- Ook voor Socrates is de retorica belangrijk 
- Hij heeft de filosofie aantrekkelijk gemaakt 
- Hij wou ook leraar (=sofist in positieve zin) van mensen zijn 
- Hij bekritiseert ook de zelfingenomenheid van de gewone mens die denkt dat we met zekerheid iets over het 

goddelijke en over het zijn kunnen weten 
- De sofist zegt: zoveel mensen, evenveel waarheden  
- De filosoof zegt: er is één waarheid  
- Versus/wedstrijd: geen dialoog maar twee monologen  

 

Das philosophische Gespräch  

Einer, das höret man wohl, spricht nach dem andern, doch keiner Mit dem andern; wer nennt zwei Monologen Gespräch?  

“De een, hoort men, spreekt na de ander, maar geen met de ander; wie noemt twee monologen een gesprek?”  
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Filosofie in de oudheid: Plato versus Aristoteles I, Plato (LES 5) 

Thema’s voor het examen:  

- Plato en Aristoteles als syntheses van de filosofie in de oudheid  
- Plato’s Hippias minor 
- Kennisleer en ontologie van Plato  
- Lichaam, eros, rechtvaardigheid, leugens, ideologie, de rechtvaardige staat bij Plato  
- Het simulacrum  

Plato’s Hippias minor  

Wat we bij Heraclitus en Parmenides hebben gezien vinden we terug in deze tekst:  

- Voorbij de dualiteit, het binaire denken van het gezond verstand (Hesiodus zijn idee dat dag en nacht twee dingen 
zijn, nu waarachtig en bedrieglijk) 

o Je fixeert concept, laat dit niet dansen  
o Het waarachtige en bedriegelijke vallen in één persoon in Odysius ofzo wauw  

- Voorbij de moraliserende fixatie van de realiteit door labels  
- Dat is allemaal moelijk te aanvaarden (voor Hippias en de auteur van de inleiding in de vertaling!) 
- Filosofie is niet veelweterij  
- “beoordeel mijn argument!” 
- Destructieve macht van denken: denken is daarom gevaarlijk (gevaarlijk en aantrekkelijk, zo onmenselijk dat het 

fascinerend is) 
- Luister naar de LOGOS  

----- 

- Plato heeft geen probleem om alle kanten van Socrates te tonen  
- De waarheid is de traditie, en de traditie is wat vooral Homerus gezegd heeft (Illias en Odyssee), alles is transparant 

en duidelijk, Achilles is het voorbeeld van een held die nooit bang is maar is ook zeer eenvoudig à waarachtige 
mens, in ander werk van Homerus is er een personnage zo sluw als een vos, die veel plannen smeedt, manipulatief is 

- Vergelijking Plato Simon en Putin; Putin is beter want hij kán oorlog voeren maar doet het niet, Simon kan geen 
oorlog voeren  

o Storend besef  
- Tekst lezen!  

----- 

- Waarover gaat het?  
- Tonen dat de wijze Hipias niets weet (dat is filosofie) 
- Kritiek op vanzelfsprekendheid van twee morele voorbeelden: Achilles, de waarachtige held, en Odysseus, de 

gekwiekste en sluwste 
- De betere mens kan hetzelfde goed of slecht doen  
- Waarachtig en bedriegelijkheid zijn één  
- Alleen de goede man (mens) met een goede ziel kan opzettelijk en bewust onrechtmatig handelen, is voorbij goed 

en kwaad omdat hij de kracht hiervoor heeft om te beslissen, dat is de echte vrijheid 
- Alleen de goede mens is onvoorspelbaar, goddelijk  

o Wij zijn wel voorspelbaar  
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Ter herinnering: schema van Filosofie in de Oudheid  

Waar zijn we?  

- De geschiedenis van de wijsbegeerte  
- Antieke filosofie  
- Aristoteles versus Plato: twee synthesen van de filosofieën van de oudheid  
- Wat achteraf komt in de filosofie van de oudheid en we niet zien zullen bespreken, met name het hellinisme is een 

deconstructie (afbraak?) van Plato’s en Aristoteles’ conceptuele gebouwen, een soort voorbereiding (plaats 
vrijmaken) voor de filosofie in de middeleeuwen  

De school van Athene (Rafaello Sanzio, 1511)  
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Plato versus Aristoteles: Timaes versys Ethica  

Plato “idealiteit van de realiteit denken” 

Aristoteles “de feiten tellen ook” 

ð Aan de top van de Atheense academie is er geen eenheid, maar een wedstrijd (AGON) 

 

 

 

 

Dramatis personae  

Plato Aristoteles 
Geboren in Athene 427 v. Chr.  Stagira, 384 v. Chr. – 322 v. Chr.  
Arisocratische familie Leerling van Plato  
Tragicus, politicus, filosoof Wetenschappelijke mentaliteit 
Zuid-Italië: Pythagorische school Leraar van Alexander de gROTE 
Zijn school: de Academie  Stichter van het Lyceum  
Politiek-filosofisch project: een mislukking  Geen echt politiek project 
In 347 v. Chr. Gestorven (teleurgesteld?)  Een ‘systematicus’ 
De enige Griekse filosoof van wie (bijna) alle werken 
bewaard zijn gebleven  

Groot deel van zijn werk voor altijd verloren  

 Wat we van hem bewaren is voornamelijk dankzij de 
Arabische filosofen van de middeleeuwen  

 

Plato en Aristoteles: filosoferen als synthetiseren  

- Synthese is samenstellen, samenbrengen 
- In een synthese komt altijd iets nieuws dat in de te synthetiseren elementen niet aanwezig was en gaat ook altijd 

iets verloren (sowieso dat wat de synthese niet mogelijk maakte)  

 

Plato is een synthese:  

- Van Heraclitus en Parmenides (de pluraliteit op niveau van het intellectuele)  
- Van Pythagorische leer over ziel en ethiek en van het kritische denken en politieke visies van de sofisten  
- Van de verschillende stemmen over de spanning tussen taal en realiteit over de spanning tussen zijn en niets  
- Metafysica: de perfecte vorm in de onvolmaakte schijn te zien (vb liefde)  

Aristoteles is een synthese:  

- Van Heraclitus en Parmenides (de pluraliteit op niveau van het begrip van de realiteit)  
- Van de natuurfilosofen (theorie van de vier oorzaken)  
- Van de niet-filosofische theoretische en praktische beschouwingen van de mens (politiek en ethiek) 
- Van Plato, Protagoras en de natuurfilosofie  
- Metafysica: de studie van het zijnde als zijnde  
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Na onze lecture van Hippias minor…  

- Kunnen we tegen zij die plato als moralist labelen zeggen: “idiot, slow down” 
- Tja Phaedo en andere dialogen, maar het lichaam, de leugens, de verlangens, de onvermijdelijke ideologie zijn 

eigenlijk centraal in Plato’s denken:  
o Wat is rechtvaardigheid?  
o Wat is eros?  
o Wat is de rechtvaardige staat?  

- Conclusie: niet naar idioten luisteren, maar Plato lezen ! 

 

Brancusi  

- Probeert de eeuwige vorm van wat bestaat te bereiken via abstractie (door elementen, 
kenmerken, etc. weg te doen)  

- Voor ons belangrijk om Plato’s dualisme te nuanceren: de idee of vorm van een ding is min of 
meer aanwezig in dat ding  

 

 

 

 

Plato: kennistheorie en metafysica  

- Twee registers van de realiteit: het zichtbare (het in tijd en ruimte bestaande) en het intelligibele (vorm of ideeën) 
- De vormen (Plato’s synthese van Heraclitus’ worden + Parmenides’ zijn) zijn wat een zin geeft aan de realiteit  
- Men zegt: “door het schone zijn de schone dingen schoon”: MAAR wat betekent “door”?  
- De vormen of ideeën zijn echter geen universele begrippen (ze helpen ons om het verschil tussen het volmaakte, de 

meest trouwe kopie en het simulacrum), maar archetypen (daarom allemaal verzameld onder de vorm of idee van 
het goede in de zin van het voltooide) 

- Denk aan de laatste definitie van rechtvaardigheid in Boek I van Politeia (De staat): de perfecte uitoefening van de 
functie van de ziel 

- Deze definitie kan niet gebruikt worden om de realiteit als dusdanig te kennen, maar wel om te zien wat er in de 
realiteit ontbreekt (metafysica =ideologiekritiek) 

------ 

- Wat is, is zo en zo afhankelijk van zijn deelname aan de respectievelijke vorm 
- Wat is, is in principe gebrek (onvolmaakte afspiegeling van de vorm) 
- Plato’s concept van participatie (μέθεξις) betekent echter niet dat de vormen of ideeën oorzaak van de realiteit zijn. 
- Geen toepassing van het algemene op het bijzondere! 
- De vorm is de zichtbaarheid van het zichtbare (metafoor van de zon) 
- De beweging is in de andere richting: het bestaande toont (of verwijst naar) het voorbeeld 
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Plato’s ideeënleer I  

- Ideeën zijn theoretische objecten (bereikbaar door en in het denken) 
- Men ziet tegelijkertijd wat er is (het zichtbare) en wat er ontbreekt (de vorm daarvan) 
- Geen dualisme, wel twee registers van hetzelfde die een ander ontologisch statuut hebben 
- Vormen zijn niet veranderlijk, ze zijn fundament/archetype van de realiteit, ze kunnen niet worden afgeleid van de 

werkelijke wereld 
- Ze zijn op zich, onafhankelijk van deze wereld 

Grotallegorie van Plato  

Graden van het zijn (ontologie):  
Ideeën – wereld – kunst  

Graden van het weten (kennisleer):  
‘zien’ – kennen – opinie  

= de oudste filosofische mythe  

- De mythe van het wakker worden van de dogmatische sluimer 
- Film The Matrix:  nihil sub sole novum (toch aangepast aan onze ‘farmaceutische’ tijden)Plato’s bijdrage tot de studie 

van de cultuur en de ideologie  

Plato’s bijdrage tot de studie van de cultuur en de ideologie 

- Met Plato leren we om kritisch-paranoïd te redeneren: bevinden wij ons binnen of buiten de grot  
- Dat is een plus aan het scepticisme van Parmenides en Heraclitus (is dat wat we zien de echte realiteit?)  
- Dit plus van betekenis (het ideologische component in de perceptie van de realiteit) speelt nog altijd vandaag een 

cruciale rol in de cultuur en politieke filosofie alsook in de wetenschapsfilosofie  
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Plato’s ideeënleer II 

- Het principe is de vorm van het goede (= van de volmaaktheid die alle vormen gemeen hebben) die zoals de zon in de 
natuur licht geeft. 

- Licht om te zien = voorwaarde voor kennis (bij Parmenides en Herclitus: luisteren) 
- “οἶδα οὐκ εἰδώς” (men zegt dat Socrates dit zei): οἶδα = ik weet = ik heb gezien (het werkwoord ‘weten’ is in het 

Grieks de voltooid tegenwoordige tijd van zien en drukt een voortdurend resultaat uit). 
- εἶδος/ἰδέα  = het geziene en, voor Plato, het prototype en archetype van de realiteit 
- Kennen is zien van de ideeën en van de realiteit als afspiegeling daarvan (wat is een afspiegeling? Wat zie ik op de 

spiegel?). 
- In het licht (als we de idee van het goede kennen) verschijnt alles zoals het eigenlijk is. 

Ideeën, vergeten en herinnering  

- Met zijn theorie over anamnese geeft Plato een metafysische uitstraling aan het socratische motief van de 
begripvorming of opstellen van definities 

- De definitie van bed is in deze context dus geen resultaat van een denkoefening maar van een instrospectieve 
procedure waardoor de ziel in zichzelf de herinnering terugvindt van de contemplatie van de vorm van bed 

- Anamnese/reminiscentie: herinnering aan het ‘leven’ van voor we geboren zijn 
- Wat betekent ‘zich vergissen’? 
- Wat is eigenlijk een uitvinding? 

Plato: het simulacrum en de nood om zijn drievoudige ontologie te herzien  

- Simulacrum is iets dat wil erkend worden als wat het niet is: bv. retoriek wil erkend worden als kunst en als politiek 
maar ze is volgens Socrates een simulacrum (εἴδωλον) van kunst en politiek. 

- Simulacrum impliceert ook vleierij (adulatio), het beste middel tegen emancipatie 
- Het simulacrum is een soort wezenloos iets dat niet kan worden uitgelegd vanuit de traditionele interpretatie van 

Plato’s ontologie 
- Nieuwe ontologie die het autonome bestaan van het bedrog kan verantwoorden: de realiteit kan een afspiegeling 

van ideeën of een simulacrum van een afspiegeling zijn 
- Is het simulacrum afhankelijk van de ideeën? 
- Zoekt Plato’s methode naar dé waarheid of naar de echte vertegenwoordiger van de ideeën (de trouwe minnaar van 

het object)? 
- Wat is de inhoud van een idee: een universeel begrip of een ideaal?  
- Helpt Plato ons om de realiteit te begrijpen of eerder om de realiteit te transformeren? (filosofie als indirecte; a-

politieke politiek)  
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Filosofie in de oudheid: Aristoteles versus Plato II, Aristoteles (LES 6) 

Let down radiohead  

Thema’s voor het examen:  

- Plato: nodige “goede” leugen, eros en verlangens  
- Aristoteles’ systeem van wetenschappen  
- Aristoteles’ Metafysica I, 1 
- Plato en Aristoteles als syntheses van de filosofie in de oudheid  
- Kennisleer en ontologie van Aristoteles  
- Lichaam, eros, rechtvaardigheid, leugens, ideologie, de rechtvaardige staat bij Plato  
- Het simulacrum  

Plato: nodige “goede” leugens, het lichaam, eros en verlangens  

Plato is geen moralistische filosoof, hij is voorbij goed en kwaad  

- Moraal is onder politiek gesubordineerd 
o Ethiek bevindt zich onder politiek  

- Religie en moraal zijn politieke instrumenten  
o Om een rechtvaardige staat op te richten 

- Probleem: hoe burgerlijk engagement krijgen? Hoe mensen laten ‘meedoen’?  
o Eerst kinderen beïnvloeden à makkelijker  
o Plato is bewust dat zelfs als je de wereld wil transformeren en je de moraal weet, er ook een verhaal nodig is 

waardoor een soort broederlijkheid ontstaat tussen de burgers, van kind af aan moet je mensen binden aan 
een verhaal over hun identiteit, zonder ideologie krijg je geen ideale staat  

o Zonder ideologie (goede leugens) is er geen rechtvaardige staat,  
o Plato = religie nodig die mensen NIET in existentiele angst doet opgroeien, maar juist mensen motiveert om 

de staat beter te maken, wat Homerus zegt is een leugen, de oplossing is een betere leugen  
- De lichamelijke oorsprong van het idee van rechtvaardigheid  
- Filosofie is eros  

o Je verlangen kun je projecteren op een ander lichaam (verliefd zijn), en beiden kunnen ervan genieten  
- Zijn politieke theorie is een theorie van verlangens  
- Wat filosofen onderscheidt is de mogelijkheid, vaardigheid en de wil om min of meer te begrijpen wat schoonheid op 

zich zou zijn, probleem is dat schoonheid op zich onzichtbaar is, schoonheid toont zich altijd belichaamd  
o Afgezien van dat er een hierarchie is, vinden we bij Plato de dingen samenkomen en dat vormen toch 

afhankelijk zijn van wat bestaat  
- Plato’s beste werk = de (ideale) staat, dialoog begint met filosofische vraag; wat is rechtvaardigheid?  
- Alles begint door mensen die tegen Socrates zeggen “ wil je deze avond bij ons blijven en filosoferen” Socrates wil 

niet, argument is we zijn met meer mensen dan jou (fysieke kracht),  
- Je kan andere kinderen krijgen dan echte kinderen, een wet kan ook een kindje zijn 

 

Aristoteles, Metafysica I, 1 

- Natuurlijke neiging naar kennis (begeerte in wijsbegeerte) 
- Zien boven alle andere zintuigen  
- Maar ook luisteren en geheugen nodig om bij te leren  
- En ook techniek en berekenen (overleg) 
- Kennisvormen: ondervinding, techniek, toegepaste en theoretische wetenschap  
- Praktische, epistemologiqsche en socio-economische hiërarchie van kennisvormen  
- De wijze: kennis van de oorzaken en dé oorzaak, van het goede van alles  
- Ontstaan van de filosofie als vrije wetenschap  
ð Verplichte literatuur  
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Aristoteles’ filosofische systeem van de wetenschappen  

Theoretische wetenschappen Poiètische wetenschappen Praktische wetenschappen  
Propaedeutik: Logica: Organon 

Natuurfilosofie:  
- Metafysica 
- Fysica 

Esthetiek:  
- Poetica  
- Rhetorica  

Ethiek en politiek:  
- Ethica nicomachea 
- Politica  

= vanbuiten kennen 

Theoretische wetenschappen = hoogste, nutteloze vorm van kennis  
Poëtica + extra wetenschappen  
Praktische wetenschappen (kijken om te updaten!!!)  

Aristoteles: kennisleer en ontologie  

Alle mensen richting/naar het kennen (hunkeren naar kennis, streven naar kennis, bewegen zich naar kennis) à willen kennen  

Kennissoorten: geen absolute hiërarchie  

En toch is dit streven naar weten altijd anders:  

- Metafysica 
- Wetenschappen  
- Praktische wijsheid  
- Technische kennis  

Voor elk gebied geeft Aristoteles een ander principe en een andere methode  

Er is geen hiërarchie tussen de gebieden à hoogste wetenschap is exact maar afgezien daarvan zegt hij dat elke dimensie van 
het leven zijn eigen methode heeft 

 

Amicus Plato, sed magis amica veritas  

- Tegen de ideeënleer: regressus ad infinitum! 
- De archetypen bestaan niet op dezelfde manier als dat wat hier is 
- De eerste substantie is wat daar is (wat bestaat) 

o Omgekeerde dan Plato  
- De betekenis van het goede, het doel van alles wat we in de stad doen en het geluk, is door de tijd en de 

omstandigheden bepaald  
o Wat is dat, het goede?  

- Niemand streeft naar “hét goede”! 
o Het goede op zich is iets leeg, het goede is mooi maar leeg  

- Het goede op zich of de vorm van het goede is iets abstracts, het bestaat niet en speelt geen rol in onze ethische 
beslissingen  

- Als de keuze er is, kies ik voor waarheid als mijn vriendin (komt vaak terug bij Plato)  
- Elk bestaand iets is een afspeigeling van een vorm 

o Vb ik zie thomas; thomas is een student, ik zie dit omdat thomas de belichaming is van een vorm, aristoteles: 
voor deze vergelijking heb ik nog een concept nodig, dat de andere 2 in zich kunnen nemen à 3 concepten?, 
hoe maak ik identificatie-relatie tussen hoger begerip tussen student als term en als thomas als student à 
nog een concept nodig à nog een concept nodig (er is altijd een hoger begrip)  

 

Aristoteles kennisleer en ontologie  

Ontdekking van de complexiteit van het zijnde: welke zijn de verschillende manieren om over wat daar is te spreken?  
= antwoord in volgend ‘kopje’  
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Een complex oog voor een complexe realiteit  

De categorieën (hoogste begrippen): alles wat hij over de realiteit zegt, kan in deze termen beschreven worden  

 

 

Kwantiteit = 1 
Substantie = joppe  
Werking lijden = ik zie joppe  
Kwaliteit = rode hoed, het hoe van iets 
Relatie = hij is groot  
Positie = ik zit  
Plaats = ik ben thuis  
Tijd = ik praat met studenten om 15u57 
Toestand/hebben = beetje grijze zone, vb ik heb een strik aan, ik voel me niet lekker  

Alle categorieën zijn uiteindelijk beschrijvingen van een substantie à vertschil tussen categorieën en substantie  

ð Examen!!  

----- 

De modaliteit van het zijnde:  

- De werkelijkheid van wat is als act (= de actie) of product (= het fabriceren van iets) 
- De mogelijkheid daarvan = wat mogelijk is vb dat ik nederlands kan praten, dat ik nederlands praat is werkelijkheid  
- De logische en historische noodzakelijkheid = ofwel het een ofwel het ander, je kunt niet A en A niet zeggen 
- Eerste die bewust thema van modaliteit bestudeert 
- Aristoteles maakt verschil tussen act en product  

Ontdekking van de complexiteit van de causaliteit  

- Niet één oorzaak (tegen natuurfilosofen)  
o Zoekt niet naar dé stof, hét ding, de oorsprong van alles 
o A zegt dat natuur complexer is, er moet een schema zijn om te classificeren  

- Maar vier  
o Causa materialis = materiële oorzaak, de tafel is hout 
o Cause formalis = formele oorzaak, de vorm van tafel 
o Causa efficiens = uitvoerende oorzaak, timmerman/fabriek  
o Causa finales = doel, dingen op tafel zetten  

Had Plato niet hetzelfde gezien? Plato is minder flexibel, zoekt wel één oorzaak denkik  

Iedereen zoekt naar geluk maar geluk heeft voor iedereen een andere betekenis  
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Aristoteles versus Plato  

- Plato en Aristoteles onderscheiden ontologische, epistemologische en praktische gebieden van de filosofie  
- Plato en aristoteles doen een poging om het geheel (natuur en mens) filosofisch aan te pakken  
- Plato: één principe + de bemiddeling van de vormen of ideeën  
- Aristoteles: pluraliteit van principes in systematische coördinatie  
- Beide conceptuele apparaten laten de realiteit anders verschijnen  

 

Aristoteles en Plato  

Ethiek:  

- Aristoteles wil de ethische dimensie van de mens kennen, terwijl Plato een ideaal van mens ontwerpt (idem wat de 
politieke dimensie van de mens betreft) 

Politiek:  

- Conflict tussen het algemene goede, het algemene belang en de individuele vrijheid  
- Het probleem voor Aristoteles is niet de regeringsvorm, maar het doel dat politici elk afzonderlijk nastreven  
- Voor Plato toont de regeringsvorm reeds het niveau van corruptie van de ziel  

Plato versus aristoteles: Timaeus versus Ethica  

Aan de top van de Atheense academie is er gen eenheid maar een wedstrijd (AGON) 

Dramatis Personae  

Plato Aristoteles 
Geboren in Athene 427 v. Chr.  Stagira, 384 v. Chr. – 322 v. Chr.  
Arisocratische familie Leerling van Plato  
Tragicus, politicus, filosoof Wetenschappelijke mentaliteit 
Zuid-Italië: Pythagorische school Leraar van Alexander de gROTE 
Zijn school: de Academie  Stichter van het Lyceum  
Politiek-filosofisch project: een mislukking  Geen echt politiek project 
In 347 v. Chr. Gestorven (teleurgesteld?)  Een ‘systematicus’ 
De enige Griekse filosoof van wie (bijna) alle werken 
bewaard zijn gebleven  

Groot deel van zijn werk voor altijd verloren  

 Wat we van hem bewaren is voornamelijk dankzij de 
Arabische filosofen van de middeleeuwen  

 

Plato en Aristoteles: filosoferen als synthetiseren  

- Synthese is samenstellen, samenbrengen 
- In een synthese komt altijd iets nieuws dat in de te synthetiseren elementen niet aanwezig was en gaat ook altijd iets 

verloren (sowieso dat wat de synthese niet mogelijk maakte)  

Plato is een synthese:  

- Van Heraclitus en Parmenides (de pluraliteit op niveau van het intellectuele)  
- Van Pythagorische leer over ziel en ethiek en van het kritische denken en politieke visies van de sofisten  
- Van de verschillende stemmen over de spanning tussen taal en realiteit over de spanning tussen zijn en niets  
- Metafysica: de perfecte vorm in de onvolmaakte schijn te zien (vb liefde)  
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Aristoteles is een synthese:  

- Van Heraclitus en Parmenides (de pluraliteit op niveau van het begrip van de realiteit)  
- Van de natuurfilosofen (theorie van de vier oorzaken)  
- Van de niet-filosofische theoretische en praktische beschouwingen van de mens (politiek en ethiek) 
- Van Plato, Protagoras en de natuurfilosofie  
- Metafysica: de studie van het zijnde als zijnde  

 

Ter herinnering: schema van filosofie in de Oudheid  
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Moderne filosofie 1: rationalisme en empirisme (LES 7) 

Het subject-principe van de moderne filosofie  

- Het principe is niet meer iets buiten het subject (de natuur, God, een 
boek, enz.) maar het subject zelf  

- Het subject is bron van zekerheid  
- En daardoor garantie van objectieve kennis 
- Absoluut zeker = ik denk dus ik besta  
- Descartes is zeer belangrijk voor de psychologie omdat de grote 

psychologen het altijd hebben over een filosofie die begint met 
Descartes   

- De bepaling van de dingen is een intellectuele bepaling, niet empirisch  

 

Augustinus van Hippo (354 – 430)  

= soort Middeleeuwse voorloper van Descartes  
(geboorte- en sterftedatum kennen !!)  

- Stelt dat zuiver hart ons zuiver laat denken  
- Vuur dat alles zuiver maakt komt van buiten 
- Veritas = waarheid 

o Komt van God (middeleeuwe christelijke filosofie)  
- Bij Descartes komt ‘licht’ via ogen naar buiten in schilderij (ook 

geboorte en sterfte van Descartes kennen)  

 

Het subject-principe van de moderne filosofie  

Berkeley: “zijn betekent waargenomen te worden” 

- Idee dat tot eind moderne filosofie gaat, namelijk dat epistemologie en ontologie samenkomen  
- Wat is, is wat het subject kent ( ontologie = epistemologie, of met de woorden van Berkeley: “esse est percipi”)  
- Subject is autonomie, productiviteit, vrijheid  

DESCARTES Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, 1637 
 

LOCKE An Essay Concerning Human Understanding, 1690 
 

LEIBNIZ Nouveaux Essais sur l'entendement humain, 1704 
 

BERKELEY Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, 1710 
 

WOLFF Vernünfftige Gedancken von den Kräfften des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen 
Gebrauche in Erkäntnis der Wahrheit, 1713 
 

HUME  An Enquiry concerning Human Understanding, 1748 
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Wat is filosofie in de moderne tijden?  

- Filosofie en/of wijsbegeerte zegt men in Europa “philosophia”, “philosophie”, “philosophy”, “Philosophie”, 
“Weltweisheit”, “Wissenschaftslehre”, “Wissenschaft”, “absolutes Wissen” 

- Het object van liefde/begeerte is de epistemologische en daarom ontologische bron van het zijnde (wat is), deze 
bron is vrijheid, productiviteit en autonomie  

- Moderne filosofen zeggen: we moeten komaf maken met elk soort dogmatisme, dus, filosofie = scepticisme, kritiek, 
afbraak en opbouw  

o Alles moet eerst kapot vooraleer er ruimte is om terug te bouwen  
- De liefde is dus de poging om de realiteit in duidelijke termen te reconstrueren  
- Het principe: het subject als bron van zekerheid  
- Dit jaar deze hoofdthema’s: rationalisme versus empirisme, de verlichting tegen dogmatisme en tegen zichzelf 

(vrouwenkwestie) en de Klassieke Duitse filosofie  

Moderne wijsbegeerte  

Moderne wijsbegeerte: inleiding  

- Een nieuwe wereld (een nieuwe politieke en religieuze context)  
o Vertaalt zich in Descartes’ filosofie  

- Een nieuwe mentaliteit: Europa wereldleider  
- Overal vinden we het principe van het subject of de subjectiviteit  
- Indianen zijn onderontwikkeld & Indianen zijn goeie mensen  

o Er is sowieso de idealisering van het niet-Europese  

Moderne wijsbegeerte: subject en mens  

- Nieuwe problemen: zoektocht naar het principe voor zekerheid in kennis en de antropologische kwestie (“zijn de 
indianen mensen?”, debat tussen Bartolomé de las Casas en Juan Ginés de Sepulveda  

- Ook de nieuwe oplossingen voor oude problemen: o.a. de categorieën en de kwestie van legitimatie van politieke 
autoriteit  
 

Voortuigang van kennis  

- Ontwikkeling van de natuurwetenschappen, wiskunde, logica  
- Ontwikkeling van de humane wetenschappen: aardrijkskunde, geschiedenis, antropologie, esthetica, politiek, ethiek 

en moraal 
o Antropologie ontstaat uit de discussie van de menselijkheid van bepaalde mensen  
o Idee achter kolonisatie = mensen leren werken  

- “Kennis is macht” (“Scienta potentia est”, Bacon & Hobbes)  
o Macht heb je enkel als je kennis hebt  

----- 

- De particulariteit van de wereld wordt geobjectiviteerd: mathematisering of rationalisering van het ‘zijn’ 
- 20ste-eeuwse filosofen bekritiseren dit tijdperk:  

o Instrumentalisering van het denken en de natuur;  
o Instrumentalisering van het menselijke leven  
o Universalisering van europese vooroordelen  
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Grote stromingen van de moderne filosofie  

Stroming  Aanhangers 
Rationalisme  Descartes, Leibniz (1646-1716), Wolff (1679-1754) 
Empirisme  Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704), Hume (1711-1776) 
Materialisme  Spinoza (1632-1677), Baron d’Holbach (1723-1789), La 

Mettrie (1709-1751) 
Modern feminisme  Astell (1666-1731), Wollstonecraft (1759-1797) 
Transcendentale filosofie  Kant (1724-1804), Fichte (1762-1814) 
Idealisme (Schelling, Hegel) 

 

De kern van de moderne conflicten  

- Alle moderne stromingen en filosofen kunnen beschouwd worden in het licht van de eerste moderne wedstrijd: 
rationalisme tegen empirisme  

- De kern van de moderne filosofie is het probleem van zekerheid in epistemologische, morele, politieke en religieuze 
termen  

Korte samenvatting van rationalimse en empirisme (algemeen) (SWS EXAMEN !)  

Rationalisme  Empirisme  
Ratio (de rede)  

- Principe bevind zich ih denken  
- Vb ik denk dus ik besta  
- Denken geeft ons informatie  

Empirie (waarneming) 
- Vb John Locke  
- Aanvaarding dat denkactiviteit meedoet 

met proces van kennis van de realiteit  
- Kennis begint met wat zintuigen ons 

informeren over de realiteit  
Deductief systeem  Inductief systeem  
Zekerheid als principe  Zekerheid als garantie  
Aangeboren ideeën  Tabula rasa  
Kennis ook buiten de grenzen van de ervaring  Kennis enkel binnen de grenzen van de ervaring  

Epistemologisch interesse 
Religieuze of atheïstische mentaliteit 

Absolutist, republikein, democraat 
Locke zegt dat bij God je gewoon naar de kerk moet luisteren  

Bij rationalisten wordt het geloof ‘minder’ gerespecteerd  

Het empirisme (Locke & Co.) postuleert dat de realiteit voor ons een product is van de verwerking van externe factoren door 
het subject, er zijn geen aangeboren ideeën, alles begint met externe input  

Het rationalisme (Descartes) postuleert dat de realiteit alleen dat is wat met zekerheid kan worden gekend en dat deze 
zekerheid een product van de activiteit van het denken is, er zijn wel aangeboren ideeën, alles begint met de denkactiviteit 
en informatie die oorspronkelijk in ons zit  

 

Grote rationalistische filosofen  

1. Descartes  
2. Leibniz 
3. Wolff 

Grote empiristische filosofen  

1. Locke  
2. Hume 
3. Berkeley 
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Descartes’ Vita  

- 31 maart 1596, La Haye en Touraine, Frankrijk  
- 11 februari 1650, Stockholm, Zweden  
- Wiskundige: analytische geometrie, algebra (cartesisch coördinaatstelsel)  
- Wetenschapper: optica en mechanica  
- Metafysicus: God, ziel en de existentie van de dingen  
- Belangrijk dat Descartes zoals een aantal filosofen van die tijd tegelijk ook wetenschappers waren die heel belangrijk 

waren voor de ontwikkeling van de toenmalige wetenschappen  
- Descartes is naar een Middeleeuwse school geweest en heeft Middeleeuwse filosofie geleerd  
- Komt van familie met veel geld à heeft nooit gewerkt  

 

Descartes’ Meditaties  

- Gepubliceerd in 1641, achteraf volgt een Franse vertaling  
- Structuur:  

o Brief van toewijding aan de decaan en doctors van de faculteit Theologie in Parijs  
o Voorwoord aan de lezer  
o Samenvatting  
o Zes meditaties  

= Kennen !!!!!  
 

De meditaties: een modern werk?  

Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstrator  

(= meditaties over de eerste filosofie waarin het bestaan van God en de onsterfelijkheid van de ziel wordt bewezen)  

 

Het masker van Descartes  

- Descartes verkleedt zich aan het begin van dit werk als een christelijke filosoof  
- Hij “wil” het bestaan van God bewijzen  
- Maar hij bewijst eigenlijk dat God niet nodig is voor een rationeel discours over het geheel van de realiteit  
- Want het subject of beter de absolute zekerheid van het bestaan van het denkende ding (“cognito, ergo sum”) is het 

principe  
- En de waarheid van God is, zoals alle andere waarheden, afhankelijk van dit principe  

o God bestaat enkel als het subject zegt dat het bestaat  
- Descartes aarzelt om bepaalde dingen rechtstreeks te zeggen  
- Titel lezen als masker 

o Mensen denken dat dit echt zal zijn wat hij probeert te bewijzen  
o Bij het lezen van de tekst merk je dat deze denkactiviteit de ziel is waarover religie praat  
o Descartes steekt weinig moeite in argumenten  

- Vroeger moest boek altijd soort nihil opstaat krijgen zodat het mag circuleren  
- Een theoloog van Leuven stelde dat het een goeie filosoof en rekenkundige was, maar bij het bewijzen van god haalt 

hij argumenten van 200 jaar eerder terug = zwakke argumenten voor Descartes  
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Destructieve twijfel  

- Zijn scepticisme zoekt naar een vast en zeker principe (voorbeeld: Archimedes)  
- Descartes’ sceptische methode in de meditaties is een afbraak-procedure tegen:  

o Zintuigen  
o Verschil tussen de gekke en de normale mens  
o Verschil tussen realiteit en illusie (dromen)  
o “eeuwige” waarheden (God)  
o Echte eeuwige waarheden (vb wiskundig)   

Het principe: evidentie van het zelf  

- De twijfel zelf is op zich waar/echt/zeker (twijfelen is de eerste activiteit van Descartes’ subject)  
- Het subject van deze denkact moet ook bestaan  
- “dus daarom moet ik, na alles te hebben overdacht, vaststellen dat deze uitspraak: ik ben, ik besta, noodzakelijk 

waar is, iedere keer dat ik die zeg of in mijn geest denk.”  
- Het subject is denkactiviteit die terug op zichzelf keert: zelf-reflexiviteit  

Het principe is niet cogito, ergo sum, eerst dubito = ik twijfel,  

Het eerste wat denken aan ons toont, is twijfelen, de belangrijkste functie van denken is twijfelen, dingen in vraag stellen => 
sceptisch moment is deel van een methode  

ð Dubito, ergo, cogito, ergo, sum  

Het “cogito ergo sum” en het solipsisme  

- Solipsisme = misschien ben ik de enige die bestaat  
- Zekerheid is gebaseerd op de onmogelijkheid van mijn twijfel als mijn denkt-akt in vraag te stellen  
- Het cogito-principe creërt een dualisme: alles wat is is ofwel “res extensa” of “res cogitans”  
- Maar er is alleen absolute zekerheid van het subject over zichzelf  
- Over alles wat niet subject is heeft het “ik” geen absolute zekerheid (Ben ik mijn lichaam?) 

 

Descartes versus zijn lichaam  

- Lichaam = passief  
- Ziel/denken = actief  
- Descartes’ aanval op het lichaam als wezenlijk deel van de mensheid van de mens of van het zijn van het subject 

speelt een cruciale rol in zijn argument over zelf-reflexiviteit als principe  
- Het subject is niet de mens  
- Ik ben niet mijn lichaam  

o Ook transgenders !  
- Lichaam is eerder ons eigendom  

----- 

- Wat een lichaam mijn lichaam maakt is de act om het woord “lichaam” te gebruiken  
- Wat betekent dan lichaam?  
- Het lichaam als zeker en duidelijk kennisobject is niets materieels, maar iets intellectueels (object van geestelijk 

inzicht)  

----- 

- Ik ben een denkend ding 
- Maar: wat is mijn lichaam? De ledematen? Wat maakt een lichaam tot een lichaam?  
- Mijn lichaam is een product van het denken begeleid door de zekerheid dat ik als denken ding produceer 
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Dualisme en God als Deus ex machina  

- Dualisme: res cogitans – res extensa  
- God is de garantie van de waarheid van de verbinding tussen denken en realiteit  
- Daarvoor moet zijn bestaan bewezen worden (God is gereduceerd tot een element binnen een filosofisch systeem)  
- God is geïnstrumentaliseerd, God krijgt enkel plaats in Descartes’ systeem als een brug  

o En zelfs een overbodige brug (theoloog Leuven)  
- Maakte God tot iets piepkleins 

 

God  

- “God” in de titels van de derde en vijfde meditaties  
- 3de: dat God bestaat  
- 5de: over de essentie van materiele dingen en opnieuw over God en dat hij bestaat  
- Waarom heeft Descartes God nodig?  
- De theologen van Parijs en Leuven ontmaskeren Descartes: zijn bewijs is zeer zwak in vergelijking met andere 

bewijzen van Descartes  
- Dat is verdacht: waarom gebruikt Descartes niet zijn gecelbreerde mathematische methode om Gods bestaan te 

bewijzen?  

Een paar commentaren  

- Maar: wat is nu het verschil tussen de gekken van Descartes en de rationele wezens die over een gezond verstand 
beschikken?  

- Wij fantaseren allemaal, zelfs de gekken kunnen in hun fantasieën Descartes’ principe vinden  
- Met Descartes leren we dat onze wereld fantasie is, maar een gedeelde fantasie, er is geen buiten van de fantasie  
- Verschil tussen gekken en normalen is dat onze droom een collectieve droom is !!!!!!  

o Vb voor mannen is de wereld een groot urinoir maar als een vrouw dat doet is het een beetje vies  
- Descartes verlaat de fantasie om zijn principe te ontdekken, maar in de zekerheid van het subject is geen 

intersubjectieve waarheid, daarom kan hij alleen via de fantasie van zijn God terug naar de wereld  
- En wij? Ook onze connectie met de wereld is fantasie (ideologie, moraal, religie etc)  
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Kant en de verlichting (LES 8 & 9) 

Wat is verlichting? 

een complexe vraag  

- Probleem met vragen van de soort “wat is X?”: men veronderstelt dat het antwoord naar een homogene corpus 
verwijst 

- De Verlichting (1650-1800) als één homogene stroming of episode van de Europese geschiedenis is de gangbare 
mening 

o Zelfs eind 18e eeuw vind je denkers die over de verlichting praten, men blijft praten over verlichting die nog 
geen realiteit is  

- Maar, dé Verlichting bestaat niet 
o Het is geen inhoudelijke conceptuele eenheid (idem vb communisme) 

- Verlichting kan zeer verschillend zijn 

Diversiteit van de Verlichting  

- Intensiteit en uitgebreidheid: 
o Conservatieve Verlichting: enkel op wetenschap 
o Radicale Verlichting: op alle gebieden van het menselijke bestaan 

- Je kan aantal ‘groepen’ maken maar deze zijn ook niet 100% gelijk  
- Je hebt conservatieve maar ook radicale ‘delen’ 
- Verlichting kan ook gekoppeld worden aan dat we tegen dogma’s moeten zijn 
- Descartes is een soort vader van de Verlichting, het idee in de Verlichting volgt ook wat hij zei mbt ‘alles moet getest 

worden’, het criterium is de rede (bij Descartes = het natuurlijke licht)  
- Radicale filosofen: “verlichtingsprincipes moeten overal toegepast worden, niet alleen op het gebied van 

wetenschap, maar ook op religie, de fundamenten van het politieke systeem, cultuur, onderwijs, …”  
- Er is ook een classificatie mogelijk volgens land  
- Nationaal karakter:  

o Schotse Verlichting: Hume, Smith,  
o Franse  Verlichting: Diderot, D’Alembert 
o Duitse Verlichting: Lessing, Mendelssohn  

- Examen: hoe wij revolutie gebruiken is verbonden met iets wat in de 16e eeuw gebeurde, tot de moderne tijden 
betekende revolutie iets helemaal anders, vanaf ergens 16e eeuw hebben we hedendaagse betekenis  

o Woord revolutie is niet oud  
o Kant: “revolutie hoort een verandering voor altijd te zijn”  
o Achteraf kun je niet meer zo naïef zijn !  

Pijlers van de Verlichting  

- Vrijheid (liberté) 
- Gelijkheid (egalité) 
- Broederschap (fraternité) 
- Verlichting nauw verbonden met de Franse Revolutie 
- Sommigen stellen dat de Franse revolutie een soort climax van de Verlichting is  

o In wat de revolutionisten schrijven vinden we wel principes van de verlichting, er is een link, maar geen 
noodzakelijk oorzaak-gevolg verband  
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Verlichting en Revolutie  

- Politieke revolutie is een modern concept 
- Revolutie: radicale veranderingen, definitief 
- De Franse Revolutie als kritisch moment en toppunt van de Verlichting 
- Verklaring van de rechten van de mens en van de burger (1789) (constitutie Frankrijk na revolutie)  
- De Franse Revolutie als realisatie van de idealen van de Verlichting (een mythe?) 
- Revolutie = achteraf kunnen we niet meer praten/lachen over/met bepaalde dingen, een revolutie maakt bepaalde 

dingen direct ouderwets 

Is de Verlichting actueel?  

Bourgeois:  

“Vlaanderen is goed voorbereid op de vluchtelingencrisis. We mogen bij de integratie echter geen duimbreed afwijken van de 
ideeën van de Verlichting” 

- Verlichting wordt gebruikt als manier om Europa te beschermen  
- De hedendaagse globale en lokale situatie tonen dat waarden en idealen van de Verlichting meer dan ooit belangrijk 

zijn 
- Gevaar van motto “terug naar de westerse waarden” (Filip Dewinter) 
- Een kritische terugblik naar de Verlichting is nodig. 

o Tgov vb gebruik van idealen, pijlers van verlichting  
- In elke mens is de volledige mensheid aanwezig = verlichtingsidee  
- Idee van universele familie zonder de nood van bewijs dat god bestaat  

 

Reacties tegen de Verlichting  

De weg van de negatie (dogmatische kritiek): (vooral te vinden na WOII)  

- Universalisme in de Verlichting = de Europese mens heeft zichzelf omgedacht als voorbeeld voor alle mensen, de 
Europese waarden zijn niet Europees, maar de waarden van de mensheid algemeen 

- Eurocentrisme = denken dat Europa het historisch/cultureel centrum is van de hele wereld, mensheid 
- Autoritarisme = weinig argumenten voor democratie, verlichtingsfilosofen kunnen spreken over belang van het 

individu, maar kunnen tegelijk zeggen dat autoriteit van de staat het belangrijkste is (boven wil van de individuen) 
- Kolonialisme = was onmogelijk zonder idee van Verlichting, niet het feit dat ze gebieden innamen, maar eerder dat 

ze zichzelf goed konden praten (de ganse mensheid emanciperen)  
- Mysoginie = vrouwenhaat, vind je overal bij Verlichtingsfilosofen  
- Antihumanisme =, de mens is waardevol etc. maar de mensheid is belangrijker dan de mensen, individuen, 

humanisme is niet hetzelfde als het 19e – 20e eeuwse humanisme 
- Utopie (maakbaarheid van de mens) = idee dat de toekomst steeds beter zal zijn, typisch verlichting, “we zitten in 

een proces van verbetering/vooruitgang van de mensheid, wetenschappelijk, politiek, cultureel, … en op een moment 
gaan we ‘het licht’ zien” à toekomst is per definitie beter dan het heden, het heden is per definitie beter dan het 
verleden, ooit zullen alle problemen opgelost worden 

o Idee vandaag ondenkbaar (duurdere benzineprijzen etc)  

Paradoxen van de Verlichting  

Aan de ene kant kan je de Verlichting voor vanalles verwijten, maar aan de andere kant biedt de Verlichting wel 
tools/concepten die u anders kan gebruiken, zelfs tegen andere filosofen  

Negatief: actuele politieke, culturele en economische crisis is ten slotte gebaseerd op de idealen en principes van de 
Verlichting, patriarchale structuur universiteit, mysoginie, … 

Positief: de filosofische omgang met Verlichting biedt ons toch een instrument om onze wereld kritisch te benaderen 
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Verlichting: emancipatie  

- Emancipatie = zich vrijmaken  
- Verlichting is kennis die de mensen vrij maakt 

o Veel aanwezig bij filosofen  
- Premisse: er is een noodzakelijke verbinding tussen kennen en handelen 
- Kennis: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid 
- Kennis: mens is onuitputtelijke mogelijkheid 

o “mens is soort bron die nooit uitgeput raakt”  
- Kennis: de sociale en natuur-wereld kan steeds beter 

Emancipatie in de geschiedenis  

- Kennis: geschiedenis van de mensheid als een project/plan  
- Realisatie van de idealen van de Verlichting als doel van de geschiedenis 
- Toekomst is een opdracht 
- Tegenwoordige tijd: het wakker-worden 
- Verleden: noodzakelijke stappen 
- Emancipatie verschijnt als het motief  

Verlichting en emancipatie  

- De verleden tijd heeft alles voorbereid zodat de mens van de Verlichting verder aan de verbetering van de wereld 
kan werken 

- Kennis van het verleden betekent verantwoordelijkheid voor de toekomst 
- Tegenwoordige tijd: strijdveld tegen de “duisternis” 

Strijd voor emancipatie  

- Emancipatie van: 
o Religieuze dogma’s 
o Theoretische dogma’s 
o Sociaal-culturele dogma’s 
o Wetenschappelijke luiheid 
o Bijgeloof 
o Traditie 

- Wie is het subject van de emancipatie? 

Rare identificatie  

- Mens = man (het mannelijke subject), als ze mens zeggen bedoelen ze man  
- Politiek gebruik van synecdoche 
- Dus: hegemonie en niet universaliteit in het moderne discours over emancipatie en rechten van de mensheid 

o Een deel komt naar voor alsof het het geheel is (de man komt naar voor en zegt “wat ik ben, dat is een 
mens”) maar beseft niet dat man zijn deel uitmaken is van wat de mens is  

- Maar de Verlichting heeft altijd tenminste twee gezichten: haar discours sluit vrouwen uit maar geeft vrouwen tools 
tegen de mannelijke opvatting van de Verlichting 
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Zijn er filosofische redenen?  

- Het moderne discours tegen vrouwen lijkt geen filosofische basis te hebben 
- Conservatieve, (semi-)radicale en anti-verlichtingsfilosofen (Locke, Hume, Spinoza en Burke) vertegenwoordigen 

verschillende posities tegenover de Verlichting en toch delen ze een niet zo vriendelijke visie over vrouwen 
- Vanuit standpunt ‘wat denken zij over de vrouw?’  

o Homogene groep, die het allemaal eens zijn over dat mannen hoger staan dan vrouwen  
- Er is een feministische kritiek op de maatschappij nodig om plots het juiste beeld te krijgen van wat er aan de hand 

was, namelijk een mannelijke discours over de mensheid  
- Maar is geen monopool van enkel de verlichtingsfilosofen, vroeger al waren vrouwen enkel een afleiding, vrouwen 

enkel beheerst door gevoelens, hebben niet de controle die mannen hebben, kunnen niet abstract denken DUS 
kunnen niet filosoferen  

De vrouw: probleem voor filosofen  

- Vrouwen verschijnen bij antieke en middeleeuwse filosofen als een hindernis om zuiver te denken of om terug naar 
God te keren  

- Moderne filosofen: bij vrouwen staan gevoelens altijd boven de rede en de particulariteit is voor vrouwen 
belangrijker dan universaliteit  

- Vrouwen kunnen niet abstract denken  
- Vrouwen kunnen niet filosoferen  

Vrouwen in de westerse filosofie  

- Thales: blij en dankbaar dat hij niet als vrouw geboren is 
- Parmenides en Socrates: de waarheid komt van een vrouwelijke persoon (Godin, Diotima) 

o Maar praat deze vrouw als vrouw?  
- Aristoteles: vrouwen = kinderen = slaven 

o Mannen = burgers, vrije wezens en daarnaast hebben wij wezens die altijd mannen nodig hebben om te 
leven, daarnaast hebben we mannelijke kinderen die hoop bieden  

- Augustinus: vrouw is een hindernis om de wil van God wat zijn eigen roeping betreft, te realiseren 
- Fichte: tijdschrift voor vrouwen, ze hebben mannen voor hun opvoeding nodig  

o Typische ‘vriendelijke geste’ over arme vrouwen die zo ignorant zijn, hij zegt dat we vrouwen moeten 
emanciperen van onwetendheid,  

De vrouwen kwestie  

- De vrouwenkwestie is een moderne vraag 
- De moderne wijsbegeerte ontstaat in de tijd van de Europese ontdekking van de ander(en) 
- De ervaring van de ander(en) maakt de vraag naar de menselijke natuur mogelijk (begin van de antropologie) 
- Verbonden aan (geboorte van) antropologie 
- Is een indiaan een mens? (is dit ook een kind van God? Mag ik deze vermoorden?)  
- Is een vrouw een mens? (15e 16e eeuw)  

La querelle des femmes 

- Antecedent van vrouwenkwestie in de Verlichting 
- Dit (vooral mannelijke) debat begint in Frankrijk in de 15de eeuw 
- Thema’s: 

o Hebben vrouwen een ziel? 
o Wat is het plan van God (of van de rede) voor de vrouwen? 
o Zijn ze ook mensen? 
o Functie van de vrouw in het huwelijk en de maatschappij 

- Anekdote  
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John Locke (1632 – 1704)  

- Voor de rechten van de vrouwen 
- Moeder heeft ook rechten 

o Vooral wat betreft erfenis  
- Maar: “mens” betekent vaak uitsluitend “man” bij Locke 
- Binnen het huwelijk is de man de autoriteit omdat man meer capabel en sterker is  

 

 

David Hume (1711 – 1776)  

- Tegen dogma’s, bijgeloof 
- Tegen tirannie binnen het huwelijk 
- Maar voor traditie en geloof 

o Conservatieve filsofoof in Verlichting (op dat punt)  
- Vrouwen zijn zwakker en niet “wakker genoeg”: een gentleman moet dan compassie, 

geduld, respect voor vrouwen hebben  
o Wij mannen moeten gentleman zijn, compassie begrip en geduld hebben voor 

vrouwen  

 

Baruch de Spinoza (1632 – 1677)  

- Mensen = dieren 
- Absoluut monisme 
- Radicaal egalitarisme 
- Maar: vrouwen zijn geen politieke subjecten (mogen niet meedoen aan 

democratie)  
- Argument: haar temperament, karakter en de geschiedenis! 
- Doet moeite om te beargumenteren waarom vrouwen geen politieke 

subjecten mogen zijn (in tegenstelling tot andere filosofen) 
o Geen man zou aanvaren dat een vrouw hem vertelt wat te doen  

§ Verlies van sociale orde 
o Vrouwen zijn emotioneel, … 

 

Edmund Burke (1729 – 1797)  

- M. Wollstonecraft reageert tegen zijn politieke en gender visie 
o Kritiek tegen Burke ‘vrouwenhater’ 

- Voor Burke zijn sociale gelijkheid en passiviteit van vrouwen niet contradictorisch 
- Mannen actief, vrouwen passief  

 

 

Dus, …  

- de Verlichting is paradoxaal 
- Ze kan discriminatie sterker maken 
- Ze kan ook minderheden, buitengeslotene en onderdrukte individuen sterke argumenten geven 
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Verlichting tegen zichzelf  

- Het argument van Verlichtingsdiscoursen over vrouwenemancipatie, gelijkheid tussen vrouwen en mannen en 
vrouwenrechten kan samengevat worden als: 

- Indien wat u (mannen) zegt waar is,  
o dan kan u ons niet meer discrimineren, 
o dan kan u ons niet uitsluiten van de politiek, 
o Dan zijn wij allemaal gelijk 

- Kritiek van Wollstonecraft zegt dat mannen inconsistent zijn, vrouwen begrijpen mannen beter dan zij hunzelf, hun 
kritiek vertrekt vanuit gelijke principes  

o Verschil tussen beide is dat mannen incosistent zijn, een performatieve tegenspraak zitten (wat ik doe is 
niet wat ik zeg) à allemaal gelijk, maar thuis vrouw moet alles doen  

Mary Astell  

- 1666-1731  
- “the first English Feminist” 
- Cartesiaanse Filosofe, theologe 
- Schrijver 
- Een idealistische platonische denker 
- “If all men are born free, why are all women born slaves?” 

 

Astell: verlichte denker  

Verlichtingsmotieven in haar denken  

- De rede als garantie van zekerheid  
- Methode en vaste principes zijn het belangrijkste 
- Cultuur en onderwijs: middel voor emancipatie  
- Emancipatie: middel voor de realisering van gelijkheid, echte vrijheid en fraterniteit  
- “echt” omdat ze de wil van God volgen  

Radicale verlichting: per se atheïst?  

- We zijn tegen clichés 
- Een gangbare mening is dat radicale denkers van de verlichting atheïst waren  
- Maar de meest radicale effectieve discourses voor de emancipatie in de verlichting hebben een religieuze basis  
- God is essentiaal in het denken van M. Astell  

God by Mary Astell  

- “first intelligence”, dus rede is niet hét principe  
- Schepping: God is oorzaak van de wereld  
- God maximum van perfectie, zijn, etc. 
- De mens is ziel en lichaam 
- Ziel is onverderfelijk, oneindig 
- Lichaam, materie: eindig and verderfelijk 
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Dus 

- Voor Astell: opvoeding helpt om de weg naar God te volgen 
- Astell wil eigenlijk dat vrouwen het recht hebben om al het mogelijke te doen voor hun verlossing/redding 
- Het basisargument voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet dat ze allemaal louter rationeel zijn 
- Recht op plek in hiernamaals omdat ze het verdienen idpv uit medelijden !!  

----- 

- De mens moet zich als ziel erkennen en niet volgen wat het lichaam zegt 
- De ziel is noch mannelijk noch vrouwelijk (man/vrouw zijn heeft met natuur te maken, niet met de essentie van ons 

zijn)  
o Willen erkend worden als vrije wezens, niet als man of vrouw  

- Cultuur, wetenschap, onderwijs: middelen om zuiver te worden 
- Mannen onderdrukken vrouwen door hen geen toegang tot onderwijs en cultuur te geven 
- Maar vrouwen zijn ook mensen 
- Vrouwen hebben ook recht op onderwijs 

----- 

- God is almachtig  
- God heeft een maximum van goede wil  
- God schept niets zonder reden  
- Vrouwen hebben rede 
- Wat wou god daar dan mee?  
- Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een imperatief van God 
ð Als u inderdaad in God gelooft, dan moet u toegeven en erkennen dat we allemaal gelijk zijn  

 

Mary Wollstonecraft 1759 – 1797 

- Filosofe, schrijver 
- “A Vindication of the Rights of Women” (1792) 
- Een feministe vertaling van de Verklaring van de Rechten van de Mens en de 

Burger 
- Zegt dat obv natuur, vrouwen inderdaad minder sterk zijn dan mannen, maar willen 

niet behandeld worden op vlak van natuur, fysiek  
o Wilt dat vrouwen behandeld worden obv rede 

 

Voor gelijkheid  

- Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet natuurlijk, maar sociaal-cultureel geconstrueerd 
- Vrouwen zijn een belangrijk instrument in de maatschappij 
- Ze dragen een grote verantwoordelijkheid: kinderen op te voeden 
- Ze moeten ook zelf goed opgevoed zijn 
- Geeft toe dat vrouwen van vandaag niet slim zijn, maar dat heeft te maken met het feit dat maatschappij de 

vrouwen niet laat groeien  
- Duitsers: KKK = kerk, kinderen, koken (kurche, kirche, kinder) 
- Argument: moeders zijn zeer belangrijk in de ontwikkeling van mannen, dus zelfs als je ons niet toelaat om aan 

politiek te doen, doe iets voor je eigen politici, vrouwen zijn heel belangrijk instrument, voor de school liggen 
mannen in handen van vrouwen dus ze moeten recht hebben op onderwijs, niet omdat dit ten voordele is voor de 
vrouw alleen, maar voor de hele maatschappij  

- Verdraagt de gewone vrouwen van haar tijd niet, (komen niet in opstand) 
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- Vrouwen zijn ook rationeel 
- Ze hebben dezelfde vermogens als mannen 
- Ze kunnen ook opgevoed worden zoals mannen 
- Vrouwen zijn geen versiering 
- Mannen willen dat vrouwen zich enkel met “mooi te zijn” bezig houden 

o Moeten mooi zijn, proper, mager,  
- Waarom geven mannen je deze opdracht? Omdat schoonheid een categorie/predicaat is voor natuurdingen, de 

intelligentie van iemand is niet mooi maar een object van bewondering  
o We geloven wat de mannen ons vertellen, dat we enkel een stuk natuur moeten zijn die mooi moeten zijn  

- Grootste hindering voor vrouwen = van begins af aan werd hen aangeleerd naar zichzelf te kijken door de ogen van 
mannen  

Rationalistisch Feminisme  

- Schoonheid is geen deugd 
- Schoon kan ook de natuur zijn 
- Karakteristiek voor mensen is rationaliteit 
- Vrouwen moeten ook hun rationele vermogens cultiveren 
- Zo zullen ze het verdienen als gelijk erkend te worden  

Conclusie  

- Natuur en cultuur 
- Logica van identificatie in de concepten van erkenning en emancipatie 
- Willen ze vrouwen zijn? Of willen ze dat mannen erkennen dat vrouwen rede-wezen zijn? 
- En wat is rationeel te zijn? 
- Wie heeft dat bepaald? Een man of een vrouw? 

o Zijn allemaal mannelijke concepten  
- Wollstonecraft & Astell: “mannen en vrouwen zijn specificaties van een wezen, we willen erkend worden als 

hetzelfde” (ongeveer)  

Immanuel Kant  

- Geboren: 1724 in Königsberg 
- Gewerkt en geleefd in Königsberg 
- Gestorven in 1804 
- Waar?  

o In Königsberg (nu andere naam, deel van Rusland)  
o In die tijd even belangrijk als Berlijn, in tijd van  

- Natürlich!!! 

 

Kant tegen Zöllner & Co.: wat is verlichting?  

Het is niet dat Kant op een dag zei van ‘ik wil eens over de Verlichting schrijven’  

ð Alles begint met Zöllner die tekst schrijft etc (verlichte discussie over verlichting)  
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Op een dag antwoordt Kant op de vraag “wat is Verlichting?” 

Immanuel Kant 

Duitse filosoof, 1724-1804 

- “Beantwortung auf die Frage: Was ist Aufklärung?” 
- Kants antwoord is de eerste filosofische poging om de Verlichting historisch en systematisch te concipiëren 

o Hij vertelt ons niet wat de Verlichting is geweest genre de historische periode die de verlichting is geweest, 
volgens kant is de verlichting een eindloos emancipatorisch proces op individueel niveau en ook op 
collectief niveau (wetenchap, filosofie, …) 

- De plaats voor discussie is de open ruimte, de media, niet meer kerk, universiteit, …  

Een verlichte discussie over de Verlichting  

- Verlichte context: discussie in de “media” (in de Berlinische Monatsschrift) 
- Johann Friedrich Zöllner (Domine van Berlin) : "Ist es rathsam, das Ehebündniß nicht ferner durch die Religion zu 

sanciren?" (December 1783) 
o Vertaling: "Is het raadzaam om het huwelijksverbond niet verder te heiligen door religie?" 

- Moses Mendelssohn: "Über die Frage: was heißt aufklären?“ (Sept. 1784) 
o Vertaling: "Over de vraag: wat betekent verlichting?" 

- I. Kant: "Beantwortung auf die Frage: Was ist Aufklärung?“ (Dec. 1784) 
o Vertaling: "Antwoord op de vraag: Wat is Verlichting?" 

- Alle grote discussies vonden plaats in een of ander tijdschrift, Zöllner is enkel belangrijk omdat Kant met hem in 
disussie wou gaan  

- Waren figuren van die tijd, die eigenlijk niet zo relevant zijn  
- Kant schrijft niet voor studenten of filosofen, het is een soort opiniestuk, een soort antwoord op een artikel 

 

Kant dixit  

“Verlichting is het afleggen van de mens van zijn, aan zichzelf te wijten, onmondigheid. Onmondigheid is het onvermogen, 
zonder leiding van anderen, van het eigen verstand gebruik te maken.” 

- Verlichting is een handeling, de beschrijving van een actie  
- Verlichting is iets doen, het is een praktisch iets  

----- 

Die onmondigheid van de mens is aan zichzelf te wijten, wanneer de oorzaak ervan niet aan een gebrek van het verstand, 
maar aan besluiteloosheid en gebrek aan moed ligt, om zonder leiding van anderen van het verstand gebruik te maken.  

- Onmondigheid is iets niet kunnen wat alle mensen kunnen, namelijk je eigen verstand gebruiken 
- Er is altijd iemand anders die ons indoctrineert (je bent een man, je moet voetballen, …)  
- Kant zegt dat jij de enige bent die jezelf kan helpen, het gaat om een besluiteloosheid, een gebrek aan moet veel 

eerder dan het ‘niet kunnen’, we willen het gewoon niet 

------ 

Sapere aude! (durf te weten!) Heb zelf het lef van je eigen verstand gebruik te maken! is dus het motto van de verlichting.” 
(volgens Kant) 

- Emancipatie begint met te zeggen “ik wil het”  
- Verlichting kan in elk individu gebeuren, het is enkel afhankelijk van het al dan niet willen  
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Verlichting = autonomie  

“Luiheid en lafheid zijn de oorzaken, waarom een zo groot deel van de mensen, lang nadat de natuur hen van vreemde leiding 
heeft vrijgesproken (naturaliter maiorennes), toch graag levenslang onmondig blijft; en waarom het voor anderen zo 
gemakkelijk wordt, zich tot hun bevoogders op te werpen.” 

- Probleem: we zitten in heel comfortabele positie  
- Het is makkelijker de ander te laten beslissen om achteraf te zeggen van ‘is niet duidelijk’ cfr. Corona  
- Voor een discriminatorisch iets zijn er ook mensen nodig die de discriminatie kunnen aanvaarden 
- Voetnoot: Kant is een debiel tgov vrouwen  

Comfort = opium  

“Het is zo gemakkelijk om onmondig te zijn. Ik hoef immers zelf geen moeite te doen, als ik een boek heb, dat voor mij als 
verstand fungeert, een zielzorger, die als mijn geweten dient, een arts, die mij een dieet voorschrijft enz. Ik hoef niet te 
denken, als ik maar kan betalen; het vervelende werk zullen anderen wel van mij overnemen.”  

- Financieel comfort vertaalt zich in het idee van “het is goed zo, waarom veranderen?” 
- Is niet gericht op alle mensen maar eerder op mensen die het zich kunnen permitteren etc maar het niet willen, 

durven  

Intersubjectiviteit: horizontale onderdrukkende relaties  

“Nu hoor ik echter van alle kanten roepen: denk niet zelf! De officier zegt: niet denken, maar exerceren! De 
belastingambtenaar: niet denken, maar betalen! De geestelijke: niet denken, maar geloven! (Slechts een enkele meester ter 
wereld zegt: Denk zoveel en waarover je wil, maar gehoorzaam!) Overal wordt hier de vrijheid ingeperkt.” 

- Intersubjectiviteit is niet meer dan het storen van elkaar, elkaar bevelen geven, sociale controle  

Verlichting en beperkte vrijheid  

“Voor deze Verlichting is echter niets anders dan vrijheid vereist; en wel het meest onschadelijke van alles, wat slechts 
vrijheid mag heten, namelijk: de vrijheid om bij alles openbaar gebruik van het verstand te maken.”  

(Let op! Kant is tegen revoluties) 

- Kant wil geen revolutie beginnen, hij wil enkel de vrijheid om bij alles openbaar verstand te kunnen gebruiken  
- Maar is niet zo zelfsprekend want vb Rusland, China, … laten alles toe behalve dit! Geen persvrijheid/ vrijheid van 

meningsuiting  
- Kant zegt dat het het beste is gewoon alles te laten publiceren, geen grenzen aan vrije meningsuiting,  
- Cancel culture: vertaling van zwarte vrouw’s tekst door blank persoon ?? (cancelled) slaat nergens op  
- Punt van Kant is dat het optimaal is alles toe te laten qua publicatie, er moet vertrouwen zijn in het publiek  
- De echte revolutie begint als de politieke autoriteit vrijheid van meningsuiting en vrije pers toelaat  

Privé en publiek gebruik van de rede  

- Grens tussen straat/markt en huis/hof/kerk 
- Maatschappij versus staat 
- Waarheid versus Autoriteit 

o In privégebruik van de rede is het criterium autoriteit (waarom moet ik iets doen, omdat de politie dat zegt, 
omdat dit omdat dat, …)  

o Waarheid bevindt zich in de publieke debatten  
- Privé= individuelle moraal/geloof 
- Publiek= rede 

o Ik praat vrij, maar altijd vanuit goeie argumenten (niet vanuit Emiliano de persoon maar vanuit goeie 
argumenten)  

o Argument Kant: ik Emiliano mag schrijven wat ik wil, maar aan unief etc. zijn er ‘regels’ 
- Rede moet principe van het sociale leven zijn 
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- Waar ligt de waarheid? à in het openbare (markten, literaire cafés, media, …)  
- Burger praat direct tegen autoriteit alsof die op zelfde niveau zitten  
- De staat mag niks forceren, ik als burger ben ook een mens  

Verlichting tegen religie  

“Ik heb het belangrijkste punt van de Verlichting […] voornamelijk bij de godsdienstzaken gelegd, omdat met betrekking tot 
kunsten en wetenschappen onze overheersers er geen belang bij hebben, de bevoogder over hun onderdanen te spelen, en 
bovendien, omdat die onmondigheid, niet alleen de meest schadelijke, maar ook de meest onterende van alle is.”  

- De verlichting is tot nu toe conservatief geweest en daar heeft niemand problemen mee omdat deze de belangrijkste 
dingen in het leven niet bekritiseerd nl. de religieuze macht  

- Wat we eigenlijk moeten doen maar niet mogen (cesuur, discriminatie, uitsluiting) is een kritiek op religie, omdat 
religie de mensen domineert door binnen te springen in hun geweten (niet van boven naar beneden maar van 
binnen naar buiten) religie kidnapt het geweten  

Kant tegen Zöllner  

- Religie = dominantie-instrument  
- Geweten (subject en object van de politiek) 
- Religie (dogmatisme) hindert de vooruitgang 
- Dogmatisme is vijand van denken 
- Verlichting = kritisch denken over religie 
- Comfort luiheid en lafheid zijn allerlei hindernissen tegen de verlichting, heeft economische kant maar ook een 

religieuze kant  

Sapere aude!  

- Verlichting is vooral een praktische zaak “Luiheid en lafheid zijn de oorzaken” 
- Hindernissen voor de Verlichting: Comfort van het moderne leven en dominantie van het geweten door institutionele 

religies 
- Ontdekking van de dynamiek van onderdrukkende macht 
- Verschil tussen Revolutie (massa) en hervorming van de manier om te denken (vrije individuen) 

o Veel trager maar is een échte verandering voor altijd  

----- 

- Openbaar en privaat gebruik van het verstand 
- Tegen de Verlichting te handelen is het heilige mensenrecht schenden 
- Waarheid boven alles: “Caesar non est supra grammaticos” 
- Pleidooi voor vrijheid van meningsuiting (communicatie en interactie) en tegen de politieke rol van de kerken in de 

samenleving 

 

Wat is Verlichting dan voor Kant?  

- Een definitie van de mens als emancipatieproces (we zijn niets anders dan vrije handelingen) 
- Een historisch proces van emancipatie van de mensheid (doel = eeuwige vrede) 
- Een “filosofische partij”, filosofisch activisme tegen bijgeloof en dogma’s  
- Verlichting is een beschrijving van een proces, wij zijn action, wij veranderen, en verlichting is ook een historisch 

proces die al begonnen is en niet gestopt kan worden, verlichting is ook ideologie en filosofie, filosofie is sws 
activisme, dat vind je bij grote filosofen zoals kant en socrates  
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FILOSOFIE: 19E – 21E EEUW (LES 10) 

Sidenote: geboortedatums tellen voor chronologie, niet sterftedatums  

The spectre  

- Het spook van Marx en Engels 
- Manifest van Marx en Engels wil uitleggen wat het “spook van communisme” is  
- De geest van Nietzsche 
- Het absolute andere van de Beauvoir 

o Bij hem is het spook de vrouw, niet de vrouw als een lichaam maar de echte werkelijke vrouw, namelijk wat 
de mens erkent als vrouw, de vrouw is een soort entiteit die per definitie passief is  

o Het spook vrouw is wat wij zeggen dat een vrouw is zonder te willen weten wat een vrouw écht is, idem 
met andere minderheden  

Marx (1818-1883) & Engels (1820-1895)  

- Verplichte literatuur: Het Manifest van de communistische partij, Inleiding en I. Bourgeois en proletariërs 
o Gewoon lezen zodat je het kunt herkennen in het examen  

- “Een spook waart door Europa – het spook van het communisme" 
- “De geschiedenis van iedere maatschappij tot nu toe is de geschiedenis van de klassenstrijd” 

o Het oude model van de verlichting; we zitten wel in een geschiedenis van vooruitgang naar het paradijs 
(volgens Kant met internationaal legale orde die kan garanderen dat we overal erkend worden als mensen) 
in deze tekst vind je formeel gezien hetzelfde; ons heden is niet zo mooi (onderdrukking etc.) maar ooit zal 
het moment komen dat er een revolutie gebeurt en dan komt ooit een samenleving zonder eigendom waar 
niemand nog werkt voor iemand anders 

o Klassenstrijd heeft te maken met verschil met degenen die eigenaars zijn en degenen die voor andere 
mensen werken  

o Vraag die naar boven komt: wat is de historische oorsprong van dat wat wij vandaag zijn? (parallel aan 
vraag van Thales over oorsprong)  

- Kapitaal (in de tekst “De bourgeoisie …”):  
o Absolute productieve vrijheid, geen grenzen, permanente revolutie 

§ Eindigt niet bij een crisis, verbetert juist door constante crisissen  
o Scheppende kracht: kolonialisme, wereld, kosmopolitisme, globalisering, proletarisering van het menselijke 

bestaan 
§ Wij allemaal kunnen enkel overleven door onze krachten te verkopen in de markt,  
§ Het genot echt iets te produceren werd afgenomen (enkel een wiel produceren, niet de hele auto), 

ook op school is niemand met je bezig als totaliteit, enkel als deeltje 
§ Werken geeft ons geen genot meer, in corona gemerkt omdat het enkel neerkwam op het puur 

werken, niet meer op sociale contacten  
o De echte Verlichting? 
o En wat is emancipatie in deze context? 
o Het einde van elk systeem is wanneer het systeem in een contradictie komt: wanneer hetgeen een systeem 

creëert dat contradictorisch is  
o Bourgeoisie (kapitalisme) is een systeem die niet kan leven zonder contradicties, zonder crisissen  
o Wat kapitalisme geproduceerd heeft is een structuur van de maatschappij waarin onze verlangens/vrijheden 

geen limieten meer kennen (kapitalisme is niet per se een vijand)  
o Marx en Engels zeggen dat kapitaal de wereld geschapen hebben, niet de aarde, dat we allemaal met 

elkaar geconnecteerd zijn en afhankelijk zijn van elkaar & invloed hebben op elkaar  
o Solidariteit met ontwikkelingslanden is ergens ook een vorm van kolonialisme  
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Nietzsche (1844-1900)  

- Verplichte literatuur: Aldus spraak Zarathustra, “Van de drie gedaantewisselingen” en Genealogie van de moraal, 
Voorrede [1] 

- Wat betekent “genealogie van de moraal”? 
- Wat betekent “wil tot macht”? 

o Het leven, een kracht die overal baas probeert te zijn, het leven is een streven naar het onderdrukken van 
andere levende dingen om ons heen  

o Op een bepaald moment heeft de mens geleerd om deze kracht in zichzelf te richten idpv naar buiten, in ons 
geval is deze kracht op onszelf gericht  

o Emancipatie is een soort onderdrukking van jezelf, geweld op jezelf, jezelf moduleren/vormgeven   
- Wat is voor hem emancipatie? 

o Niet meer dan kracht op zichzelf te intensiveren, sadistischer worden tegenover zichzelf 
- De emancipatie slaaf te zijn: je leeft volgens principes die je zelf niet hebt bepaald (als kameel)  
- De leeuw is een moment in de woestijn, vrijheid van alles maar is nog niet vrij voor iets  

Vrijheid voor iets is productieve vrijheid die in kapitaal werd gevonden  
- Nietschze zegt dat je zelf moet kiezen wat je principes zijn (beslis met je eigen verstand!!)  
- Niet alleen dat we niet weten wie we zijn, het is nog erger; we denken dat we weten wie we zijn  
- Genaelogie = zoektocht naar oorsprong van iets met de veronderstelling dat oorsprong helemaal anders is dan wat 

uit deze oorsprong is ontstaan  

 

Simone de Beauvoir (1908-1986)  

- Verplichte literatuur: De tweede seks, Inleiding 
- Franse existentialistische filosofe 
- Wat is existentialisme? Het bestaan is niet het effect van een essentie noch ontologisch of conceptueel afhankelijk 

daarvan, maar omgekeerd 
o Een filosofie die waarheid van vrouw of mens ofzo die niemand ziet  
o Je ziet altijd singulariteiten, concrete voorbeelden van de essentie (=de mens die wij allemaal zijn)  
o De waarheid is voor SDB hier verkeerd, de essentie mens is een product van het denken, Emiliano is de 

existentie  
- Dus de essentie komt na/uit de existentie 

o De essentie van ‘mens’ is een historisch product van de mens die over zichzelf dacht 

Existentialistisch feminisme  

- Is er een vrouwelijke essentie? Wat is de vrouw op zich?  
o ‘de mens’ bestaat niet, dus ‘de vrouw’ ook niet 

- Verschil tussen Wollstonecraft en de Beauvoir in verband met mensidee/ideaal en het wezen van de mens  
- In verlichtingsfeminisme is er essentialistisch feminisme, bij SDB een exestialisitisch feminisme  

De tweede sekse (1949): inleiding  

- De bekendste passage van dit werk: "On ne naît pas femme, on le devient » 
o Niemand is geboren als iets, en wat ‘iets’ is verandert steeds  
o De cultuur, instituten, taal, behandelingsmanier, die je tot vrouw maakt  

- Vrouw wordt haar essentie, deze essentie is niet op zich, vrouw wordt wat de man denkt dat een vrouw moet zijn 
o Wat vrouw tot vrouw maakt als absoluut anders, is de kijk door de man  

- Het oog van de andere bepaalt de vrouwelijke identiteit. Vrouw veronderstelt een eerste sekse, een extern oog dat 
de vrouw maakt tot een absolute ander 

- Vrouwen maken de fantasie van de mannen werkelijk, ze leven in een illusie, ze hebben een verteken beeld van de 
realiteit, ze leven in de ideologie van de mannen 

o Ze realiseren de droom van de heteroman, ze praat binnen een kader van heteroseksualiteit  
o Er is een groep van de maatschappij die bepaalt wat mag en wat niet mag 



 50 

- Break on through: voorbij Pythagoras, voorbij de dualiteit van dag en nacht, voorbij goed en kwaad  
o Gaat voorbij deze dualiteit  

- Dit “voorbij gaan” betekent niet: om “de mens”, “het rede-wezen” in de vrouw te vinden 
- De vrouw is het Andere dat nooit subject is, de man is het subject, het absolute 
- Verschil tussen vrouwen en andere “anderen” (joden, zwarten, proletariërs) 

o Hoe komt het dat vrouwen zich nooit hebben geëmancipeerd?  

------ 

- De man heeft niet alleen de vrouw maar de wereld waarin vrouwen en mannen leven geschapen 
- Voorbeeld: een vrouw met een diploma is een bedreiging voor een man met diploma 

o Iets dat hoort voor mannen aan een vrouw toekennen ?!?  
- Kants idee van “comfort=opium” bij mannen en vrouwen die meedoen aan vrouwen-uitsluiting 
- Abstracte gelijkheid, concrete ongelijkheid 

 

Paul Preciado (1970) 

- Pornotopia: an essay on Playboy's architecture and biopolitics (2014) 
- Testo Junkie: sex, drugs, and biopolitics in the pharmacopornographic Era (2013) 
- Manifiesto contrasexual (Countersexual Manifesto) (2002) 
- Geen gender-studies, geen wetenschap, maar filosofisch terrorisme! 
- Nieuwe concepten om de wereld anders te bekijken 
- Zegt dat testosteron echt immens ‘werkt’ beter dan cocaïne  

Key concepts of the Farmacopornographic Era  

- Biopolitics 
o Concept van franse filosoof Michel Foucault  
o De politiek die bezig is met het leven  

- Farmacopornographic era (pp. 33-36) 
o We doen allemaal aan consumptie en aan productie  
o Leert wat seksualiteit is  
o Pornografische mentaliteit = alles moet heel extreem zijn, anonieme subjectiviteit die wil dat alles beter, 

extremer is, goedkoper, ..; we genieten pas uit extreme ervaringen anders voelen we niets  
- Masturbatory cooperation 
- Potentia Gaudendi 
- Excite and Control 

 

 

Wat hebben we tijdens dit semester geleerd  

- Nietzsche zegt: wat geschiedenis heft kan niet worden gedefinieerd 
- Zo ook met de filosofie 
- Filosofie leeft, en het leven laat zich niet reduceren tot een definitie 
- Geen labels plakken, laat het leven spreken! 
- Ons verhaal: een reeks van tragische pogingen om het onzegbare te zeggen, van contra-culturele interventies, van 

disruptieve discoursen 
- In ons verhaal staat de vraag naar de zin van het zijn centraal 
- We benaderen het vanuit de veronderstelling dat pluraliteit/diversiteit niet mag worden gereduceerd tot eenheid 
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Zijn betekent voor:  

- Heraclitus: worden 
- Parmenides: absolute onveranderlijkheid 
- Gorgias, Protagoras, Socrates: wat mensen hierover denken 
- Plato: drie vormen + simulacrum 
- Aristoteles: waarover iets kan worden gezegd 
- Descartes: zelfbewuste activiteit + uitgebreidheid 
- Moderne filosofie: wat kan worden waargenomen en objectief gekend 
- Voor Astell en Wollstonecraft: als gelijk erkend te worden 
- Voor Kant: individuele emancipatie met socio-politieke gevolgen 
- Voor Marx: belichaming van het kapitaal 
- Voor Nietzsche: wil tot macht 
- Voor de Beauvoir: zichtbaar worden als subject of als het absolute andere 
- Voor Preciado: zichtbaar worden in het licht van porno- en farmaindustrie 
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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  
 
 



 56 

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  

 



 57 

VERPLICHTE LITERATUUR  
- Metafysica hoofdstuk 1 
- 3 mediates van Descartes 
- Kant: wat is verlichting?  
- Communistisch manifest deel 1 

Nietsche 3 gedaanteverwisselingen  
- Nietsche: genealogie van moraal voorrede 1 
- De beauvoir: de tweede sekse inleiding  


