
 
 
 

FILOSOFIE  
1. HOORCOLLEGE I  

1.1. WAT IS FILOSOFIE?  

Etymologie:  

- Filosofie is oorspronkelijk een Grieks woord: jilosojia 
- Twee woorden in het Nederlands:  

® Filosofie: vriendschap of liefde voor de wijsheid  
® Wijsbegeerte: begeerte naar wijsheid  

jilosojia is: 

- Een al dan niet bewuste affectieve verhouding tot wijsheid  
- Geen weten, geen wetenschap  
- Geen wijsheid, maar het streven naar wijsheid  

Filosofie streeft een andere wijsheid na dan de wijsheid die de meerderheid als waarheid erkent: 

- Wijsheid: wat als waarheid geldt, wat de meerderheid van de mensen in een maatschappij/ 
beschaving als waarheid erkent  

® Maar de meerderheid spreekt niet in haar eigen naam, ze praten in naam van 
iedereen  
Bv. “Wij zijn Vlamingen” -> een deel van het geheel die zich voorstelt als het geheel 
zelf 

® Hegemonie: wat de meerderheid zegt, telt als waarheid  

Filosofie is altijd politiek: 

® Het gebeurt in steden onder de mensen 
® Het is een discours die de waarheid van de staat in vraag stelt  

Filosofie is een disruptief discours over de realiteit: 

® Wat je ziet, wat je denkt dat de realiteit is, is eigenlijk niet de echte realiteit, soms is 
het een vertekend beeld van de echte realiteit of soms iets helemaal anders  

Filosofie is niet zomaar iets zeggen: 

- Begrip i.p.v. beelden, catechismus  
® Catechismus: je krijgt de vragen en de antwoorden en die moet je vanbuiten leren, 

dat is de waarheid, niet vragen waarom  
- Immanentie i.p.v. transcendentie  

® Immanentie: poging om met de voeten op de aarde te blijven, er is geen buiten 
® Transcendentie: veronderstellen iets buiten deze wereld als bron van waarheid  

- Argumenten geven i.p.v. verhalen vertellen waarin men moet geloven, verticaliteit  



 
 
 

® Verticaliteit: iemand met een bepaalde autoriteit die praat en wegens zijn/ haar 
autoriteit is alles wat hij/ zij zegt waar, je moet het aanvaarden  

 

1.2. FILOSOFIE: EEN RARE VRIENDSCHAP  

Vriend van de wijsheid  

® Betekent ook: vijand van de wijze, de wetenschappers, de dominante opinie, andere 
vrienden van de wijsheid (mensen die zijn/ haar wijsheid niet erkennen)  

1.3. FILOSOFIE ¹  VANZELFSPREKENDHEDEN  

Eerste stap is emancipatie van: 

- Vanzelfsprekendheden 
- Algemene, beheersende meningen 
- Wat ‘in’ of ‘mode’ is 
- Clichés  

® Emancipatie: iets/ iemand van eigenaar veranderen, verkopen  
ð Deze betekenis is verloren, wij bedoelen: bevrijden van een situatie van 

onderdrukking, eigenaar is niet meer de dominante opinie, maar een andere 
visie op de realiteit, veranderen van object van liefde  

® De veronderstelling is dat we al teveel weten als we daarmee beginnen, we beginnen 
niet van nul. De oefening is om wat we al weten tussen haakjes te zetten , zoals een 
kind terug beginnen lezen  

Filosofie vraagt daarentegen: 

- Afstand (ruimte): van onszelf en van wat vanzelfsprekend is 
- Geduld (tijd): neem tijd om over iets te schrijven wat niet alledaags is 
- Wantrouwen: in de eigen wijsheid  
- Vertrouwen: in de niet-gevonden waarheid, in het nieuwe object van de liefde  

1.4. DE HISTORICITEIT VAN DE FILOSOFIE  

Filosofie is wat ze is geweest  

® Filosofie is een realiteit die zich historisch heeft ontwikkeld  
ð Iedereen is zijn/ haar geschiedenis, “ik ben wat ik tot nu toe ben geweest” 

De tijdperken: 

- 7de – 2de eeuw v. Chr.                                       Antieke wijsbegeerte  
- 2de eeuw v. Chr. – 15de eeuw n. Chr.             Middeleeuwse wijsbegeerte  
- 15de eeuw – 1831                                             Moderne wijsbegeerte  
- 1831-1945                                                         Moderniteit 
- 1945- heden                                                      Postmoderniteit  

 

 



 
 
 

 

 

 

1.5. FILOSOFIE: (STORENDE) WIJSHEID  

Socrates (469-399 v. Chr.):  

- “Ik weet dat ik niets weet” 
® Hij besefte dat hij niet weet waarover het leven gaat, de anderen weten dat ook niet, 

maar ze doen alsof ze het weten 
- De horzel van Athene  

® Voerde nieuwe goden in, misleidde de jeugd 
ð Ter dood veroordeeld  

- Tegen de democratie 
® Zijn leerlingen proberen de democratie in Athene te stoppen 

Spinoza (1632-1677): 

- Een ambetant mens:  
® “Een monster van verwarring en duisternis” 

ð Zeggen de mensen over hem 
® “Prins van de Atheïsten in onze tijd” 

ð Tegen de monarchie  
® “Spinozist” als belediging  

ð Atheïst, materialist, voor democratie  
- Slechts één substantie kan bestaan  

® Er kan maar 1 iets bestaan, alles is hetzelfde, God en natuur zijn hetzelfde, er is geen 
God die de natuur gecreërd heeft, alles is 1, er is niets buiten dat alles, er is geen God 
die ons zegt hoe we ons moeten gedragen, wij zijn een zelfbewust moment van God 
en een zelfbewust moment van de natuur, dus een stuk van de natuur die kan 
praten, iedereen is God 
ð Wie moet dan regeren als iedereen gelijk is?  

Meest rationele regeringsvorm is de democratie. Hoe meer mensen er meedoen 
aan een beslissingsproces, hoe waarschijnlijker dat de beslissing rationeel zal zijn 
è Klinkt mooi vandaag, maar 400j geleden niet, daarom was hij gevaarlijk  

Nietzsche (1844-1900): 

- “De hamer-filosoof” 
- Filosofie is aan geen zijde van goed en kwaad  

® Filosofie is voorbij goed en kwaad, voorbij wat de mensen denken dat goed is, er is 
niets dat opzich goed is, alles is relatief  

- Nihilist?  
® Hij is een nihilist, maar zegt dat de waarheid van de mensen ook nihilimse is, hij geeft 

toe dat er niets is, de anderen zeggen i.p.v. “niets”, God, het kapitaal, de mensheid, 
de vrede… We zetten altijd iets waar eigenlijk niets is  

 

 



 
 
 

 

 

 

- “God is dood”  
® Er was ooit een God, maar nu is hij dood, wij hebben hem vermoord en dat willen we 

niet aanvaarden  
® En nu? Hoe maak je iets van de wereld die de moeite waard is om in te leven zonder 

God?  
ð “God is dood” is geen antwoord of oplossing, het is het zichtbaar maken van een 

probleem 
è Wat filosofen zelf denken dat een oplossing is, is eigenlijk het begin van een 

nieuw probleem, ze maken problemen zichtbaar of produceren problemen 
® Je hebt mensen die geloven in God en mensen die niet geloven dat God bestaat, de 

filosoof neemt geen partij, die zegt dat ze allebei verkeerd zijn 

Paul Preciado (1970): 

- De wereld heeft twee motoren: porno en industrie  
® Wij zijn niet meer dan toxische subjectiviteiten  

 

2. HOORCOLLEGE II 

2.1. DE FILOSOFIE IN DE OUDHEID  

Objectiviteit: mensen met het object bezig als iets dat voor je staat (de Goden, oorsprong van het universum, 
de logos, het zijnde…)  

Subjectiviteit: is alles niet afhankelijk van mijn situatie?  

® Focus verplaatst zich naar de mens 



 
 
 

® Voor elke mens zien de dingen er anders uit (sofisten) <-> wat is de ziel opzich, wat is 
rechtvaardigheid opzich (Socrates) -> er zit waarheid in onszelf, maar het is niet relatief 

Plato en Aristoteles: mensen zijn bewust dat ze aan het einde van een proces zitten en dat ze nu alles moeten 
herzien  

 

2.2. HET BEGIN VAN DE FILOSOFIE  

In deze cursus begint de filosofie bij Heraclitus en Parmenides in 500 v. Chr. in Griekenland. De 
filosofie is geen Griekse uitvinding. Grieks is een manier om te denken, het heeft niets temaken met 
waar je geboren bent. De mooie momenten in de geschiedenis van de wijsbegeerte, wanneer iets 
nieuws ontstaat, zijn altijd gebonden aan politieke, economische en culturele omstandigheden. 
Filosofie heeft altijd een ruimte voor vrijheid nodig.  

Enkele filosofen:  

- Homerus: dichter, in de tijd van Aristoteles was hij voor ‘de gewone mens’ de eerste filosoof, 
vandaag de dag is dat Thales  

- Zarathustra: het goede en het kwade zijn twee krachten die de wereld regeren  
- Thales: begin van het onderzoek naar wat de natuur/ het universum is  
- Thales, Boeddha en Confucius: 600-500 v. Chr., op verschillende delen van de aarde 

hetzelfde fenomeen -> een vrijdenker  

Begin:  

- een wedstrijd tussen Heraclitus en Parmenides  
® Dit is niet het historisch echte begin van de filosofie, maar een nieuwe geboorte, een 

nieuw 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.  

 

Waarover?  

- De vraag naar de zin van het zijn 
® Er zijn altijd confrontaties in de filosofie -> de vriend van de wijsheid heeft altijd 

vijanden  
® De vraag is niet wat de oorsprong van het universum is, de vraag is: “Wat betekent 

‘is’?” en “Wat betekent ‘zijn’?” 
® Ze proberen nu geen antwoorden meer te vinden op vragen die de filosoof zelf niet 

heeft gestelt  
ð Geen interesse in de vragen die voor ons essentieel zijn, we zijn irrelevant, 

onbelangrijk 

2.3. HERACLITUS VS. PARMENIDES  

- Alles wat we van hen weten is op basis van fragmenten van hun boeken over de natuur 



 
 
 

® Bij Heraclitus: verzameling van citaten uit de werken die verloren zijn  
® Bij Parmenides: stukjes uit een gedicht  
® Bij plato: bijna alles  

- Heraclitus: alles wat ‘is’ verandert 
- Parmenides: alles wat ‘is’ verandert nooit 

® Bv. Wij veranderen in de tijd, maar de tijd opzich verandert niet 
 

- Wat betekent ‘zijn’?  
® Heraclitus: verandering 
® Parmenides: geen verandering 

ð Contradictie: de filosofie zegt altijd ‘dat’, maar ook het tegendeel 
è Het antwoord is geen categorisch oordeel (een bewering, A is B), maar een 

disjunctief oordeel (iets is A ofwel B)  
è Twee opties, ofwel wat H zegt ofwel wat P zegt = zijn 

- Ze kenden elkaar niet, dus de discussie opzich is nooit gebeurt, enkel voor ons 
® Als Heraclitus iemand bekritiseert, noemt hij de persoon en er is geen fragmenet 

over Parmenides bij Heraclitus  
- Break on through to the other side 

® Hesiodus: de dynamiek van dag en nacht  
Fragment 57: de leraar van de meeste mensen is Hesiodus. Men zegt dat hij veel 
weet, maar hij heeft eigenlijk geen idee waarover het gaat. Hij zegt: dag en nacht zijn 
twee. Het idee dat de realiteit vooral een dualiteit is (goed-kwaad, Europa-Rusland, 
man-vrouw).  

® Heraclitus: dag en nacht zijn één. Je moet de realiteit doorbreken, ‘the other side’: 
de andere kant van de realiteit waarin mensen geloven dat ze leven. Iedereen is aan 
het dromen en de droom is werkelijk, het is de realiteit waarin mensen leven. De 
realiteit is een droom volgens Heraclitus. 

® Volgens Heraclitus en Parmenides is filosofie: doorbreken naar de andere kant van 
de alledaagse realiteit, de realiteit die we beleven als een onophoudelijke, 
zelfdestructieve opeenvolging van dag en nacht 
ð Filosoferen is niet afvragen wat het principe of de oorsprong van alles of wat de 

zin van het leven is, dat zijn de normale vragen van de mensen, daar heb je geen 
‘break through’ voor nodig 

ð Om te filosoferen moet je eerst en vooral de veilige comfortzone van de 
vanzelfsprekendheden over wat is en moet zijn verlaten 

- Met Heraclitus en Parmenides wordt filosofie metafysica en daarom ideologie 

2.4. METAFYSICA BIJ HERACLITUS 

- Onderzoek naar wat voorbij/ achter de natuur of de zichtbare realiteit is, voorbij het idee dat 
alles op twee principes gebaseerd is 

- Het woord is niet zo oud, dus werd nog niet gebruikt bij Heraclitus en parmenides  
® Aristoteles praat over “eerste filosofie” of “theoretische filosofie” 
® Het woord komt van Andronicus van Rhodes: uitgever van de werken van Aristoteles 

- Het object: de algemene wet die luidt “alles is één” -> de logos (denken) 



 
 
 

® H: je moet niet naar mij luisteren, maar naar de logos 
ð Logos: alles is één, één is alles, de realiteit is een geheel, de logica van de realiteit 

zie je niet, je kan het alleen denken, wat je ziet zijn de dingen die veranderen, 
maar hoe of waarom ze veranderen zie je niet 

 

- De noodzakelijkheid in de contingentie: de onveranderlijke logica van de veranderingen in de 
fysieke wereld  

® Contingentie: dag-nacht, dag-nacht 
® Noodzakelijkheid: dat de dag nacht wordt en de nacht dag wordt  
® Alles is één, maar deze eenheid zien we niet, hetzelfde is goed en kwaad  

ð Bv. Zeewater is goed voor vissen, maar dodelijk voor mensen 
- Kritiek op de toenmalige vanzelfsprekende manier om te filosoferen: de natuurfilosofie  

® Er is een andere manier om naar de dingen te kijken waarbij je voorbij de dualiteit 
raakt  

2.5. HERACLITUS VS. DE NATUURFILOSOFIE  

De natuurfilosofie 

- Onderzoek naar het fysieke of materiële principe van het heelal, ze vatten het op als het 
substraat of het wezen van de zintuigelijke waarneembare realiteit: de stoffelijke oerstof of 
elementen waaruit alles bestaat, waarvan alles ontstaat en waarin alles ontbindt 

® Principe: de drager, een soort straat, alles ligt op water, alles bestaat uit lucht, aarde, 
alles is een mengeling van aarde en water 

- Wat ze zeggen is het resultaat van zintuigelijk impirisch onderzoek 
- Genetische uitleg, ontologische continuïteit  

® Het principe van de natuur en de natuur zelf zijn eigenlijk hetzelfde  

Heraclitus 

- Zijn liefde heeft een ander object  
- Het wezen is niet de natuur, maar de logica, het onzichtbare wezen dus, van de zichtbare 

realiteit 
- De natuur ontstaat niet 

® Frtagment 30: de kosmos is hetzelfde voor ons allemaal, is altijd levend, heeft geen 
oorsprong, geen God heeft de kosmos gemaakt, ook niet de mensen 

- Het worden is niet iets in de tijd, maar logisch 
® Je kan elk proces van links naar rechts en van rechts naar links lezen  

- Logos, niet de tijd, is de maat van de natuur  
- Dag en nacht zijn één  
- Niet alleen tegen filosofen maar ook tegen Hesiodus en de mythologie  

 
 
 



 
 
 

 

2.6. METAFYSICA ALS DRIEVOUDIGE KRITIEK OP DE WAARHEID EN WIJSHEID VAN 
MENSEN 

- De natuurfilosofie (filosofen van de tijd, bv. Thales, Pythagoras)  
® Geen revolutie, maar een verbetering van de mythologie (inhoud is hetzelfde, alleen 

spreken wij niet meer over Goden)  
- De mythologie (dichters, bv. Homerus, hesiodus)  
- Het gezonde verstand (de meerderheid van de mensen) 

ð Allemaal mensen, opgevoed in een cultuur 
ð De cultuur heeft leraars nodig om te overleven: homerus, hesiodus 

è Ze zijn ook ooit opgevoed en wat zij hebben geschreven hebben ze eerst 
geleerd 

è Ze zijn door de common sense opgevoed en met hun werken beïnvloeden ze 
terug de mensen (het gezond verstand)  

2.7. ‘ZIJN’ BIJ HERACLITUS 

Drie definities van ‘zijn’: 

- Het zijn van alles vanuit deze kant van de realiteit 
- Het zijn van alles vanuit de andere kant, other side: de zichtbaarheid van de onzichtbare 

harmonie  
- Het zijn van de logos: noch door betekenaars gefixeerd, noch het dialectische worden, 

verandert niet 
® Gezond verstand: men fixeert iets aan een woord, clacificeren  
® Heraclitus: alles is met elkaar verbonden, het goede is niet zonder het kwade 

Worden= zijn, wat is is en is niet 

- Wat vergaat blijft bestaan alhoewel in zijn tegenovergestelde, namelijk: alles blijft omdat 
alles stroomt en alles stroomt omdat alles blijft 

- De dialectiek van de identiteit en verschil maakt het zijn van de zijnden uit 
® De dag moet nacht worden om terug in zichzelf te komen 
® Fragment 49a: in dezelfde rivieren stappen we en tappen we niet, we zijn en we zijn 

niet 
Vertaling: omdat we niet altijd dezelfde zijn, zijn we altijd dezelfde, zijn is constante 
verandering, ik ben wat ik denk dat ik niet ben wat anderen denken dat ik ben 

® Fragment B12: op degenen die in dezelfde rivieren treden, stromen voortdurend 
andere waters toe: ook zielen dampen op uit de vochten 
Vertaling: je stapt binnen en je ziet niet de rivieren, je ziet alleen water, je hebt een 
pluraliteit van gevoelens, ideeën, karakters, we zijn zelf geen eenheid, we krijgen een 
eenheid wanneer je naam wordt uitgesproken 

- Zelfidentiteit is voor Heraclitus een identiteit van verschillen, het resultaat van de 
dialectische gelijkstelling van tegengestelde toestanden  



 
 
 

® Je hebt anderen nodig om te weten wie je bent 
® Identiteit: terug van het verschil komen 
® Wie je bent is het resultaat van een proces om eerst bij de anderen te horen en te 

zien wat een mens is  
- Het vuur is een moment van een proces, geen principe zoals het water van Thales 

2.8. DE WIJSHEID VAN HERACLITUS  

Fragment 110: dat mensen alles krijgen waarop ze hun zinnen hebben gezet, is niet beter. Het is niet 
goed dat je krijgt wat je wil, het is niet goed tevreden te zijn, omdat gezondheid pas aangenaam is 
voor wie de ziekte heeft meegemaakt. Je moet het meemaken voor je weet wat het is. Je hebt de 
ervaring van het tegengestelde nodig. Hierdoor ga je beter beseffen wat het kleven is en ga je het 
beter appreciëren. 

Fragment 111: ziekte maakt gezondheid aangenaam en goed, honger verzadiging, vermoeidheid rust.  

3. HOORCOLLEGE III 

3.1. INLEIDING: LIED: 2+2=5 

- In elke relatie is er een 5de element en dat is de relatie zelf, wat Heraclitus de logos noemt, datgene 
wat zorgt dat het ene het andere veronderstelt (leven en dood, honger en geen honger), tot het idee 
komen dat alles van rechts naar links en van links naar rechts te lezen is  

® Bv. goeie mensen veronderstellen slechte mensen en vanuit de ogen van de slechte mensen 
zijn zij de goeie mensen en de goeie mensen de slechte mensen 

® H: de mensen vergeten het 5de element: de logos 
ð Alles is niet meer dan connecties/ verbindingen en dat is de taal  
ð De realiteit is de zichtbaarheid van de logica van de taal 

® Hoe geraak je in het besef van dat 5de element en uit de mentaliteit van het polariseren?  
ð Denken dat alles met of tegen mij is, er zit niets tussen 

® P en H 
ð Ideologie is niet iets waar iedereen aan zou moeten deelnemen: ideologiekritiek 
ð Ideologie: in een taal praten waardoor je een binaire realiteit krijgt 

3.2. HERACLITUS VS. DE NATUURFILOSOFIE, DE MYTHOLOGIE EN HET GEZONDE 
VERSTAND ( Z I E  C O L L E G E  I I : M E T A F Y S I C A  A L S  D R I E V O U D I G E  K R I T I E K ) 

Heraclitus 

- de waarheid van de mythe  
® Iedereen volgt de grote meester Hesiodus en hij zegt: dag en nacht zijn twee verschillende 

dingen, er is geen 5de element, er is geen relatie, wat goed is is goed opzich en wat slecht is is 
slecht opzich  

- De gewone mens= de velen 

Homerus 

- Opgegroeid in de common sense, dus de mythologie heeft een wortel in het gezond verstand, maar 
wat hij schreef heeft wel de mentaliteit van de gewone mens verandert = retroalimentatie  



 
 
 

 

3.3. METAFYSICIA = IDEOLOGIEKRITIEK  

Heraclitus  

- Achter de realiteit die je ziet, bevindt zich een logica en achter de realiteit die de mensen zien 
(normaal-abnormaal) bevindt zich ook een logica, een verkeerde logica, maar het is consistent 

- Object: 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  
ð Mensen leven in een droom, ze dromen allemaal dezelfde droom en in die droom zijn ze 

een vrij iemand die keuzes maakt  
- Je moet leren zien dat de nacht zich in de dag bevindt, bv. in Putin zit ook iets wat hem met ons 

identificeert 
® Alles is één en één is alles 

- Het onderzoek naar de logos is tegelijk een kritiek op het gezonde verstand, de mythologie en de 
natuurfilosofie  

Heraclitus en Parmenides  

- Klagen niet over de mensen, maar vragen zich af hoe het komt dat de mensen zo redeneren, ze 
denken na over hoe het komt, maar klagen er niet over  

3.4. WAT IS EEN IDIOOT?  

- Iemand die zich niet wil openen voor de universaliteit van de logos en in zijn eigen wijsheid waarheid 
blijft  

- Ze doen wat men doet, denken wat men denkt en zeggen wat men zegt, maar elke idioot denkt voor 
zichzelf dat hij/ zij uniek is 

® Ze zijn voor hunzelf geen massa 
- Mijn eigen droom is een collectieve droom 
- Heraclitus  

® Idioot= de velen 
® We zijn gesloten in onze wereld en denken dat onze droom de realiteit is 
® We openen ons niet voor de logos, we luisteren niet dat normaal-abnormaal ook omgekeerd 

kan gelezen worden 
® We hebben duidelijkheid nodig, wat is verboden en wat niet? 
® Zonder de opposities kan de idioot niet leven 
® Elke idioot doet wat de anderen ook doen, de droom is dat ik uniek ben, maar in hoever zijn 

we uniek als iedereen uniek is.  
® In hoever is mijn droom, mijn object van verlangen niet het object van iemand anders? Is het 

jij die een unief diploma wilof je ouders?  

 

 

 

 



 
 
 

 

3.5. WAT IS DE RELATIE TUSSEN TAAL EN ZIJN?  

De logos 

- De logica van de taal 
- De logische structuur van de taal, een structuur van tegenstellingen waardoor je beseft dat de 

tegengestelde elementen/ opposities elkaar veronderstellen, elk concept brengt je naar het 
tegengestelde van zichzelf  
Bv. om te beseffen hoe belangrijk rust is, moet je eerst veel werken 

- Taal geeft orde aan dingen: een taal waar de logica een binaire logica is produceert een realiteit die 
ook binair is  

Fragment B107: “slechte getuigen zijn voor de mensen ogen en oren, wanneer hun ziel geen “Grieks” verstaat” 

- Het probleem zijn niet de zintuigen, maar de taal 
- Geen grieks kunnen: barabrische zielen hebben 

® Zij spreken hun eigen taal  
ð Ideotisch logos: taal van de idioten, taal van het alledaagse leven, produceert een wereld 

volgens een binaire classificatie van wat is 
<-> taal van de logos: een wereld volgens een dialectische harmonie van tegenstellingen, 
spanningen tussen leven en dood, goed en slecht  

- Wel grieks kunnen: kritisch omgaan met de taal 
® Luisteren naar wat het woord zegt, onafhankelijk van ons 

3.6. IN DE FRAGMENTEN 

Fragment 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 wijsheid beschikte” 

- God is de logica 

Fragment B102: “Voor de God is alles schoon en rechtvaardig, maar de mensen hebben het ene als 
onrechtvaardig, het andere als rechtvaardig opgenomen”  

- Om te overleven hebben ze die logica ontwikkeld 

Fragment B74: “(we moeten niet handelen en spreken) als kinderen van onze ouders (in gewone taal) zoals wij 
hebben overgenomen”  

- We moeten niet doen wat we hebben geleerd te doen, niet volgen wat je hebt geleerd dat de 
waarheid is  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

3.7. PARMENIDES 

Gedicht ‘over de natuur’:  

- Drie delen:  
® Het Proëmium, de inleiding, fr. B1 
® Aletheia (waarheid, het reële), Parmenides’ begrip van het zijnde, fr. B2-B8 
® en Doxa (mening), Parmenides’ bedrieglijke kosmogonie, fr. B9-B19 

- Zijn gedicht heeft een inleiding, zijn theorie over wat ‘is’ en een eigen voorstel voor een ideologie 
® Ik kan ook verhalen verzinnen, maar mijn verhalen zijn logisch consistenter dan van de 

anderen 
® De mensen leven in een droom en als je met de mensen in dialoog wil komen, moet je ook 

met een droom komen 
- we hebben zijn fragmenten in een volgorde kunnen zetten die wss ook de volgorde was van zijn 

gedicht 
- ziij gedicht eindigt met een heel binaire uitleg van de realiteit  

Nietzsche 

- Parmenides is een exces van logica en noodzakelijkheid en verwoesting door abstractie  
® Noodzakelijk: iets wat niet anders kan  

ð H: wat noodzakelijk in het zijn is, is de beweging tussen affirmatie en negatie  
Bv. ik ben mezelf en mezelf niet; ik ben een kind geweest en nu niet meer, maar er is           
iets van het kind in mij gebleven 
è Denkt Harmonisch, constructief, dialectisch 

ð P: noodzakelijkheid is op één manier, ‘is’ is het tegendeel van ‘niet is’, als één iets ‘is’ en 
‘niet is’ hebben we een contradictie, alles wat volgens ons ‘is’ is niet, want het verandert 
en alles wat verandert ‘is niet’ -> we denken heel de tijd het tegengestelde  
è Denkt overmatig (gaat voorbij de natuur), destructief, volgens een logica van 

exclusies  

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, een schijnwereld  
® Alle is niet, maar schijnt te zijn 
® Schijn te zijn: is en niet is  

- P is radicaler dan H 
® Bij H hebben we de taal van de logos die ons de realiteit opent als een harmonie van 

tegenstellingen 
® Bij P niet, als je vanuit P over de realiteit praat, vertel je ook bedriegelijke verhalen, er is geen 

waarheid in de wereld volgens P, iedereen heeft zijn eigen waarheid omdat ‘de’ waarheid 
onmogelijk is, wat ‘is’ kan geen oorsprong hebben, als we veronderstellen dat wat is ooit 
ontstaan is, was er een tijd daarvoor die niet was en dat kan niet, dan krijg je de contradictie 
waarbij niet was en nu wel is hetzelfde zijn 



 
 
 

ð Hij denkt met abtractie van de tijd en verandering  
 

- P denkt eenvoudiger dan H 
® Je krijgt twee opties, de ene is contradictorisch en de ander is juist, wat ‘is’ kan niet anders 

ezijn dan zichzelf 
ð hij is heel zwart-wit in vergelijking met H  

De idioot (de stervelingen)  

- Denken alsof ze twee hoofden hebben, ze denken binair 
® Fragment 6: stervelingen zijn als mensen, ze weten niets, ze hebben twee hoofden, ze zeggen 

soms overb hetzelfde ‘dat is’ en da volgende dag ‘dat is niet meer wat het was’ 
- Hun taal is ideologisch: de taal beschrijft altijd een realiteit die imaginair is, bij H was er de 

mogelijkheid om de echte taal van de dingen te kunnen ontdekken, bij P niet 
® Als je Parmenides volgt, besef je dat er geen buiten is van de ideologie, daarom is zijn 

kosmologie ook een onwaar verhaal over een onware realiteit  
- Ze durven niet zelf te denken, beslissingen nemen  

® Maar wie zegt dat? Een filosoof die de woorden van een Goding volgt 
ð P praat door de mond van een Godin, een Godin die de waarheid over het zijnde 

openbaart, je moet met je eigen verstand oordelen of wat ik zeg klopt of niet, wat ik zeg 
is niet waar omdat ik een God ben, het is alleen waar als je het met je gezond verstand 
hebt getest, beslis zelf met je eigen verstand wat de betekenis is van alle woorden die we 
gebruiken zegt P  

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 P: de godin zegt niet “geloof in mijn woorden 
omdat ik een godin ben”, maar “oordeel zelf met jouw eigen verstand” of wat ik zeg juist is 

® Dat is kritisch denken: zelf oordelen en beslissen  
ð Idioten daarentegen zijn een ongedifferentieerde en onkritische massa 
ð H: wees jezelf 
ð P: nooit zelf oordelen of beslissen 

Exces en nihilisme  

- Parmenides gaat niet achter, maar voorbij de natuur  
® Voorbij de natuur is er niets of anders gezegd: het reële dat nooit object van onze ervaring 

kan zijn 
ð het reële is altijd weg van het bewuste leven, zodra je praat is dit reële voor altijd 

verloren  
® Aan deze kant vind hij niet zoals H de zichtbare harmonie van de onzichtbare harmonie, maar 

een schijnwereld zonder substraat  
ð De realiteit is een nihil negativum: een contradictie op zichzelf  

® Zijn = niets  
ð Zijn is iets dat alleen in denken verschijnt, je ziet het niet 

 

 



 
 
 

 

4. HOORCOLLEGE IV: SOCRATES VS. DE SOFISTEN (5DE  EEUW V. CHR.)  

4.1. EEN NIEUWE CRISIS VAN DE FILOSOFIE, EEN REVOLUTIE IN HET DENKEN 

- De ontdekking/ uitvinding van de politieke/ ethische dimensie van de mens 
Bv. wat is het goede leven? Wat is liefde en geluk?  

4.2. DE ATHEENSE DEMOCRATIE 

- Zonder dit was er geen Socrates en geen sofisten 
- Athene wordt in de 5de eeuw v. Chr. het politieke en culturele centrum van de Griekse wereld 
- Democratie was geen periode van vrede, er waren grote conflicten 

® Democratie betekende dat een aantal rijke families niet meer de macht hebben, 
want de macht gaat naar alle burgers  
ð Rijke families proberen de democratie te stoppen, veel van hen waren leerlingen 

van Socrates (tegen democratie) 
® Mensen werden verbannen, ter dood veroordeeld… 

- Zonder succes in oorlog was de democratie niet mogelijk 
- Iedereen mag doen wat ze willen 
- Politieke participatie  

® Elke burger is deel van een grote groep die kan stemmen (behalve vrouwen, 
kinderen en slaven)  

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

- Democratie is ofwel een absurditeit (socrates) ofwel de meest adequate regeringsvorm 
(protagoras)  
 

4.3. SCHEMA VAN DEZE WEDSTRIJD IN DE FILOSOFIE  

- Filosoof vs. Sofisten? Of Sofist vs. Sofisten?  
 

 Socrates  Protagoras en Gorgias 
(sofisten) 

Conceptie van de waarheid 
 

Universele waarheid Relativisme  

Conceptie van het politieke 
 

Anti-democratie  Democratie  

Object  De mens in de stad, de mens als politiek dier  

kritiek op religie  Goddeloosheid en agnosticisme  
 

Kritiek op natuurfilosofie  Geen interesse in onderzoek naar oorzaak of principe van 
de zichtbare realiteit noch naar het zijn  

 
 
 



 
 
 

 
 

- Socrates, Protagoras 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 

ð kort gezegd: van metafysica naar cultuurfilosofie  
ð belangrijkste kennis is nu de kennis van jezelf  

 

4.4. KEN JEZELF, KEN JE ZELF 

- gnvqi seauton: belangrijkste is om jezelf te kennen 
- Ken jezelf: je moet weten wie jij bent 
- Ken je zelf: je moet het normatieve zelf kennen, de wet, datgene wat je zegt dat je moet 

worden  
® Ken je wet: om jezelf te kennen moet je je zelf kennen 
® Kennen is wijsheid  

- Afvragen wie je bent  
® Splitsing van jezelf 

ð Jij die geanalyseerd wordt 
ð Jij die jezelf analyseert  

® Wat is het zelf die mij tot een mens maakt? Door in jezelf te komen vermenigvoudig 
je jezelf. In de kennis van jezelf zie je jezelf als individu, maar ook hetgene wat jou tot 
een mens maakt of tot wat je denkt dat een mens is. Is dat zelf een ideaal van 
zichzelf? Of schiet er tekort?  
 

4.5. OBJECTIVITEIT EN SUBJECTIVITEIT  

- De sofisten stellen objectiviteit in vraag door de individuele subjectiviteit als principe te 
nemen 

® Ze zoeken de subjectiviteit in de objectiviteit  
® Protagoras: de waarheid van de dingen is de mens 

- Socartes beweert dat rechtvaardigheid en het goede leven geen relatieve concepten zijn 
® Hij zoekt naar de objectiviteit in de subjectiviteit  
® ‘ken je zelf’: in jezelf zit er iets wat we allemaal delen 
® Objectiviteit in onszelf: idee dat wij allemaal capabel zijn om iets in onszelf te vinden 

op een niveau van kennis dat onze individualiteit overstijgt  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

4.6. Peiqw (OVERREDINGSKRACHT)  

De griekse cultuur 

- Wedstrijd en spel 
- Vrijheid en democratie 
- Discussies: overtuigen en overreden 
- Discuteren over kunst 
- Retorica is nodig om te leven en om te filosoferen 

® Retorica: kunst om goed te praten 
® Er is geen politieke klasse dus je moet jezelf verdedigen en mensen proberen te 

overtuigen  
ð Daarvoor moet je de juiste woorden kunnen gebruiken. Niet alleen wat je zegt is 

belangrijk, maar ook hoe je het zegt.  
è Om als burger te leven moet je goed kunnen praten  

 

4.7. WAT IS EEN SOFIST?   

Volgens Socrates en Plato 

- Geen vriend van de waarheid/ wijsheid 
- Geen serieuze denker, maar een bedrieger en opportunist  
- Vraagt geld voor zijn ‘service’ 

® Waar, maar ze hadden geen vast tarief, “ik help en jij beslist zelf of jij mij moet 
betalen” 

® Filosoof zegt: “wij doen het voor de waarheid”  
- Wilt argumenten van anderen ondermijnen zonder iets positiefs bij te dragen 
- Deze betekenis werd door Aristoteles overgenomen en is vandaag vanzelfsprekend 

geworden  
- Sofismen: drogredenen  

Oude betekenis  

- Leraar, geleerde of deskundige  
- Gebruikt als synoniem voor ‘wijze’  
- Wat weet een Sofist? Praktische wijsheid  
- Iemand die kennis geeft over praktische, ethische, politieke en economische questies  

® Dit is de oorspronkelijke definitie van een sofist, nu gebruiken we de definitie van de 
filosofen  

 

 



 
 
 

 

4.8. DE EERSTE SOFIST  

Protagoras (481- 411 v. Chr.) 

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

® Er is geen waarheid over de goden, iedereen mag zijn eigen waarheid hebben over 
de goden 
ð Link tussen relativisme en democratie  

- Voor alle stellingen is er ten minste een argument voor en een argument tegen 
- Zwakke argumenten kunnen versterkt worden en omgekeerd  
- Geen absolute waarheid  

® iedereen heeft zijn waarheid en de enige absolute waarheid is de waarheid die door 
dialoog/ discussie ontstaat 

® Als je denkt dat de waarheid niet bestaat, kan je niet de stelling verdedigen dat de 
democratie de beste regeringsvorm is. Enkel mensen die weten wat de waarheid is, 
moeten aan de macht staan.  

- Ontologisch, religieus en epistemologisch relativisme  
® Ontologisch: iedereen heeft een andere visie over de dingen 
® Religieus: alle religies zijn evenwaardig, ‘de’ religie bestaat niet 
® Epistemologisch: over de meeste belangrijke dingen hebben we geen absolute kennis 

- Geen absolute wetten: overtuiging (politiek) 
® Protagoras is de eerste politieke filosoof 

- Zijn filosofie dient als basis voor de democratie  
® We hebben andere mensen nodig om te overleven en om te leven als mensen. 

Mensen leven in een gemeenschap. We hebben een politiek bewustzijn dat we 
alleen niets kunnen doen. Democratie is de enige regeringsvorm die respecteert wat 
we doen, namelijk dat wij altijd overtuigt zijn dat we de waarheid weten. De enige 
regeringsvorm die overeenstemt met hoe wij zijn, de enige regeringsvorm die het 
conflict tussen ‘jouw waarheid’ en ‘mijn waarheid’ kan organiseren zonder dat er een 
burgeroorlog ontstaat.  

- Zijn bijdrage  
® Advies aan de Atheense democratie 
® Filosofische verdediging van de democratie voorgelegd 

- Historiciteit van waarheid, wetten en morele waarden 
® De waarheid is afhankelijk van de geschiedenis en de cultuur  

- Na de dood van Perikles: vervolgd door het democratische regime in Athene wegens 
goddeloosheid 

® Om iemand in de gevangenis te krijgen, starten ze vaak een proces over religieuze 
zaken  

- Zijn taalfilosofie: studie van de verschillende soorten redevoeringen en zinsvormen 
® Taal wordt belangrijk in de filosofie: grammatica, analyses van de structuur van de 

taal beginnen niet bij de filosofen, maar bij de sofisten 



 
 
 

 

- Zijn stelling dat contradictie mogelijk is 
® Protagoras spreekt op het niveau van de mogelijkheid, Aristoteles op het niveau van 

de werkelijkheid (principe van non-contradictie: men kan niet zeggen dat iets is en 
niet is tegelijkertijd en in hetzelfde opzicht) 

- Zijn mythe van Prometheus als fundering voor democratie: Zeus verdedigt de Atheense 
democratie  

4.9. DE TWEEDE SOFIST  

Gorgias (480- 375 v. Chr.) 

- De nihilistische stellingen: 
1. Er bestaat niets of wat is, kan niet zijn 
2. Ook als het zijnde zou bestaan, zou het onkenbaar zijn 
3. Ook als het zijnde zou kunnen worden gekend, zou het niet communiceerbaar zijn  

® Wat nergens is, bestaat niet 
® Verschil tussen denken en zijn 

ð Wat je denkt is niet wat er is, wat je zegt is niet wat er is, je zegt niet de dingen  
- Bewust van een onafhankelijkheid van de taal tegenover de realiteit  

® De taal is wat de dingen zichtbaar maakt, de taal laat de dingen verschijnen, de taal is 
machtig  

- Leerling van Parmenides  
- Zijn erfenis: 

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

ð Alles wat voor Aristoteles vanzelfsprekend was, namelijk dat een filosoof de 
structuur van de taal moet analyseren enz. begon bij de Sofisten  

4.10. SOCRATES: DE FILOSOOF VAN ‘DE’ WAARHEID?  

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

wijsheden van de Atheners  
® Filosofie is iets apolitiek die toch een 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 
® Dus democratie is niet de beste regeringsvorm  

ð Deze regeringsvorm veronderstelt dat ‘de’ waarheid niet bestaat (alles moet 
onerhandeld worden, iedereen mag zijn waarheid uitspreken)  



 
 
 

ð Bij de kleine dingen laten we de experts praten en bij de grote dingen (politieke 
kwesties) denken we dat wij gelijk hebben en spreken de mensen  

- Zoals Protagoras vervolgd wegens goddeloosheid, maar ook wegens verderfenis van de jonge 
Atheners 

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

- Volgens Socrates is er iets opbjectiefs in de subjectiviteit, iedereen kan in zichzelf een 
ethische en politieke waarheid vinden dei we allemaal delen  

- Voorstander van een monarchie of een regering van experten 
® Monarchie: één persoon moet de macht hebben en deze persoon moet ook de 

kennis van de waarheid hebben  

4.11. 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  

4.12. CONCLUSIES 

- Het ondermijnen van de absolute waarheid opent de mogelijkheid voor vrije discussie  
- Alles wordt subjectief, de mens wordt naar het centrum van de reflectie gebracht 
- Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van waarheidspreken zijn niet hetzelfde 

® Waarheispreken: alles zeggen, niet enkel je opinie  
- Om de wereld te verbeteren moet je geloven dat jouw waarheid ‘de’ waarheid is 

® Socrates: overtuigt dat die waarheid ook ‘de’ waarheid is 
® Protagoras en Gorgias: je waarheid is alleen van jou en daarom moet je politeik 

activistisch zijn om mensen te overtuigen  
- De huidige democratie heeft principes die buiten discussie staan: mensenrechten, 

rechtsstaat, secularisme 
® Waarheden die discussie mogelijk maken  
® Die principes maken relativisme mogelijk 

- Van Socrates en de sofisten leren we dat omdat ‘de’ waarheid niet betsaat 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  
® Is er een waarheid?  
® Bestaat er objectiviteit?  
® 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? 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 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 
- Socrates was ook een sofist 
- De sofist zegt: zoveel mensen, evenveel waarheden 
- De filosoof zegt: er is slechts één waarheid 
- Versus/ wedstrijd: geen dialoog, maar twee monologen 

5. HOORCOLLEGE V: PLATO VS ARISTOTELES (ANTIEKE FILOSOFIE) 

Plato  

- Probeert in de oudheid een volledige filosofie te doen  
- We beschikken bijna over alles van wat hij heeft geschreven  

® Wat er overbleef, was afhankelijk van de volgende generaties 
ð Aristoteles heeft hierbij minder geluk gehad 

è Filosofen in de tijd van de Romeinen hadden meer sympathie voor Plato  
è Christendom had geen interesse in Aristoteles en ze vonden hem 

gevaarlijk 
è Dankzij de Islam en politici heeft Europa toch alle teksten kunnen 

recupereren  

5.1. PALTO’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 gezonde verstand  
- Voorbij de moraliserende fixatie van de realiteit door labels  

® Socrates: wanneer je één van de elementen in de tegenstelling fixeert, merk je dat 
het waarachtige en het bedrieglijke samen in één persoon vallen 

- Dat is allemaal moeilijk te aanvaarden (voor Hippias) 
- Filosofie is niet veelweterij 

® Je weet veel dingen, maar je weet eigenlijk niets  
- “beoordeel mijn argument” 
- Destructieve macht van denken: denken is daarom gevaarlijk 
- Luister naar de LOGOS 

Sofist als iemand die weet, iemand die problemen oplost, iemand die geld mag vragen voor z’n dienst 

- Reactie van Socrates en Plato: jullie weten niets, jullie verkopen iets dat niet bestaat, 
namelijk jullie wijsheid  

Plato verstopt geen info over hoe ambetant Socrates was 



 
 
 

- Hij gaf veel kritiek op Socrates in dialogen waar hij de hoofdfiguur is, hij toont ook hoe vals 
Socrates een discussie speelde 

 

Men vertrekt vanuit de vanzelfsprekendheid van het gezond verstand vertegenwoordigt door Hippias 

- De waarheid is de traditie en de traditie is wat Homerus zei: hij heeft vooral Ilias en Odisee 
geschreven, daarin zit alles wat we moeten weten, alles is transparant en duidelijk 

Waarover gaat het?  

- Tonen dat de wijze Hippias niets weet 
- Kritiek op de vanzelfsprekendheid van twee morele voorbeelden  

® Achilles, de waarachtige held en Odysseus, de gewiekste en sluwste 
ð Achilles is eenvoudig, kan geen oorlog voeren en is daardoor voorspelbaar en 

niet gevaarlijk 
ð Odysseus is onvoorspelbaar en kan gevaarlijke dingen doen 

- De betere mens kan hetzelfde goed of slecht doen 
- Waarachtig en bedrieglijk zijn één  
- Alleen de goede man 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 echte 
vrijheid  

® Socrates: de bedrieger moet slim en intelligent zijn, maar het is ook degene die 
bewust de waarheid kan zeggen omdat hij weet wat de waarheid is  

- Alleen de goede mens is onvoorspelbaar, goddelijk 
 

5.2. PLATO VS. ARISTOTELES 

De eenheid is een conflict tussen 

- Plato: je moet de idealiteit van de realiteit denken 
- Aristoteles: de feiten tellen ook 

Dramatis personae 

- Plato  
® Geboren in Athene in 427 v. Chr.  
® Aristocratische familie 
® Tragicus, politicus, filosoof  
® Zuid-Italië: Pythagorische school 
® Zijn school: de Academie 
® Politiek-filosofisch project: een mislukking  
® In 347 v. Chr. gestorven 
® De enige Griekse filosoof van wie (bijna) alle werken bewaard zijn gebleven 

 



 
 
 

 

 

- Aristoteles 
® Stagira, 384 v. Chr. - 322 v. Chr.  
® Leerling van Plato 
® Wetenschappelijke mentaliteit  
® Leraar van Alexander de Grote  
® Stichter van het Lyceum 
® Geen echt politiek project  
® Een ‘systematicus’ 
® 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  
- Een synthese gebeurt niet zonder neveneffecten 
- Plato is een synthese  

® Van Heraclitus en Parmenides (de pluraliteit op niveau van het intellectuele) 
® Van Pythagoras’ zielsleer en ethiek en het kritische denken en politieke visies van de 

sofisten 
® Van de verschillende stemmen over de spanningen tussen taal en realiteit en over de 

spanning tussen zijn en niets 
® Metafysica: de perfecte vorm in de onvolmaakte schijn te zien (bv. 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  

5.3. BRANCUSI 

Is wat dit is, wat u ziet?  



 
 
 

 

® Je ziet het gebrek van iets (bv. oren) 
® Spanning tussen wat is en wat moet zijn (reëel <-> ideaal)  
® Je ziet het tekort van de realiteit 

Brancusi probeert de eeuwige vorm van wat bestaat te bereiken via abstractie (door elementen, 
kenmerken enz weg te doen) 

® Belangrijk om Plato’s dualisme te nuanceren: de idee of de vorm van een ding is min of 
meer aanwezig in dat ding  

® We zien altijd wat er fysiek niet is 
® Plato: hoe komt het dat de realiteit voor ons altijd een morele, politieke conotatie heeft 

en een betekenis  
® Zonder de ideeën of de vormen, zonder de intellectuele dimensie van de realiteit zien we 

niet 

5.4. PLATO: KENNISTHEORIE EN METAFYSICA  

- Twee registers van de realiteit 
® Het zichtbare (het in tijd en ruimte bestaande) 
® Het intelligibele (vorm of ideeën)  

- De vormen (Plato’s synthese van Heraclitus’ worden en Parmenides’ zijn) zijn wat een zin 
geeft aan de realiteit  

- De vormen of ideeën zijn echter geen universele begrippen, maar archetypen (daarom 
allemaal verzameld onder de vorm of idee van het goede in de zin van het voltooide) 

® Een vorm helpt ons om verschillen te maken tusssen de ware filosoof, de echte 
filosoof en de mensen die doen alsof ze filosofen zijn (de bedriegers) 

® Verschillen in de realiteit maken = functie van de vorm bij Plato 
- Definitie van rechtvaardigheid: 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 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  

® Je ziet de dingen dankzij de vormen, maar je ziet altijd de dingen als het streven naar 
een onbereikbare voltooidheid  
Bv. een stoel is niet voltooid omdat die kapot kan gaan  



 
 
 

- De beweging is in de andere richting: het bestaande 
toont het voorbeeld  

5.5. 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  

 
- Om Plato’s ontologie (wetenschap over het zijn) te begrijpen, hebben we de grotallegorie 

nodig, de oudste filosofische mythe  
® Graden van het zijn (ontologie):                 ideeën - wereld - kunst 
® Graden van weten (kennisleer):                     zien - kennen - opinie 
® De mythe van het wakker worden van de dogmatische sluimer 
® Je kan de oplossing voor je problemen slikken 

- Parmenides: wat is, is op één manier en de andere dingen zijn niet, maar schijnen te zijn 
- Plato: verschillende manieren om ‘zijn’ te gebruiken, laagste niveau van zijn is het niveau van 

opinies (wat kunst ons toont), de benadering van de wereld is kennis, waarom noemen we 
een stoel ‘een stoel’? Kennis van de vorm van een stoel, kennis van de vorm van de realiteit, 
kennis van de idealiteit van de realiteit -> die kennis is het ‘zien’ en het object zijn de ideeën 
De hoogste manier om te zijn is het zijn van de vormen omdat ze niet veranderen 

5.6. 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  

® Realiteit komt altijd met een betekenis en de oorlog die de filosoof voert is op het 
niveau van de betekenis van de realiteit, op het niveau van de ideologie die de 
realiteit vormt  

5.7. PLATO’S IDEEËNLEER II 

- Het principe is de vorm van het goede die zoals de zon in de natuur licht geeft  
® van het goede: van de volmaaktheid die alle vormen gemeen hebben 

- Licht om te zien: voorwaarde voor kennis (bij Parmenides en Heraclitus: luisteren) 
- Het geziene, voor Plato, het prototype en archetype van de realiteit  
- Kennis is zien van de ideeën en van de realiteit als afspiegeling daarvan 



 
 
 

- In het licht verschijnt alles zoals het eigenlijk is  

 

 

 

 

 

5.8. 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  

® Anamnese/ reminiscentie: herinnering aan het ‘leven’ van voor we geboren zijn 
® De definitie van bed is in deze context dus geen resultaat van een denkoefening 

maar van een introspectieve procedure waardoor de ziel in zichzelf de herinnering 
terugvindt van de contemplatie van de vorm van bed  

® Weten: zich herinneren 

5.9. PLATO: HET SIMULACRUM EN DE NOOD OM ZIJN DRIEVOUDIGE ONTOLOGIE TE 
HERZIEN 

Simulacrum   

- 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 van kunst en politiek  
- Het impliceert ook vleierii, het beste middel tegen emancipatie  

® Mensen vertellen wat ze willen horen, dan voelen ze zich goed  
- Een soort wezenloos iets dat niet kan worden uitgelegd vanuit de traditionele interpretatie 

van Plato’s ontologie  
® Bv. Royco soep: lijkt een soep te zijn zonder dat het een soep is 

- Er is een 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  

Plato en het simulacrum 

- Zoekt Plato’s methode naar DE 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) 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. HOORCOLLEGE VI: PLATO VS. ARISTOTELES II 

Aristoteles was leerling van Plato, tot hij met zijn eigen school en filosofie is begonnen  

Lied: 

- Door de afstand van de camera en de snelheid van de video krijg je het gevoel dat wat je ziet 
niet echt is 

- Einde: One day i’m going to grow wings, a chemical reaction, hysterical and useless  
® Plato: frustratie over hoe snel de realiteit loopt, hoe moeilijk het is om te 

classificeren -> ik doe niet aan politiek, vlugt weg en begin te filosoferen 
® Aristoteles: wat de hoogste wetenschap, wijsheid, ondersheid van andere 

wetenschappen is dit useless karakter 

6.1. PLATO: NODIGE “GOEDE” LEUGENS, HET LICHAAM, EROS EN VERLANGENS 

Schoonheid opzich is een idee, een vorm. Wat filosofen onderscheid van andere mensen volgens 
plato is de vaardigheid, de mogelijkheid en de wil om niet te blijven focussen op schone dingen, maar 
min of meer te begrijpen wat schoonheid opzich zou zijn. Het probleem is dat schoonheid opzich 
onzichtbaar is, je ziet niets. De schoonheid toont zich altijd belichaamt in schone dingen. Bij plato zijn 
de vormen toch afhankelijk van wat bestaat, als je de vormen of ideeën van de realiteit wil kennen 
heb je toch de realiteit nodig 

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

- Moraal (ethiek) is onder politiek gesubordineerd 
® De grootste wetenschap is de wetenschap over de administratie van de staat en 

binnen de politiek vindt je het moraal 
- Religie en moraal zijn politieke instrumenten 
- Zonder ideologie (goede leugens) is er geen rechtvaardige staat 

® Plato is bewust dat als je de wereld wil transformeren je niet alleen een goed idee 
van rechtvaardigheid nodig hebt, maar ook een verhaal waardoor er een soort 
broederlijkheid zou ontstaan tusssen de burgers  

® De staat heeft een soort sociale cohesie nodig en dat krijg je niet door de filosofie of 
de rechtvaardige wetten, daarvoor moet je de mensen van kind af aan in een verhaal 
brengen over een identiteit  



 
 
 

® Plato: we hebben een religie nodig die de mensen niet in angst doet opgroeien, maar 
de mensen motiveerd om van de stad een betere stad te maken 

- De lichamelijke oorsprong van het idee van rechtvaardigheid 
® Je hebt een oud lichaam nodig die bang is voor zijn vernietiging om tot de filosofie te 

geraken 
- Filosofie is eros 

® Symposium Plato 
® De eros die aanwezig is in de seksuele verlangens is dezelfde eros die aanwezig is in 

de filosofische verlangens 
® Het gaat om een ander object, een andere richting geven aan dezelfde verlangens  
® Je kan jouw verlangens het object geven van een ander lichaam, je wordt bevredigd 

door een ander lichaam 
® Je kan ook dezelfde kracht gebruiken voor de politieke gemeenschap, het is dezelfde 

kracht, maar een ander object 
ð Kwantitatief zijn er meer mensen die van je verlangens kunnen profiteren 
ð Het gaat in de tijd langer blijven (bv. een goede wet, goede instituties)  
ð Met dezelfde verlangens kan je eeuwig herinnerd worden als de politicus of als 

auteur 
- Zijn politieke theorie is een theorie van de verlangens  

® Plato heeft een theorie over verschillende regeringsvormen, daar zie je dat zijn 
probleem is: hoe organiseren we de maatschappij zoals we op video hebben gezien? 
Hoe organiseer je de verlangens? 

® Politiek is de verlangens van de individuen onder controle houden richting een 
bepaald doel 

- Gebruik je kracht! 

6.2. ARISTOTELES’S METAFYSICA I (VERPLICHTE LITERATUUR: P. 53-69) 

- 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 (ervaringskennis), techniek, toegepaste en theoretische 

wetenschap 
- Praktische, epistemologische en socio-economische hiërarchie van kennisvormen  
- De wijze: kennis van de oorzaken en DE oorzaak, van het goede van alles 
- Ontstaan van de filosofie als vrije wetenschap  

6.3. ARISTOTELES’ FILOSOFISCHE SYSTEEM VAN DE WETENSCHAPPEN 



 
 
 

 

- Poiètische wetenshcppane: literatuur en kunst van goed te schrijven 
® Rhetorica: kunst om mooi te praten waardoor je mensen kan overtuigen 

ð Vader van Rhetorica is Gorgias  
ð Aristoteles pakt alles van andere mensen en maakt er een geheel van 

6.4. KENNISSOORTEN: GEEN ABSOLUTE HIËRARCHIE  

Toch is het streven naar weten altijd anders 

- Metafysica 
- Wetenschappen 
- Praktische wijsheid  
- Technische kennis  

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

® Aristoteles maakt geen hiërarchie tussen de verschillende gebieden, elke dimensie 
van het menselijke leven heeft haar eigen methode 

® Hij was de eerste die bewust was van de nood om methodologisch/ plastisch te zijn 
om de complexiteit van de realiteit te bestuderen 

6.5. AMICUS PLATO, SED MAGIS AMICA VERITAS 

- Aristoteles: Plato is vriend van mij, maar liever vriend van de waarheid 
® Kritiek op Plato 

ð het thema in plato’s vormenleer dat elk bestaand iets een afspiegeling is van een 
vorm 

ð Tegen de ideeënleer: regressus ad infinitum!  
è Hoe maak je de relatie tussen een hoger begrip van een student waarbij 

de student opzich en jij als student opgevat worden? Er is een concept/ 
begrip nodig die de twee samenbrengt.  

è Regressus ad infinitum: je kan niet stoppen met telkens een hoger begrip 
voor te stellen 

ð De archetypen (de vormen) bestaan niet op dezelfde manier als dat wat hier is 



 
 
 

è Als wij zeggen dat ze zijn, zijn ze helemaal anders dan de manier waarop 
de dingen in tijd en ruimte zijn 

è Plato vind het zijn van de vormen beter omdat vormen niet veranderen, 
ze gaan niet kapot  

ð Volgens Aristoteles zegt Plato dat een goed leven gericht is op het goede, de 
perfectie 

è Aristoteles: Wat is het goede? Iedereen zegt iets anders?  
• De betekenis van het goede, het doel van alles wat we in de stad 

doen en het geluk, is door de tijd en omstandigeheden bepaald 
• Niemand streeft naar het goede, iedereen heeft iets wat die 

persoon identificeert met het goede 
• Het goede opzich of de vorm van het goede is iets abstracts, het 

bestaat niet en speelt geen rol in onze ethische beslissingen 
 

 
 
 

6.6. EEN COMPLEX OOG VOOR EEN COMPLEXE REALITEIT  

Wat is wordt gezegd op verschillende manieren, het punt is niet wat de beste vorm van zijn is, de 
vraag is wat de verschillende manieren zijn om over wat daar is te spreken 

Substantie: Die persoon is Joppe, praten over wat daar is  

De categorieën (hoogste begrippen) 

- Alles wat je over de realiteit zegt kan gereduceerd worden tot één van deze tien categorieën 

  Werking  

 Kwantiteit 

 Kwaliteit ` 

 Lijden 

 Toestand/ hebben  

 Positie 

         Plaats 

 Relatie 

 Positie 

- De vorm van Joppe (man, student) is iets secundairs volgens Aristoteles, bij Plato is dat 
omgekeerd 

Substantie 
Eerst: dat wat hier is, pas 

dan de concepten 



 
 
 

- Joppe is één (kwantiteit), Joppe kijkt naar het scherm (werking), ik zie Joppe (lijden, aan de 
kant van jouw realiteit), ik ben ouder dan Joppe (relatie), Ik ben thuis (plaats), ik zit (ik zit), ik 
zit in de les om 16u (tijd), ik heb een jas aan/ ik voel me niet lekker (toestand/ hebben) 

De modaliteit van het zijnde (Aristoteles was de eerste die dit bewust bestudeerde) 

- De werkelijkheid van wat is als act of product 
® De kennis van het verschil tussen werkelijkheid, mogelijkheid en noodzakelijkheid is 

min of meer het resultaat van een activiteit van mijzelf (leren), maar we merken dat 
het resultaat in jezelf leeft, maar als je bv. een tekening maakt, blijft de tekening niet 
in jezelf (product) 

® Een act is een ander soort resultaat, het resulaat van de handeling blijft samen met 
de handeling 

® Een product is het fabriceren van dingen, wat de actie en het resultaat uit elkaar 
haalt  

- De mogelijkheid daarvan 
® Bv. Dat ik Nederlands kan praten 
® Werkelijkheid: dat ik nu Nederlands praat 

 
- De logische en historische noodzakelijkheid  

® Logisch: ik kan niet tegelijk A en niet A zeggen, ofwel het ene ofwel het andere, 
anders heb je een contradictie 

® Historisch: bv. het feit dat mijn dochter ziek is is opzich toevallig, maar vanuit dit 
moment is haar ziek worden noodzakelijk om uit te leggen waarom we via zoom 
praten 

6.7. ONTDEKKING VAN DE COMPLEXITEIT VAN DE CAUSALITEIT  

Niet één oorzaak van de natuur, maar vier (kritiek op de natuurfilosofen) 

- Causa materialis: een tafel 
- Causa formalis: de vorm van de tafel 
- Causa efficiens: wie de tafel heeft gemaakt 
- Causa finalis: waarvoor de tafel gebruikt wordt 

6.8. ARISTOTELES VS. PLATO 

Plato en Aristoteles  

- Onderscheiden ontologische, epistemologische en praktische gebieden van de filosofie  
® Epistemologisch: wat de dingen zijn opzich, welke soorten kennis bestaan er 

- Doen een poging om het geheel (natuur en mens) filosofisch aan te pakken 

Plato  

- Één principe 
® Zoekt naar de definitie tot wat je alles kan reduceren 



 
 
 

- De bemiddeling van de vormen of ideeën 
® Er zijn geen verschillende vormen van denkers, je hebt de filosoof en de fake filosoof 

Aristoteles 

- Pluraliteit van principes in systematische coördinatie  
® Het denken moet zich aanpassen aan de complexiteit van de realiteit  

Ethiek 

- Aristoteles 
® Wil de ethische dimensie van de mens kennen 
® Goed ethisch handelen is de beste beslissing nemen die op dat moment mogelijk was 

(tijd belangrijk) 
® De omstandigheden bepalen wat de juiste ethische beslissing is 
® DE juiste beslissing bestaat niet 

- Plato  
® Ontwerpt een ideaal van de mens (idem voor de politieke dimensie van de mens) 

 

Politiek 

- Conflict tussen het algemene goede, het algemene belang en de individuele vrijheid  
- Aristoteles 

® Probleem is niet de regeringsvorm, maar het doel dat politici elk afzonderlijk 
nastreven 

® De staat is de plek voor discussies 
® Geen enkele regeringsvorm is slecht, maar je hebt wel een goede of slechte 

monarchie of een goede of slechte democratie  
ð Wat is slecht? Dat het doel niet het algemene goede is, maar een individueel 

belang of het belang van een groep mensen 
ð Plato vindt de democratie gewoon slecht opzich 

® Aristoteles had succes in de politiek, Plato durfde nooit politiek omdat hij bang was 
om ook dood veroordeeld te worden zoals Socrates 
 

- Plato 
® De regeringsvorm toont reeds het niveau van corruptie van de ziel 
® De ideale staat is een staat zonder discussies, beste regeringsvorm is waar iedereen 

weet wat ze moeten doen 

(Discours: een systeem van woorden die iets beschrijven, uitleggen, voorstellen) 

 

 

 



 
 
 

7. HOORCOLLEGE VII: DESCARTES MEDITATIES 

7.1. OVER DINGEN DIE IN TWIJFEL KUNNEN WORDEN GETROKKEN 

 

(aanval tegen de zintuigen, verschil tussen normaal en abnormaal, verschil tussen de realiteit en een 
droom, uitleg waarom er een verschil is tussen de droom en de realiteit) 

P. 39 

Ik zat binnen de ideologie, de waarheid van mijn tijd. Ik werd achterdochtig tegenover wat de 
mensen zeiden dat de waarheid was. Ik word kritisch tegenover de waarheid van de mensen en de 
enige manier om tot DE waarheid te komen is door eerst alles kapot te maken en pas dan beginnen 
op te bouwen  

Descartes: om te filosoferen moet je eerst alles vernietigen  

Vrije tijd en zichzelf isoleren zijn belangrijk om te filosoferen 

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

Descartes geloofde vroeger de waarheid van de anderen, maar nu twijfelt hij en wil hij met een 
nieuwe methode de waarheid bereiken en daarvoor moet ik eerst ruimte vrij maken, ruimte die nu 
bezet is door de ideologie, de waarheid van de mensen, de idioten (Heraclitus), de mensen met twee 
hoofden (Parmenides) 

Alles waarover ik niet zeker ben dat het waar is moet weg 

P.40  

Nu moet Descartes de zintuigen testen en zegt dat ze ons bedriegen  

Descartes zoekt altijd wat er bedrieglijk is 

Hij praat over de zekerheid die we hebben dat we bestaan, op grond waarvan kan ik beweren dat dit 
vanzelfsprekend is  

De enige manier om te ontkennen dat ik besta is door te redeneren als gekken 

Het verschil tussen normaal en abnormaal 

Descartes verschilt niet zoveel van een gek, hij zegt “ik ben een denkend ziel” (zien we op het einde) 

Mensen die denken dat ze wakker zijn, maar dromen  

Hoe kunnen we een verschil maken tussen dromen en wakker zijn? Is alles wat we zien niet alleen 
een droom?  



 
 
 

Ik kan wel de realiteit in vraag stellen door te vragen hoe je zeker kan zijn dat de realiteit geen droom 
is 

P. 41 

De waarheid van de dingen, wat de dingen wezenlijk zijn, is de uitgebreidheid  

Wat buiten ons is, is essentieel een stuk ruimte die kan afgemeten worden 

2+3=5 is moeilijk om in vraag te stellen, het verstand van de dingen buiten ons is gemakkelijker om in 
vraag te stellen 

P.42 

Kunnen twijfelen of God bestaat?  

Hij begint ingewikkeld te schrijven als het over God gaat, het was toen een heel gevoelig thema  

Misschien speelt god met mij in zijn almachtigheid en doet hij me dwalen, maar misschien is dat niet 
de god die we kennen maar een kwaadaardige geest 

We kunnen alles tot niets reduceren in het denken 

Om scepticus te worden, om te mogen zeggen dat niets waar is, moet je veel werken 

Mijn scepticisme is het resultaat van de oefening van alles wat mensen als waarheid erkennen in 
vraag te stellen en te tonen dat niets weerstand kan leveren tegen de destructieve macht van het 
denken 

P.44 

Het is moeilijk wat ik nu aan het doen ben, ik voel dat ik terugval in het dogmatisme of de ideologie 
van mijn tijd en wat ik probeer te doen is de echte waarheid te vinden 

De emancipatie van de ideologie is geen theoretisch probleem, maar praktisch, je moet durven om 
wakker te blijven, niet bang zijn 

 

7.2. OVER DE AARD VAN DE MENSELIJKE GEEST: DAT DEZE BETER TE KENNEN IS DAN 
HET LICHAAM 

P.45 

We gaan verder met wat we gisteren waren begonnen 

Geef me een punt van absolute zekerheid buiten de zintuigelijke realiteit en dan zal ik alles kunnen 
uitleggen (zoals Archemides)  

Ons geheugen is de ideologie binnen ons lichaam, alles wat we hebben geleerd dat waar is, de 
waarheid van de mensen is bedrieglijk, dus zelf mijn geheugen is bedrieglijk, ik kan zelfs mijn 
herinneringen niet vertrouwen 



 
 
 

Hoe weet ik of er niet toch iets bestaat dat anders is van alles wat ik bekeken heb? Hij houd de deur 
open  

P.46 

Ook als ik aanvaard dat alles wat waar lijkt niet waar is en dat er een soort van god in mijn hoofd zit 
en met mijn gedachten speelt zodat ik denk dat ik iets juist aan het redeneren ben, maar eigenlijk 
gemanipuleerd ben door deze bedrieger, ook dan blijft er altijd iets dat niet weg kan en dat is het feit 
dat ik dat allemaal aan het denken ben  

In de activiteit om alles in vraag te stellen en te vernietigen is er iets dat blijft en dat is precies de 
activiteit om alles in vraag te stellen, de denkactiviteit, de actie om alles in vraag te stellen, kan zelf 
niet in vraag gesteld worden  

Er zijn veel concepten waarvan we geen zekerheid hebben, we weten niet wat rede betekent of een 
levend wezen 

P.47 

Het algemene idee dat de mens een dier is met rede is hetzelfde als de gek die zegt dat hij een 
pompoen is  

P.48 

Descartes heeft al deze noties vernietigd en moet nu opnieuw opbouwen 

Res cogitans: een realiteit, een ding, een iets dat denkt  

Het object is nu denkactiviteit geworden 

De eerste activiteit is alles kapot maken door alles in twijfel te trekken  

De mens is geen mengeling van ziel en lichaam, maar res cogitans, denkactiviteit en dat is de echte 
betekenis van de woorden ziel, verstand, gemoed, rede 

Wat we nodig hebben is een principe die niet kapot kan gemaakt worden door het denken, iets dat 
absoluut zeker is  

In het alledaagse leven zijn we zeker van zoveel dingen, maar zodra we alles onderzoeken, merken 
we dat we alles in twijfel kunnen stellen, behalve de activiteit zelf van iets in vraag te stellen en deze 
activiteit is wat ik ben, dat is wat descartes een denkend ding noemt 

<-> de dingen, alles wat ik zie of waarneem: res extensa 

Je krijgt een soort dualisme in de realiteit, aan de ene kant ‘ik’, het subject, die niet in vraag kan 
gesteld worden en aan de andere kant de dingen, alles in termen van in de ruimte te zijn 

Ik kan niet twijfelen dat ik besta terwijl ik denk, tegelijk zijn we totaal niet zeker dat de realiteit waar 
is: cartesiaanse dualisme: de realiteit verdeeld in res cogitans en res extensa: het ene absoluut zeker 
en het tweede kan altijd in vraag gesteld worden 



 
 
 

We zijn niet zeker dat wat wij zien reëel is, we hebben aangetoond dat alles in vraag kan gesteld 
worden  

P.50 

We komen terug naar de zogenoemde waarheid van de zintuigen 

Hij doet een experiment met was, descartes is een filosoof van de experimenten 

Het stuk was wordt vloeibaar door het vuur en ruikt niet meer, wat blijft? Dat het uigebreid is 

P.51 

De waarheid van dat stuk was is eigenlijk een denkproces, een conclusie op basis van observatie van 
een experiment  

Dit is min of meer de waarheid van de wetenschappen, je neemt een stuk realiteit en je 
experimenteert daarmee, je beschrijft de veranderingen van het object via experiment en dan kom je 
tot een conclusie, maar deze conclusie is een product van het denken 

Wat de dingen zijn kan je niet met je ogen zien, maar wel met je geest en dat is hetzelfde met het ik  

P.53 

Het geheugen was bedrieglijk en moet opgekuist worden, het moet een nieuwe invulling krijgen, ik 
creër mezelf opnieuw, ik wordt opnieuw geboren en daarvoor heb ik ook een nieuw geheugen nodig 

 

7.3. OVER GOD; DAT HIJ BESTAAT 

P.54 

Ik heb de wereld in twee kunnen delen, van het ene ben ik zeker en van het andere niet, de 
zintuiglijke realiteit kan altijd in vraag gesteld worden, ik kan nog altijd zeggen dat alles een droom is 
of een fantasie, ondanks ik wel een vaste bodem heb ontdekt om te zeggen dat ik besta, heb ik nog 
altijd niet de garantie gevonden om te zeggen dat de realiteit objectief waar is, dat de realiteit reëel 
is  

P.56 

Zijn punt is dat we in onszelf verschillende soorten gedachten, voorstellingen en gevoelens vinden, 
die noemen we ideeën  

Hij begint verschillen te identificeren tussen de dingen die we kunnen denken en over bepaalde 
dingen hebben we het gevoel dat ze reëler zijn dan andere, maar alles wat we denken, voelen en 
wensen verwijst uiteindelijk naar het ik, naar de denkactiviteit, maar er is een idee dat autonoom is 
en verschijnt in het denken als iets dat volmaakter, groter, hoger, perfecter is dan het ik en dat is het 
idee van God  



 
 
 

Het idee van God heeft een heel particuliere invulling/ betekenis, het verwijst naar een soort wezen 
dat ik onmogelijk had kunnen creëren en daarom moet ik veronderstellen dat dat idee niet door 
mezelf geproduceert is omdat de producent altijd beter is dan wat geproduceert is, als het idee naar 
iets beter dan mezelf verwijst, kan ik niet de producent geweest zijn van dit idee, ik moet 
veronderstellen dat dit wezen dat volmaakt is, dit idee in mij heeft geplaatst, dit noemt hij een 
aangeboren idee, een idee dat zich in onze geest, in onze denkactiviteit bevindt en niet door onzelf is 
geproduceert en HET voorbeeld hiervoor is God, daarom begrijp ik mezelf als onvolmaakt, omdat ik 
mezelf vergelijk met dat idee van God en dat is een idee dat ik zelf niet heb geproduceert, maar door 
iemand anders in mezelf gezet, iemand die groter is, dus dat is God  

Andere filosofen zullen zeggen dat de logische principes ook een aangeboren idee zijn 

Het bewijs dat God bestaat, het idee van God die verwijst naar iets dat perfect is en als dat perfect is 
is het onmogelijk dat dat niet bestaat, dus god bestaat noodzakelijk, de definitie van god impliceert 
het bestaan en de definitie van alle andere dingen veronderstelt niet dat de dingen bestaan, maar 
volgens Descartes en andere filosofen verondertelt het idee van God dat God wel bestaat anders zou 
het idee zelfcontradictorisch zijn, als we een perfect wezen denken, moeten we ook denken dat dit 
wezen bestaat, anders is dit wezen niet perfect 

De veronderstelling is dat iets dat bestaat meer is dan iets dat alleen in het denken is en daarom 
moet God bestaan 

God maakt de communicatie mogelijk tussen ik en de wereld, tussen denken en zijn 

De ideologie, de gewone mens zegt: alles wat je ziet, ruikt of voelt bestaat 

Descartes test dat -> de zintuigen bedriegen ons   

Vernietigen/ kapot maken: de zintuigen, niet zeker of we wakker zijn, god aan de kant schuiven 
(gevoelig), de waarheid van de wiskunde 

8. HOORCOLLEGE VIII: MODERNE FILOSOFIE I - RATIONALISME EN EMPIRISME 

Descartes: I’m not here 

- Here: ruimtelijke bepaling 
- Ik ben ruimtelijk niet bepaald 
- Ik ben de denkactiviteit die kan bepalen wat een ruimte is 
- Heraclitus: de mensen slapen  

® We kunnen soms helemaal verdwijnen, alhoewel ons lichaam aanwezig is  
® Hij ziet dit negatief 
® Descartes zegt dat dit de essentie is, wij zijn een activiteit die alles in tijd en ruimte 

kan vernietigen door het in vraag te stellen, we kunnen alles in twijfel trekken 
behalve onszelf 

 

 



 
 
 

8.1. HET SUBJECT-PRINCIPE VAN DE MODERNE FILOSOFIE  

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

® Het enige wat blijft is ik, dat wat denkt, dat wat alles kapot maakt door alles in vraag 
te stellen 

- Het subject is bron van zekerheid  
® De kennis van buiten heeft geen zekerheid, maar dat ik besta is zeker 
® Daardoor garantie van objectieve kennis  

- De laatste bepaling van de dingen is een intellectuele bepaling, niet empirisch  
- Wat is, is wat het subject (ik) kent 
- Subject is autonomie, productiviteit, vrijheid 

® Mensen geloofden dat wij een directe, bewuste toegang tot de waarheid in onszelf 
konden hebben 

René Descartes (1596-1650) 

- Er is een revolutie in het denken, de mensen hebben plots een soort bewondering over wat 
de mens kan, wat de mens is als principe, als begin van iets nieuws, als een soort van God op 
aarde  

Augustinus van Hippo (354-430) 

- Voorloper van Descartes  
- Middeleeuwse filosoof  
- De waarheid ligt binnen onzelf als een soort van innerlijke mens 
- Om juist te denken moet je vrij van zonden zijn 
- Een zuiver hart laat ons zuiver denken, maar dat vuur dat alles proper maakt komt van 

buiten, van God 
 

8.2. WAT IS FILOSOFIE IN DE MODERNE TIJDEN?  

- Filosofie en/ of wijsbegeerte zegt men in Europa “philosophia”, “philosophie”, “philosophy”, 
“weltweisheit”, “wissenschaftslehre”, “wissenschaft”, “absolutes wissen” 

® Filosofie wordt gezegd in verschillende talen  
- 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 

® Alles wat we hebben geleerd is traditie en traditie is verdacht  
® Dus filosofie= scepticisme, kritiek, afbraak en opbouw (zoals Descartes)  
® De liefde is dus de poging om de realiteit in duidelijke termen te reconstrueren  

 

 



 
 
 

 

8.3. INLEIDING  

- Een nieuwe wereld (een nieuwe politieke en religieuze context) 
- Een nieuwe mentaliteit: Europa wereldleider 

® Tot de 15de eeuw was Europe in zichzelf gesloten 
® Europa ligt hoger in de vooruitgang van de mensheid   

- Overal vinden we het principe van het subject of de subjectiviteit  
® ilosofie is een effect van de tijdsgeest van dat moment  

8.4. SUBJECT EN MENS 

- Nieuwe problemen: zoektocht naar het principe voor zekerheid in kennis en de 
antropologische kwestie  

® Zijn de indianen mensen?  
- Ook nieuwe oplossingen voor oude problemen: o.a. de categorieën en de kwestie van 

legitimatie van politieke autoriteit  
® Bv. in de politieke filosofie 

8.5. VOORUITGANG VAN KENNIS 

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

esthetica, politiek, ethiek en moraal  
® Ontstaan antropologie door discussie over de menselijkheid van bepaalde mensen  

ð Je moet weten wat de mens is om te weten of ze het verdienen om verder te 
leven 

ð Is het menselijk om niet te werken?  
ð Er is altijd het discours van “de mensen hebben ons nodig” als basis voor de 

kolonisatie  
® Ontstaan van de pscyhologie als wetenschappelijke discipline  

- “kennis is macht”  
® Hoe meer je weet, hoe beter je de mensen kan overtuigen en manipuleren – 

- De particulariteit van de wereld wordt geobjectiveerd: mathematisering of rationalisering 
van het ‘ziijn’  

- 20ste-eeuwse filosofen bekritiseren dit tijdperk 
® Instrumentalisering van het denken en de natuur  
® Instrumentalisering van het menselijke leven  
® Universalisering van Europese vooroordelen  

ð Er is een cultuur die plots zegt: onze cultuur is de universele cultuur  

 

 



 
 
 

8.6. RATIONALISME EN EMPIRISME  

 

 
 

 

 

 

 

 

Empirisme (Locke enz.)  

- 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  

- kennis begint bij de zintuigen 
- Inductief: kijken wat het buiten mij vertelt en dan zien we herhalingen en kunnen we tot een 

conclusie komen  
- Zekerheid als iets dat erbij komt, de zekerheid dat wat ik zeg waar is  
- We komen in de wereld als een leeg iets, door het buiten vormen we ons ik die ooit zal 

zeggen ‘ik denk’ 
- Luisteren naar de religie, naar de kerk 

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  

- Deductief: er zijn aangeboren ideeën en van daaruit moeten we tot de realiteit komen 
- Zekerheid is het principe, de basis 
- De eerste principes waaruit ik kan afleiden wat de realiteit is, bestonden in ons toen we 

werden geboren 
- Gaat voorbij de grenzen van ervaring, ook over dingen die we niet kunnen zien of voelen, 

kunnen we kennis hebben 
- Gebrek aan respect voor de kerk, we kunnen zelf zeggen wat God is 

 

 

 

 



 
 
 

8.7. DESCARTES’ VITA  

- 31 maart 1596, La Haye en Touraine, Frankrijk  
- 11 februari 1650, Stockholm, Zweden 
- Wiskundige: analytische geometrie, algebra  
- Wetenschapper: optica en mechanica  
- Metafysicus: God, ziel en de existensie van de dingen  
- Naar een middeleeuwse school geweest  

8.8. DESCARTES’ MEDITATIES  

- Gepubliceerd in 1641 
® Wou in het Latijn publiceren, zodat het niet door iedereen zou gelezen worden  

 
- Structuur 

® Brief van toewijding van de decaan en doctors van de facultait van Theologie en 
Parijs  

® Voorwoord aan de lezer  
® Samenvatting 
® Zes meditaties  

 
- Titel: Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existential et animae immortalitas 

demonstrator  
® Meditaties over de eerste filosofie waarin het bestaan van God en de onsterfelijkheid 

van de ziel wordt bewezen  
® Klinkt middeleeuws  
® Het was onnodig om het bestaan van God te bewijzen, je hebt geen God meer nodig 

zodra je tot het idee komt van “ik denk, dus ik besta” 
ð De passages over God zijn geforceert  

 
- Het masker van Descartes 

® “God” in de titels van de derde en vijfde meditaties  
ð 3de: dat God bestaat 
ð 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  
ð Dit is verdacht: waarom gebruikt Descartes niet zijn gecelebreerde 

mathematische methode om Gods bestaan te bewijzen?  
® Descartes verkleedt zich aan het begin van dit werk als christelijke filosoof 
® Hij “wil” het bestaan van God bewijzen, maar hij bewijst dat God niet nodig is voor 

een rationeel discours over het geheel van de realiteit  



 
 
 

ð Want het subject of de absolute zekerheid van het bestaan van het denkende 
ding is het principe en de waarheid van God is, zoals alle andere waarheden, 
afhankelijk van dit principe 
 

- Destructieve twijfel  
® Begint de dingen in vraag te stellen 
® Zijn scepticisme zoekt naar een vast en zeker principe (bv. Archimedes)  
® Descartes’ sceptische methode in de Meditaties is een afbraak-procedure tegen 

ð Zintuigen  
ð Verschil tussen de gekke en de normale mens  
ð Verschil tussen realiteit en illusie (dromen) 
ð “eeuwige” waarheden (God) 
ð Echte eeuwige waarheden (bv. wiskunde)  

 
- 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  
ð “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: zelfreflexiviteit  
 

- Het “Cogito ergo sum” en het solipsisme  
® Solipsisme: het idee dat je misschien de enige bent die bestaat en de rest robots zijn 
® Zekerheid is gebaseerd op de onmogelijkheid van mijn twijfel als mijn denkt-akt in 

vraag te stellen  
® Het cognito-principe creërt een dualisme: alles wat is is ofwel “res extensa” ofwel 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 vs. Lichaam  
® 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 
® Lichaam: passief 
® Subject: actief  
® Wat een lichaam mijn lichaam maakt is de act om het woord “lichaam” te gebruiken 
® Het lichaam als zeker en duidelijk kennisobject is niets materieels, maar iets 

intellectueels (object van geestelijke 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 
denkend ding produceer 
 

- Dualisme en God als deus ex machina  
® Dualisme: res cogitans – res extensa 

ð Een kloof tussen denken en de ruimte -> God  
® God is de garantie van de waarheid van de verbinding tussen denken en realiteit  

ð Daarvoor moet zijn bestaan bewezen worden (God is gereduceerd tot een 
element binnen een filosofisch systeem)  

ð God krijgt enkel de plaats van een brug en zelfs een overbodige brug  

8.9. EEN PAAR COMMENTAREN  

- 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  
- 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…)  

9. HOORCOLLEGE IX: MODERNE FILOSOFIE II – KANT EN VERLICHTING  

9.1. DE VERLICHTING  

Wat?  

- 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 

® MAAR ‘de’ verlichting bestaat niet 
ð Verlichting kan zeer verschillend zijn 

Diversiteit van de verlichting  

- Intensiteit en uitgebreidheid  
® Conservatieve verlichting  

ð Willen alles bekritiseren 
ð ze focussen zich alleen op de wetenschappen 

® Radicale verlichting 



 
 
 

ð We moeten de verlichtingsprincipes overal toepassen, op alle gebieden van het 
menselijke bestaan, niet enkel op het universum, ook op religie, de politiek, de 
cultuur… 

ð Verlichting moet overal aanwezig zijn 

 

- Nationaal karakter  
® Schotse verlichting: Hume, Smith… 
® Franse verlichting: Diderot, D’Alembert… 
® Duitse verlichting: Lessing, Mendelssohn… 

Pijlers van de verlichting  

- Vrijheid (liberté) 
- Gelijkheid (egalité) 
- Broederschap (fraternité)  
- Verlichting nauw gebonden met de Franse Revolutie  

® Waar dat we motieven van de verlichting vinden in de franse revolutie, maar we 
kunnen niet zeggen dat we zonder de filosofen van de verlichting geen franse 
revolutie hadden gehad 

Verlichting en revolutie  

- Revolutie: radicale veranderingen, definitief, iets nieuws in de wereld brengen zonder te 
ontkennen wat de traditie is  

® Pas vanaf de 16de eeuw   
- Politieke revolutie is een modern concept  
- De Franse revolutie als kritisch moment en toppunt van de Verlichting  

® Verklaring van de rechten van de mens van de burger (1789) 
- De Franse revolutie als realisatie van de idealen van de Verlichting (een mythe?)  

Is de verlichting actueel?  

- Bourgeois: ‘Vlaanderen is goed voorbereid op de vluchtelingencrisis. We mogen bij de 
intergratie echter geen duimbreed afwijken van de ideeën van de Verlichting’  

® Verlichting wordt gebruikt 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  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Reacties tegen de verlichting 

- De weg van de negatie (dogmatische kritiek)  
® Universalisme 

ð De europese mens heeft zichzelf het voorbeeld gemaakt voor alle mensen, de 
europese waarden zijn niet Europees 

ð Iets particulier verkopen als iets dat voor iedereen moet gelden 
® Eurocentrisme 

ð Denken dat europa het centrum is van de wereld, de motor van de mensheid  
® Autoritarisme  

ð Kunnen praten over hoe waardevol elk individu is, hoe belangrijk individuele 
vrijheid is, maar terglijk kunnen ze zeggen dat de autoriteit van de staat 
belangrijker is dan de wil van het individu  

® Kolonialisme 
ð Het idee dat we de hele  mensheid moeten emanciperen 
ð De verlichting heeft veel conceptuele tools gegeven aan wat wij het modern 

kolonialisme noemen 
® Mysoginie  

ð Mensen die vrouwen haten 
® Antihumanisme  

ð Het idee dat elk individu uniek en belangrijk is, dit is niet zo duidelijk in de 
verlichting, de mensheid/ de soort is belangrijker dan de individuen, daarom 
kunnen we zeggen dat de verlichting antihumanistisch is 

® Utopie (maakbaarheid van de mens)  
ð Idee dat de toekomst steeds beter zal zijn, ooit zullen alle problemen opgelost 

worden, richting een maatschappij zonder klassenstrijd (Marx)  

Paradoxen van de verlichting  

- Nagatief: actuele politieke, culturele en economische crisis is ten slotte gebaseerd op de idealen en 
principes van de Verlichting  

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

Verlichting: emancipatie  

- Emancipatie: zich vrij maken  
- Verlichting: kennis die de mensen vrij maakt  
- Premisse: er is een noodzakelijke verbinding tussen kennen en handelen  
- Kennis 

® Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid  
® Mens is onuitputtelijke mogelijkheid  
® De sociale en natuur-wereld kan steeds beter  

 



 
 
 

Emancipatie in de geschiedenis 

- Kennis: geschiedenis van de mensheid als project/plan 
ð De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van de vrijheid van de 

mensheid, hoe de mens meer en meer vrij is geworden  
 

- Realisatie van de idealen van de Verlichting als doel van de geschiedenis  
- Toekomst is een opdracht  
- Tegenwoordige tijd: het wakker worden  
- Verleden: noodzakelijke stappen  

Verlichting en emancipatie  

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

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

Strijd voor emancipatie  

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

- Wie is het subject van de emancipatie?  

Rare identificatie  

- Mens = man (het mannelijke subject)  
ð Als verlichtingsfilosofen ‘mens’ zeggen, bedoelen ze eigenlijk man, dat is het 

probleem  
- Dus: hegemonie en niet universaliteit in het moderne discours over emancipatie en rechten 

van de mensheid 
ð Hegemonie: één deel komt naar voor alsof het het geheel is, de man komt naar 

voor en zegt dat hij een mens is en 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 

Zijn er filosofische redenen?  

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

vertegenwoordigen verschillende posities tegenover de Verlichting en toch delen ze een niet 
zo vriendelijke visie over vrouwen  



 
 
 

ð Ze zijn het allemaal over één iets eens, namelijk dat mannen hoger staan dan 
vrouwen 

ð We hebben een fiministische kritiek op de maatschappij nodig om plots het juiste 
beeld te krijgen over wat er toen aan de hand was, namelijk een mannelijke 
discours over de mensheid  
 

9.2. VROUWEN IN DE FILOSOFIE  

Kritiek  

- Vrouwen verschijnen bij antieke en middeleeuwse filosofie 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  

ð Ze hebben niet de controle die mannen hebben  
- 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)  

ð De vraag is: praat die vrouw als een vrouw   
- Aristoteles: vrouwen = kinderen = slaven  
- Augustinus: vrouw is een hindernis om de wil van God wat zijn eigen roeping betreft, te 

realiseren 
ð Vrouw is een element van de duivel 

- Fichte: tijdschrift voor vrouwen, ze hebben mannen voor hun opvoeding nodig  
ð Omdat vrouwen niet kunnen lezen zoals mannen lezen  

De vrouwenkwestie  

- De vrouwenkwestie is een moderne vraag  
- De moderne wijsbegeerte ontstaat in de tijd van de Europese ontdekking van de ander 
- De ervaring van de ander maakt de vraag naar de menselijke natuur mogelijk (begin van de 

antropologie)  
- Is een indiaan een mens?  
- Is een vrouw een mens?  

La querelle des femmes 

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

® Hebben vrouwen een ziel?  
® Wat is het plan van God (of van de rede) voor de vrouwen?  
® Zijn ze ook mensen?  



 
 
 

® Functie van de vrouw in het huwelijk en de maatschappij 

John Locke (1632-1704) 

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

® Vooral wat de erfenis betreft  
- 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 de dogma’s, bijgeloof  
- Tegen tirannie binnen het huwelijk  
- Maar voor traditie en geloof  
- Vrouwen zijn zwakker en niet “wakker genoeg”: een gentleman moet dan compassie, geduld, 

respect voor vrouwen hebben 

Baruch Spinoza (1632-1677) 

- Mensen = dieren 
- Absoluut monisme  
- Radicaal egalitarisme  
- Maar vrouwen zijn geen politieke subjecten  
- Argument: haar temperament, karakter en de geschiedenis 

® Geschiedenis: regering in de hand van de vrouwen is nooit goed geïndigd  

Edmund Burke (1729-1729) 

- M. Wollstonecraft reageert tegen zijn politieke en gender visie 
- Voor Burke zijn sociale gelijkheid en passiviteit van vrouwen niet contradictorisch  

Dus  

- De Verlichting is paradoxaal  
- Ze kan discriminatie sterker maken  
- Ze kan ook minderheden, buitengeslotene en onderdrukte individuen sterke argumenten 

geven  

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  
® Dan kan u ons niet meer discrimineren  
® Dan kan u ons niet uisluiten voor de politiek 
® Dan zijn wij allemaal gelijk  

 



 
 
 

Mary Astell (1666-1731) 

- “The first English Feminist”  
- Cartesiaanse Filosofe, theologe  
- Schrijver 
- Een idealistische, platonische denker  
- Gelijkheid is voor haar recht op onderwijs 
- “If all Men are born free, why are all women born slaves?”  

® Jullie zeggen dat we allemaal vrij zijn en toch behandelen ze ons alsof we slaven zijn 
® Wij gaan niet naar school 

- Verlichte denker 
® De rede als garantie van zekerheid  

ð De rede is het licht dat ons een onderscheid doet maken tussen waar en vals 
® Methode en vaste principes zijn het belangrijkste  

ð Een methode nodig om te kunnen filosoferen  
® 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  

- “Als u inderdaad in God gelooft, dan moet u toegeven en erkennen dat we allemaal gelijk 
zijn”  

- Dus  
® God is almachtig, perfect, wijs  
® 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  

- 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  
® Vrouwen hebben het recht zoals mannen om een plekje in het paradijs te verdienen  
® Laat ons naar school gaan zodat we verantwoordelijk kunnen zijn, als we niet zelf 

beslissen kunnen we niet veroordeeld worden, we willen verdienen wat we hebben 
gekregen 

- Het basisargument voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet dat ze allemaal louter 
rationeel zijn  

- Dus  
® We zijn allemaal rationele, vrije wezens 
® De mens moet zich als ziel erkennen en niet volgen wat het lichaam zegt  
® De ziel is noch mannelijk noch vrouwelijk 
® 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 



 
 
 

Mary Wollstonecraft (1759-1797) 

- Filosofie, schrijver 
- A vindication of the rights of women (1792) 
- Een feministe vertaling van de verklaring van de rechten van de mens en de burger  
- Voor gelijkheid  

® Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet natuurlijk, maar sociaal-cultureel 
geconstrueerd 
ð De huidige ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is cultureel, het is het 

resultaat van een historisch proces dat kan veranderd worden 
ð Vrouwen zijn op natuurniveu niet zo sterk als mannen, maar we willen niet 

behandelt worden als de natuur 
ð Het is waar dat we fysiek zwakker zijn, maar de mens is niet louter natuur, 

essentieel zijn we rede en op dat niveau is er geen verschil tussen mannen en 
vrouwen  

® Vrouwen zijn een belangrijk instrument in de maatschappij  
® Ze dragen een grote verantwoordelijkheid: kinderen op te voeden  
® Ze moeten ook zelf goed opgevoed zijn  
® 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  

- Rationalistisch feminisme  
® Het probleem van de emancipatie is dat vrouwen hebben geleerd om naar zichzelf te 

kijken vanuit de ogen van mannen  
ð We moeten dat oog vervangen door het eigen oog  
ð Hiervoor moeten we naar school gaan 

® Schoonheid is geen deugd  
® Schoon kan ook de natuur zijn 
® Karakteristsiek 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  
® Cultuur modificeert de natuur  
® De discussie over gendergelijkheid is een discussie over identiteit en dat is niet iets 

natuurlijks, maar cultureel 
® Ook hoe je je voelt heeft niets temaken met natuur 

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



 
 
 

10. HOORCOLLEGE X: MODERNE FILOSOFIE II – KANT EN VERLICHTING II  

10.1. IMMANUEL KANT  

- Duitse filosoof  
- Geboren: 1724 in Königsberg  
- Gestorven in 1804 in Königsberg  
- Gewerkt en geleefd in Königsberg  
- Nooit gereist en wist toch veel over de wereld  

® Ontving mensen thuis om meer te weten te komen over ontdekkingen  
- Behandeld de vrouwen ook als een tweede soort mens 

10.2. KANT VS. ZÖLLNER EN CO. : WAT IS VERLICHTING  

- Gaat in discussie over de verlichting met Zöllner  
- De plaats voor discussie is de openbare ruimte, de media 

® Niet meer de universiteit, de kerk of de politieke autoriteit  
- “Beantwortung auf die Frage: Was ist Aufklärung?”  
- Kants antwoord is de eerste filosofische poging om de verlichting historisch en systematisch 

te concipiëren  
® Kant vertelt ons niet wat de verlichting is geweest, hij praat niet over de historische 

periode die wij de verlichting noemen, hij zegt: we zitten al in een soort 
vooruitgangsproces naar een betere manier om samen te leven en dat is wat ik 
verliching noem, een eindeloos emancipatorisch proces, op individueel en politiek 
niveau 

- 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  

(Zie religie vs. Verlichting)  

 

10.3. 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, een actie, iets doen 
® Hier zie je wat bij Parmenides de Godin zei: denk zelf, gebruik je eigen verstand, 

wees vrij in het denken, wees mondig  
 
 
 



 
 
 

- 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  

ð Je bent de enige die jezelf kan helpen 
ð Emancipatie begint door te zeggen “ik wil het”  

 
- Sapere aude! (durf te weten)  

® Heb zelf het lef van je eigen verstand gebruik te maken! Dit is dus het motto van de 
verlichting volgens Kant, verlichting is iets dat in elk individu kan gebeuren 

® 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)  
® 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 (communicqtie en interactie) en tegen de 

politieke rol van de kerken in de samenleving  
 

- 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, toch graag levenslang 
onmondog blijft; en waarom het voor anderen zo gemakkelijk wordt, zich tot hun 
bevoogders op te werpen.”  
 

- 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.” 

® Gericht op mensen die zich in een situatie bevinden om de verlichting in zichzelf te 
realiseren en alleen omdat ze genoeg geld hebben om dit te betalen  
 

- 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.”  
 
 
 



 
 
 

- 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”  
ð Om verlichting te realiseren is er iets wat zowizo moet gerealiseerd worden, 

namelijk vrijheid van meninggsuiting, zonder dit krijg je geen ruimte van vrijheid 
voor vrije discussie wat de motor is voor elke democratie  

® Kant is tegen revoluties! “het enige wat ik vraag is vrijheid om bij alles openbaar 
gebruik van het verstand te hebben” 

® Het beste is om alles van publicatie toe te laten, je moet vertrouwen hebben in het 
publiek  

® De echte revolutie begint niet met geweld, de echte revolutie begint wanneer de 
politieke autoriteit vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting garandeert  
 

 
- Privé en publiek gebruik van de rede  

® Grens tussen straat/markt en huis/hof/kerk 
® Maatschappij vs. Staat  
® Waarheid vs. Autoriteit  

ð Waarheid: publiek 
ð Autoriteit: privé  

® Privé: individuelle moraal/geloof  
ð Subjectief  
ð Bevind zich thuis, maar ook in de kerk en in de unief volgens Kant  

® Publiek: rede 
ð Met objectieve argumenten  

® Rede moet principe van het sociale leven zijn  
 

- Religie vs. Verlichting  
® “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.”  

® Wat de religie doet is de mensen domineren door in hun geweten te springen 
® De verlichting is een emancipatie van het geweten, het geweten moet zich 

emanciperen van de religie  
 

10.4. 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  



 
 
 

11. HOORCOLLEGE XI: MARX, NIETZSCHE, DE BEAUVOIR EN PRECIADO  

11.1. THE SPECTRE (LIED) 

- Het spook van Marx en Engels 
® Een spook zijn: onzichtbaar in de maatschappij 

- De geest van Nietzsche  
- Het absolute andere van de Beauvoir  

® De vrouw, dat wat mannen en vrouwen erkennen als vrouw 
 

11.2. MARX (1818-1883) EN ENGELS (1820-1895)  

- Verplichte literatuur: Het Manifest van de communistische partij, Inleiding en L. Bourgeois en 
proletariërs ( de inleiding en punt 1 lezen)  

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

® Hier zien we het oude model van de verlichting met het idee: we zitten in een 
geschiedenis van vooruitgang naar het paradijs, volgens Kant is dit paradijs een 
wereld met een internationale orde die kan garanderen dat we overal erkend 
worden als mensen door de politieke autoriteiten  

® Ons heden is niet zo mooi, er is veel onderdrukking van de arbeiders, maar ooit zal er 
een revolutie komen en achteraf komt er een dictatuur van het proletariaat ontstaat 
de communistische maatschappij, namelijk een samenleving zonder privé eigendom, 
waar niemand werkt voor iemand anders  

® De geschiedenis van de mensheid begint met klassenstrijd en dat heeft te maken 
met een verschil tussen de mensen die eigenaar zijn en de anderen die voor die 
eigenaars werken 

® In de geschiedenis van de mensheid heb je altijd een economisch systeem die een 
bepaalde soort van politiek, religie, filosofie, wetenschappen en cultuur toelaat, en 
er komt altijd een moment waarop de mensen een andere mentaliteit hebben 
gekregen en het systeem moet veranderd worden  

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

ð De geschiedenis is een soort van geschiedenis van revoluties, van veranderingen 
van systemen, vooral economische systemen, het einde van een systeem is 
wanneer het systeem in een contradictie komt, de soort subjecten die het 
systeem produceren willen een ander systeem, in dit geval het kapitalisme, 
anders dan andere systemen stopt het kapitalisme niet met een crisis, maar het 
heeft net crisissen nodig om steeds beter te worden   

 

 



 
 
 

® Scheppende kracht: kolonialisme, wereld, kosmopolitisme, globalisering, 
proletarisering van het menselijke bestaan  
ð De Bourgeoisie of het kapitaal heeft de wereld geschapen, niet de aarde, de 

wereld, wat wij vandaag de geglobaliseerde wereld noemen, dat wij allemaal met 
elkaar geconecteert zijn en dat wij allemaal van elkaar afhankelijk zijn, de wereld 
is een netwerk 

ð De wereld betekent dat het kosmopolitisme een realiteit is geworden, dat wij 
min of meer overal erkend zijn als burger, heeft te maken met de vooruitgang 
van de economie, dus het kapitaal heeft de economische connecties complexer 
gemaakt  

ð Het kolonialisme is ook iets wat het kapitalisme nodig heeft, het uitvinden van 
nieuwe machten, stukken van de wereld integreren aan het economische 
systeem, solidariteit met ontwikkelingslanden is ook een soort kolonialisme  

ð We zullen allemaal proletariërs worden, we kunnen alleen overleven door onze 
krachten te verkopen, we zijn allemaal arbeiders geworden  

® De echte Verlichting?  
ð Het werken geeft ons geen voldoening meer, we moeten fantaseren dat we niet 

aan het werken zijn  
® En wat is emancipatie in deze context?  

ð De echte emancipatie is dat de proletariërs zeggen dat we allemaal proletariërs 
moeten we worden, we moeten allemaal arbeiders worden, maar zonder de 
bourgeoisie en zonder eigenaars van de productiemiddelen  

ð Word eigenaar van het ganse productieproces waarbij je bent betrokken!  
ð Je werkt niet voor iemand anders, je werkt voor jezelf, maar je blijft een werker  
 

11.3. NIETZSCHE (1844-1900) 

- Verplichte literatuur: Aldus spraak Zarathustra, “Van de drie gedaantewisselingen” en 
Genealoogie van de moraal, Voorrede (1)  (voorwoord en punt 1 lezen)  

® De mens als een kameel 
ð De emancipatie van slaaf te zijn, leven zonder principes die je zelf niet hebt 

bepaald 
® De mens als een leeuw  

ð Een moment in de woestijn, vrij zijn van de autoriteit, maar nog niet vrij voor iets 
(de productieve vrijheid) 

® De mens als een kind 
ð Productieve vrijheid, een kind dat volledig onschuldig nieuwe werelden en 

waarden creërt, zelf kiezen wat je principes zijn, zoals de godin van Parmenides, 
beslis met je eigen verstand  

- Wat betekent ‘genealogie van de moraal”?  
® Genealogie: een zoektocht naar de oorsprong van iets met de veronderstelling dat 

de oorsprong helemaal anders is dan wat uit onze oorsprong is ontstaan, namelijk 
dat de oorsprong van de moraal alles behalve moreel is  
 



 
 
 

- Wat betekent “wil tot macht”?  
® Het leven, een streven naar het onderdrukken van andere levende dingen om ons 

heen, de mens heeft geleerd om deze kracht die vroeger naar buiten was gericht, 
terug naar zichzelf te richten, dus in ons geval betekent “wil tot macht” mensen die 
cultuur hebben, mensen die een taal spreken, mensen die in de maatschappij leven 
onder wetten, het geweld is nu op onszelf gericht, je probeert van jezelf iemand 
beter te maken 

- Wat is voor hem emancipatie?  
® Onderdrukking van jezelf, jezelf modelleren, vorm geven, de kracht van mezelf op 

mezelf toegepast  
 

11.4. SIMONE DE BEAUVOIR (1908-1986)  

- Verplichte literatuur: De tweede seks, Inleiding (enkel de passages lezen die we hebben 
besproken)  

- Frans existentialistische filosofe  
- Wat is existentialistische? Het bestaan is niet het effect van een essentie noch ontologisch of 

conceptueel afhankelijk daarvan, maar omgekeerd  
® Existentialisme: een filosofie die zegt “wat is de waarheid van de vrouw” de mens die 

we allemaal zijn en niemand ziet, je ziet altijd singulariteiten, concrete voorbeelden 
van de essentie, op deze manier redeneren is volgens simone de beauvoir verkeerd, 
de waarheid is niet de essentie, maar de existentie, de essentie is een product van 
het denken, het zijn gedachten 

- Dus de essentie komt na/uit de existentie  
® De essentie is een product van de mens die over zichzelf denkt 

- Existentialistisch feminisme  
® Is er een vrouwelijke essentie? Wat is de vrouw op zich?  

ð De mens als essentie bestaat niet, dus de vrouw als essentie ook niet  
® Verschil tussen Wollstonecraft en de Beauvoir in verband met mens-idee/ideaal en 

het wezen van de mens 
ð In de verlichting zie je wel een soort essentialistisch feminisme  
ð Bij simone een existentialistisch feminisme  

- De tweede sekse (1949): inleiding  
® De bekendste passage van dit werk: “On ne naît pas femme, on le devient”  

ð Het is de cultuur, de maatschappij, de instituties, de taal, de betekenis van de 
woorden, de manier waarop je behandelt word wat jou tot een vrouw maakt  

® Vrouw wordt haar essentie, deze essentie is niet op zich, vrouw wordt wat de man 
denkt dat een vrouw moet zijn  
ð Wat verwacht het anonieme subject, dit is volgens simone de beauvoir 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 vertekend beeld van de realiteit, ze leven in de ideologie van de mannen 



 
 
 

® Break on through: voorbij Pythagoras, voorbij de dualiteit van dag en nacht, voorbij 
goed en kwaad 

® 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)  
® De man heeft niet alleen de vrouw, maar de wereld waarin vrouwen en mannen 

leven geschapen  
® Vb. een vrouw met een diploma is een bedreiging voor een man met een diploma  
® Kants idee van “comfort=opium” bij mannen en vrouwen die meedoen aan vrouwen-

uitsluiting  
® Abstracte gelijkheid, concrete ongelijkheid!  

 

11.5. PAUL PRECIADO (1970) NIET KENNEN 

- 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 
- Key concepts of the Farmacopornographic Era  

® Biopolitics  
ð Het object is het leven van elk individu controleren   

® Farmacopornographic era (pp. 33-36)  
® Masturbatory cooperation 
® Potentia Gaudendi  
® Excite and Control  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONCLUSIES 

Wat hebben we geleerd?  

- Nietzsche zegt: wat geschiedenis heeft 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 een eenheid 

Zijn betekent voor:  

- Heraclitus: worden  
- Parmenides: absolute onveranderlijkiheid  
- Gogias, Protagoras, Socrates: wat mensen hierover denken  
- Plato: drie vormen (zijn van de ideeën/vormen, het zijn vande dingen die in tijd en ruimte 

bestaan, het zijn van de kunstvoorwerpen) + simulacrum  
- Aristoteles: waarover iets kan worden gezegd, de categoriën  
- Descartes: zelfbewuste activiteit + uitgebreidheid  
- Modere filosofie: wat kan worden waargenomen en objectief gekend  
- Astell en Wollstonecraft: als gelijk erkend te worden  
- Kant: individuele emancipatie met socio-politieke gevolgen 
- Marx: belichaming van het kapitaal, je bent als je meedoet aan de productiedynamiek  
- Nietzsche: wil tot macht  
- De Beauvoir: zichtbaar worden als subject of als het absolute andere, je bent als je jezelf 

emancipeert van de positie van de absolute andere  
- Preciado: zichtbaar worden in het licht van porno- en farmaindustrie  


