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FILOSOFIE IN DE OUDHEID 

1. WAT IS FILOSOFIE 
- Thales van milete = gezien als eerste filosoof 

>> zou gezegd hebben: ik ben zo content dat ik grieks spreek + een man ben  
⇒ voordeel met het nederlands: 2 woorden voor filosofie  

- 3 boeken van Aristoteles over Ethiek 
⇒ bekendste boek: in 2 delen praat hij over vriendschap  
Bv. schoenmaker en jij die schoen bracht = vriendschap = relatie van wederzijds respect tussen twee 
mensen is al vriendschap  
 

- Filosofie is oorspronkelijk een Grieks woord  
- In het Nederlands hebben we twee woorden om dit woord te vertalen: ‘filosofie’ en 

‘wijsbegeerte’ ⇔ Duits: Filosofie + werltweisheid (wereldwijsheid) = in de buurt van 
wijsbegeerte maar die pogingen zijn niet gelukt  

= voordeel want etymologisch zien we toch niet dezelfde betekenis voor de woorden  
 
>> Metafysica: Aristoteles: verlangen naar wijsheid >> soort drift naar het kennen: Waarom? Vragen als 
4 jaar oud >> er is iets in de menselijke natuur die vragen stelt  
 

- wat deze twee woorden onafhankelijk van ons en oorspronkelijk willen zeggen: 
 

1. De Etymologie van het woord ‘filosofie’ toont dat filosofie een samenstelling is van vriendschap 
of liefde en wijsheid  
⇒ vriendschap/ liefde voor de wijsheid 

⇔ Etymologie van het woord ‘wijsbegeerte’ zegt ons daarentegen niets over vriendschap: wijs-begeerte 
            ⇒ Begeerte naar wijsheid 
 

2. De wijsheid die de filosoof nastreeft = altijd iets anders dan de wijsheid die de meerderheid als 
de waarheid/realiteit erkent 
⇒ De liefde voor wijsheid is een kritiek van de heersende ideologie, van de waarheid van 
het gezonde verstand, van alles wat voor iedereen vanzelfsprekend is geworden  
 
Realiteit: Democratie is de beste vorm van leven ⇔ filosofie plaats zicht aan de andere kant van 
de maatschappij, kijken naar de alternatieven 
⇒ aan de andere kant van het vanzelfsprekende staan  
>> de wijsheid bestaat niet 

 
Boek: meester die de waarheid zegt en leerling die wijsheid opneemt 
Bv. Waarom zoveel vertrouwen op het gezond verstand als we praten over de corona reglementen  
Bv. filosofen lachen met de mode en het vanzelfsprekende = emancipatie  
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3. Filosofie is een disruptief discours over de realiteit = filosofie is altijd politiek 

⇒ filosofie zegt: Wat je ziet, wat je denkt dat realiteit is, is eigenlijk niet de échte realiteit maar 
een vertekende interpretatie daarvan 

⇒ filosofen zijn ambetante mensen: ipv Confucius te proberen begrijpen werd hij bewonderd als een 
soort heilig persoon waardoor men hem niet meer kan lezen 
 >> weten wat hij gezegd heeft, maar kunnen hem niet zeggen  
⇒ waarheid filosofie is altijd disruptief met de mensen hun waarheid  
 
⇔ Wetenschappen: Apolitieke ruimte > politiek wordt altijd uitgevoerd in de polis= ruimte  
 >> zonder die ruimte voor vrijheid van meningen krijgt men geen filosofen  
In de oudheid: De markt (agora) en de volksvergadering > Socrates ging er zelf naar toe om erover te 
praten 
In de middeleeuwen: Markten zeker in Arabische wereld  
                                  In Europa: eerder in de kloosters 
 

4. Filosofie is echter niet zomaar iets zeggen, de taal van de filosofie is anders dan de alledaagse 
taal: Begrip in plaats van beelden 

⇒ argumenten: voor en tegen 
⇒ Catechismus enz: immanentie in plaats van transcendentie, argumenten geven in plaats van verhalen 
vertellen waarin men moet geloven 
 
> Griekse mythologie: transcendentie: wijsheid komt van iets dat niet menselijk is  
⇔ die transcendentie is een illusie van de mensen ⇒ alles gebeurt in het denken  
= geen verticaliteit tussen meester en leerlingen: 2 vrije mensen vormen een dialoog > men nodigt de 
ander uit om argumenten te geven   
 

- Westerse en niet westerse filosofie: eerst moet men zich afvragen wat met filosofie wordt 
bedoeld (wereldvisie? Transcendente kennis? Morele principes? religie?) 

 
⇒ altijd transcendentie, geen argumenten (zien via meditatie > tot toestand van de waarheid), tegen de 
vanzelfsprekendheden,...  ook in andere culturen = parallel in de verschillende culturen 
  
⇒ Gebrek aan morele boodschappen vooral in Niet-westerse filosofieën, aantal in de westerse  
      > niet de bedoeling om iedereen binnen te krijgen  >> we verwachten dat filosofen zeggen wat goed 
en slecht is, maar dat is niet de bedoeling  
 
⇒  filosoof zegt: alles is goed, alles is slecht > zeer destructief gezichtspunt, filosoof leeft tot de 
maatschappij, maar zegt niets over wat de maatschappij wilt weten  
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Conclusie: 
- Filosofie: een rare vriendschap  

⇒ Filosofie= vriend van de wijsheid maar ook vijand van de wijze, de wetenschappers van de 
dominante opinie en ook van andere vrienden van de wijsheid  

= vriendschap maar wat betekent vriendschap  
Bv. Socrates: ik ben vriend van iets wat niet toont: de wijsheid > niemand weet dat  
= zegt niet ik ben een nieuwe Abraham/ Jezus, zegt: ik ben iets minder en probeer iets te begrijpen >> 
Wat de mensen denken klopt niet 
 
Vriendschap en vijandigheid tussen Aristoteles en Plato 
Aristoteles: we zien de platonische zeer graag maar de vormen leer Plato klopt niet  
= soort competities tussen filosofen  
 

Filosofie 
Filosofie vraagt daarentegen  
Afstand en geduld,  
Wantrouwen (in de eigen wijsheid) = belangrijk om dingen in vraag te stellen  
Vertrouwen (in de niet-gevonden waarheid) 
 
Wat is filosofie? 

- Filosofie betekent zowel liefde voor of vriendschap met de wijsheid/ begeerte naar wijsheid 
- Filosofie is een al dan niet bewuste affectieve verhouding tot wijsheid 
- Filosofie = geen weten/ wetenschap  
- Filosofie is geen wijsheid, maar het streven ernaar 

!! De specifieke betekenis van deze woorden is nooit dezelfde in de geschiedenis van de filosofie 
 
Filosofie zijn geen vanzelfsprekendheden 

- Eerste stap: emanicaptie van:  
           > vanzelfsprekendheden  
           > Algemene, heersende meningen 
           >  wat in is of in de mode is 
           > Clichés 
 ⇒ we weten altijd te veel  
 

2. FILOSOFIE: DE STORENDE WIJSHEID 

Socrates (469-399 vr.Chr.) 
- “Ik weet dat ik niets weet” 
- “Ik weet dat wat jullie voor waar, goed, juist en schoon houden, vals is” 
- De horzel van Athene 
- Voerde nieuwe goden in 



Amina Chasayeva Filosofie AJ 2020-2021 

- Misleide jeugd: Hegel: Duitse filosoof: misleide de jeugd door tussen vader en zoon te komen 
(deze band was heilig vr Grieken) + Socrates is zeer kritisch tegen de democratie = mensen aan 
het hoofd van de revolutie waren leerlingen Socrates 

- Werd ter dood veroordeeld= gevaarlijk voor de revolutie 

Spinoza (1632-1677) 
- Vele filosofen worden gelabeld als Spinozist = einde carrière  

> belediging: Atheïst in die tijd 
- Spinoza: God bestaat, maar god is natuur en geen persoon > mens is een moment van god  

= slecht persoon in die tijd  
- Gaat erom constant ambetant te zijn, discours te hebben  
- “un monstre de confusion et de ténèbres”,  
- “universally infamous”, 
- “atheorum nostra aetate princeps” 
- Slechts één substantie kan bestaan 
- Deus sive natura 
- Radicaal egalitarisme en radicale democratie 
- Gevaarlijk voor de sociale, religieuze, politieke en economische orde 

 

Nietzsche   ( 1844-1900) 
- Noch atheïst, Noch gelovig 
- Bekende uitspraak: God is dood 

= werd mee gelachen  
⇒ God heeft bestaan maar hij is dood = wij hebben hem vermoord  > Wat moeten we nu doen? = heel 
groot probleem  
> typisch filosofen: niet ja of nee : geen zijde van goed of kwaad 

- De hamer-filosoof 
- Provactief, controversieel, polemisch?  
- Nihilist? Atheïst?  

 
Paul Preciado: Gender benaderd door filosoof 

- Pronotopia: an essay on playboy's architecture and biopolitics 
- Echte vrouwen emancipatie zal gebeuren als alle vrouwen toegang zullen hebben tot testosteron  
- Manifesto contrasexual 

⇒ geen gender studies, geen wetenschap, maar wel filosofisch terrorisme! 
 > nieuwe concepten de wereld insturen om de wereld anders te bekijke 
 

De Historicitieit van de filosofie 
- Chronologische volgorde maken!!! Voor examen !!!! 

Thales <heraclitus 
= niet per se precieze jaar maar wel voor of na  
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De tijdperken:  

- Antieke Wijsbegeerte (7e-2e eeuw VC) 
- Middeleeuwse wijsbegeerte (3e eeuw VC- 15e eeuw) 
- Moderne wijsbegeerte (15e eeuw- 1831) 
- Moderniteit (1831-1945) 
- Postmoderniteit ( 1945- heden) 

 
3. WAT IS FILOSOFIE IN DE OUDHEID? 

- Filosofie is in elk tijdperk + bij elke filosoof anders 
- De vraag is dus wat wijsheid, begeerte, vriendschap en liefde precies betekent in het geval van 

een tijdperk of filosoof 
- Onze bespreking van deze periode begint met Thales van Milete en de zogenoemde pre-

socratische filosofen (6e eeuw v chr) - Aristoteles (4e eeuw v.Chr.) 

Thales en de voor-socratische filosofen 
- eerste filosoof > natuurfilosofen 
-  school van Milete 

= niks van boeken van hem, Anaximander, anaximedes > Aristoteles geeft geschiedenis 
 
Mythologie 

- De wijsheid bij hem is de wetenschappelijke verklaring van de natuur ⇒ deze wijsheid toont de 
onwaarheid van de wijsheid van zijn tijdgenoten, namelijk de mythologische uitleg over de 
natuur 

- In de mythologische werken van Homerus en Hesiodus vinden we een universum dat de wil van 
de goden volgt 

- Het ontstaan van het universum wordt uitgelegd als een product van de handelingen van de 
goden  

- In zijn Theogonie zegt Hesiodus dat er in het begin alleen maar chaos was  
- Dan ontstaan een aantal oer-goden van chaos en daaruit ontstaan nieuwe goddelijke en niet 

goddelijke wezens die allemaal deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van de natuur die voor 
de mensen verschijnt  

- Bv.: De Aarde (Gaia) is ontstaan uit Chaos + ze is moeder van de hemel (uranus) 
- Het universum is het resultaat van een proces van voortplanting 

 
Thales (624-546 vr.Chr.) 

- De realiteit is water + water is geen god  
- Water is het principe, geen verhaal waarin je moet geloven maar kennis door empirische 

observatie = wat hebben alle dingen gemeen > Water: alles is wezenlijk/ oorspronkelijk water 
- Liefde= empirisch onderzoeken naar het materiële principe van de realiteit 

⇒  vraag blijft: Hoe is alles begonnen? > Wat is de materiële oorsprong van de realiteit die we zien  
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⇒ voor natuurfilosofen en mythologie is dit de grootste vraag ⇔ Parmenides 
 
Anderen 

- Na thales komen andere filosofen die ook de vraag stellen naar het principe van de natuur ⇒ 
iedereen geeft er een ander antwoord op  

- Anaximander (610-546 v. Chr., leerling van Thales): het principe = een onbepaalde stoffelijke 
massa: alle oerstoffen (lucht, vuur, aarde en water) ontstaan uit deze materiële onbepaaldheid  

- Anaximenes (585-526 v. Vhr., leerling van Anaximander) :Principe= lucht volgens hem  
 
Thales, Anaximander, Anaximedes = school van Milete 
> niet het water, het is lucht zei Anaximenes 
⇒ komen niet overeen maar allemaal op zoek naar een stoffelijk element die de basis is van de wereld 
⇒ basis= natuur waardoor alles complexer werd  
 

De natuur filosofen of pre-socrati:  
vanbuiten kennen!! 
Voorbeeld examenvraag: Wat is het principe voor Empedocles? 

- bestonden allemaal voor socrates / niet beïnvloed door Socrates 
⇒ altijd op zoek gaan naar een materiële oorsprong 
 
Heraclitus en Paramenides: daarna nog steeds onderzoek naar het universum maar voor het eerst in de 
filosofie werd deze vraag gesteld.:  
Wat is de betekenis van zijn?  
P en H: vraag die niet oorspronkelijk van de filosofie komt > ze komen met nieuwe vragen over de wereld 
⇒ zeer moeilijk om hun leraren te vinden 
⇒ aantal parallellismen met de pythagorische school + waarschijnlijk wel contacten hiertussen maar 
Parmenides = ook revolutionair;  
Vragen zich niet af: Wat is het zijn? 
Wél: Wat is de betekenis van het woord zijn?  
> reflecteren daarover: tussen denken zit de taal  
 
Teksten:  

- het is niet aan mij, maar het denken moet je een oor geven  
⇒ het is de logos wat je moet horen: 

- Blijf niet bij mij, kijk naar het woord en de taal  = het punt + wat telt  
- De Realiteit zijn niet meer dan namen  
- Alles heeft een naam gekregen: licht en nacht   

⇒  de taal is het belangrijkste  = het revolutionaire 
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Thales (Milete) Water 

Anaximander (Milete) Het onbegrensde 

Anaximenes (Milete) Lucht 

Pythagoras (Samos) Vuur, Harmonie (ziel) en getal 

Heraclitus ( Efese ) Logos (wet/ verhouding) 

Parmenides (Ela) Het (absolute) ‘is’ 

Empedocles (Akragras) Liefde en haat en de vier elementen 

Anaxagoras (Klazomenai/ Athene) Nous (geest) en kiemen 

Democritus (Abdera) Atomen (ondeelbare grondelementen) 

 
 
Belangrijke Fragmenten in de teksten: 
Heraclitus:  
1,2,5,12,30,40-42, 49A, 50, 51, 57 67, 76, 79,83,90, 123 
Parmenides: 1 (vers 29), 6 (vers 5), 7 = belangrijk, 8 (moeilijk: Wat is + alle kenmerken),8 (vanaf regel 50) 
 

4. DE CRISIS VAN DE NATUURFILOSOFIE 

- Met Heraclitus (ca. 540 v.Chr. - 480 v.Chr.) en Parmenides (520/515-ca. 460/455) komt de 
natuurfilosofie tot haar einde 

- De filosofie stelt nu zelf de vragen, behandelt niet vragen die door anderen worden gesteld 
Ø De vraag is nu ‘Wat is de zin van de “worden zijn” en de “zijnde” (=realiteit)? 

- Filosofie is niet meer empirische observatie van de natuur (het zichtbare)  
- Filosofie wordt metafysica: “Break on through to the other side” 

 
= lied van The Doors  
Gebruikt ook Dag & Nacht als personages (zoals Parmenides en Heraclitus) 
Eerste zinnen: 
You know the day destroys the night  
Night divides the day  
 
“You know”= je weet het: het wijst op het feit dat we het weten, omdat we het leren: we hebben het 
geleerd op school  
We leerden dat dag en nacht = 2 verschillende, zelfstandige elementen, die tegen elkaar vechten  
Maar Heraclitus vraagt om van deze vanzelfstandigheden af te stappen: nacht is volgens hem een deel 
van de dag  
De enige oplossing om weg te breken van dag & nacht is wegspringen -> gat in de muur maken  
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≠ transcendentie: filosofen beschouwen Goden als gedachten -> We zijn bewust dat we eindig zijn en 
niet uit Gods perspectief kunnen kijken 
 

• Ideaalkritiek  
• Cultuurkritiek 

Dit wil zeggen: verlaat de wereld van de vanzelfsprekendheden  
⇒ Wordt onderzoek naar het onzichtbare 
⇒	‘Als je wil filosoferen moet je doorbreken naar de andere kant”: Parmenides en Heraclitus 
zeggen dit als enigsten 

 
- het object van liefde bevindt zich nu voorbij of achter (μετά) de zichtbare natuurfenomenen (τα 

φυσικά) 
- Filosofie wordt onderzoek naar het onzichtbare als de echte realiteit 

 

Parmenides en Heraclitus 
- Beiden zijn tegen de mythe en de natuurfilosofen: de filosofie heeft niets te maken met 

kosmogonie 
- Beiden zijn tegen het gezond verstand 
- Ze betekenen ook het begin van filosofie als ideologie- en cultuurkritiek (=metafysica) 
- Ze scheppen niet alleen de figuur van filosoof, maar ook van de idioot 

 
Idioot= iemand die gesloten is en niet naar anderen wil luisteren  

De natuur heeft een logica, die is makkelijk te zien EN TOCH zien mensen het niet 
Filosofen zijn eigenlijk ook idioten, maar gaan zich niet zo noemen 

 
MAAR hun filosofie spreekt elkaar ook tegen: 

- Parmenides: Wat is (het zijnde) kan NIET anders worden 
- Heraclitus: Wat is verandert altijd: Amina is een constante verandering, maar iets dat altijd 

Amina blijft 
 

HERACLITUS: ZIJN PRINCIPES  
- Het principe is de logos, de wijsheid luidt: alles is een en een is alles 

Logos kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd/uitgelegd:  
o Woorden  
o Alles drukt zich uit in taal 
o Alles is verbonden met elkaar  
o Dynamiek 

Bv. Id natuur: zaadje sterft in een plant, de plant sterft in een boom,...  
Deze dynamiek: toont ook aan dat alles één is 
⇒	De logos is overal (want realiteit = afspiegeling van woorden)  
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- Alles verandert, maar het principe is de logica van de verandering 
- Deze logica is dialectisch: noch A noch -A is reëel, de realiteit is de verhouding tussen 

tegengestelde elementen 
- De logos is overal  
- Mensen: 

o Luisteren niet naar de logos = luisteren niet naar wat woorden zeggen  
o Denken dat ze wakker zijn, maar ze zijn aan het slapen 
o Denken dat ze iets voor ogen hebben, maar dat is een droom/bedrog  
o De realiteit is een collectieve droom 

⇒ Ze leven in een schijnbare realiteit  
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BESPREKING FRAGMENTEN 
Fragment 1-2 
Discour = logos, maar niemand weet wat dit is 
Mensen weten niet wat ze aan het doen zijn: alles gebeurt volgens iets, maar geen idee volgens wat 
 
Fragment 40 
Polymatie =veel weten/veelwetendheid  
Veel weten leert geen intelligentie  

- Heraclitus heeft 3 vijanden: gezond verstand/heersensde opinie, dichters/mythologie, andere 
filosofen (bv Pythagoras)  

 
Fragment 50 
“Doe niet wat je elke dag doet” 
Als je wil luisteren, kijk niet naar mij, maar naar mijn woorden (logos) en vergeet dat ik hier ben 
⇒ focus op mijn woorden 
⇒Alles is één, het principe is de logos van verandering 
 
Fragment 67/76/110 
God is dag en nacht ⇒ nacht is deel van de dag en zomer is de afwezigheid van de winter. 
Om te weten wat vrede is, moet je weten wat oorlog is 
“Fire lives the death of earth, and air lives the death of fire; water lives the death of air, earth that of 
water” 

⇒ 1 cyclus, alles ontwikkelt zich in 1 systeem: Elk element gaat naar het tegengestelde van zichzelf = 
dialectisch  

(bv: leven-dood) 
Wij ontwikkelen tot onze dood à terug naar de kosmos à terug in de natuur  
Het is niet goed om alles te krijgen wat je wil; je moet ziekte kennen om te genieten van je gezondheid 
 
Fragment 90: 
Vuur is belangrijk, je kan alles uitwisselen voor vuur 
Vuur en God wordt soms gebruikt als Logos 
Ook goud is een metafoor: alles is uit te drukken in termen van geld/kosten 

- Principe van H is logos en niet vuur zoals Aristoteles dacht (want hij zocht een oerstof bij H) 
- Vuur is niet beter dan andere elementen 
- Logos is dialectisch, circulair, cyclisch (zoals besproken hierboven, fragment 76) 

 
Fragment 88 
Plato praat over Heraclitus die een vertekend beeld heef over hem omdat hij over hem leerde als leerling 
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Fragment 49a 
We stappen nooit in dezelfde rivier, want wij zijn en de rivieren zijn. Beiden bevinden zich in een 
constante verandering; ook ik ben en tegelijk ben ik niet. 
⇒ we streven naar verandering van onszelf; tegelijk negatie en affirmatie 
⇒ Verandering is niet lineair (maar cyclisch) 
Tijd is waarin de verandering plaatsneemt & de tijd verandert niet 
 
Fragment 48 
Blow=leven 
De logica is het 1e wat je ziet, want het is overal = taal 
We zien de realiteit door de woorden 
 
 

PARMENIDES: ZIJN PRINCIPES 
 

- Mensen hebben inderdaad een vertekend beeld van de realiteit, ze zien niet in dat wat is (het 
zijnde) niet kan veranderen 
 

Is radicaler dan Heraclitus, realiteit is niets meer dan woorden. Bij Heraclitus lijkt het dat naast foutieve 
interpretaties, er toch een juiste manier bestaat om naar de realiteit te kijken. Bij Parmenides bestaat er 
geen echte realiteit (zie fragment 8), deze cosmologie is niet de waarheid. De godin zegt dat er wel een 
betere leugen is. Realiteit is een constructie.  
 

- Het niets kan je niet denken, dus: niets bestaat niet 
- De echte realiteit (het zijnde, het “is” beschouwd in absolute noodzakelijkheid en 

zelfstandigheid) is onveranderlijk, ongeboren, in zichzelf rustend 
 
“Wat is” verandert nooit: er is geen beweging in de realiteit, er bestaat geen juist beeld van de realiteit  
 ⇔Heraclitus: realiteit kan gecorrigeerd worden 
Er is een verschil en dat moeten we zo radicaal mogelijk aantonen  

ð Moet wel kiezen tussen a of niet a 
 

- We gebruiken het werkwoord ‘zijn’ dus op een verkeerde manier, om naar dingen te verwijzen 
die niet zijn, maar alleen worden veranderen in de tijd 
 

Is blijft is (onveranderd) dus niet waren, ben… We kunnen onzelf niet vervoegen met is 
ð We bestaan, maar zijn NIET  
ð Overstijgt zelfs het goddelijke  

 
- Zoals bij Heraclitus, moet je volgens Parmenides leren naar de woorden luisteren. De woorden 

van een godin zonder naam 
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- Parmenides schrijft een soort mythologisch gedicht om de dood van de mythe aan te kondigen 
(Nietzsche doet hetzelfde met zijn Zarathustra)  

- De godin zegt: luister niet meer naar me, maar naar mijn woorden, argumenten, en denk zelf of 
wat ik zeg klopt 

 
Fragment VII: Je moet oordelen met eigen denken over wat ik zeg 

ð Het is gedaan met mythe, Goden praten niet meer mythologisch, maar filosofisch 
 

- De wereld waarin we leven is een schijn-realiteit, maar wat verschijnt verwijst niet naar een 
ware realiteit, de realiteit heeft geen substraat, is niets 

 
Fragment 60: De enigste manier om met de mens dialoog te voeren is door mee te doen aan deze 
fantasie (dat een realiteit bestaat) 
Op het einde van het gedicht zegt de Godin dat de wereld maar schijn is, maar Parmenides moet toch 
terugkeren en mee doen aan deze fantasie 
 

- Er is geen “buiten”, we leven onvermijdelijk in een schijnwereld, het schijn-zijn is noodzakelijk, 
daarom is Parmenides’ rechtzetting van de fout van alle kosmogonische verhalen ook een 
dwaling (dat klinkt ook Nietzscheaans)  

- Aan de andere kant van deze substraatloze realiteit vinden we hetzelfde: het zijnde dat 
inderdaad is, is ook niets (nl. het is onmogelijk dat het zijnde in tijd en ruimte bestaat) 

- Parmenides krijgt toegang tot het reële: de leegte van het bestaan 
 
Er is geen plaats van een NIET is.  
⇒	“Het zijnde is en het niet-zijnde is niet 
⇒	Het zijnde is onveranderlijk en één 
 

- Parmenides heeft gezien dat zijn en niets hetzelfde zijn 
à Dat weten we dankzij Gorgias, een zogenoemde sofist 
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Plato heeft de mysterie van de vele persoonlijkheden van socrates ontdekt à the great pretender 
Want “Plato is zelf een mens met veel achterkamers en facades” -Nietzche 
 
Socrates laat zich op verschillende manieren interpreteren. Plato is ook zo à ze zijn mensen ‘met vele 
duizenden zielen’ 
 

 
 
1)Filosofie begint bij zijn/is van P & H vs natuurfilosofen 

- Natuurfilosofen probeerden probleem van de mythe op te lossen 
è P & H zien natuurfilosen als allemaal hetzelfde (pythagoras enzo, ze zeggen veel maar weten eig 

niks) 
 
2) Socrates is een sofist volgens Aristoteles (en enkele anderen) 
Objectiviteit: Natuurfilosen praten over natuur die voor ons is, altijd over een object en nooit over de 
mens zelf 

Ø Parmenides zijn object van denken is “het zijn”, Heraclitus zegt paar dingen over ziel maar 
ook zijn object is “zijn” 

 
Subjectiviteit: 2e helft 5e eeuw vr.Chr. ontdekt de filosofie de mens, (of democratie wel beste vorm is) 
ethische en politieke kwesties. Filosofische vraag, is de vraag naar hoe de mens in de staat zich moet 
gedragen tov de andere mensen (en niet vraag naar universum), burgerplicht etc 
à mens is object 
 
Subj/obj: synthese natuur & mens 



Amina Chasayeva Filosofie AJ 2020-2021 

 
1. SOCRATES & DE SOFISTEN 

De sofistiek is een filosofische beweging die in de 5e eeuw v.Chr. voortvloeide uit de presocratische 
filosofie. Ze bestond uit sofisten; rondtrekkende onderwijzers die tegen betaling les gaven in ethiek, 
logica en retorica 
(definitie van wikipedia) 
 

- 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  

 
Vele dialogen van socrates gaan over hij die in discussie gaat met sofisten. Conflict ligt aan de basis van 
Atheense democratie. Dit was een periode van constante spanning/turbulentie/ constante staatsgrepen. 
Probleem socrates: In de laatste proging van de aristocratie om over te nemen, zaten zijn leerlingen.  
 

Wat is een sofist? 
- geen vriend van de waarheid/wijsheid  
- geen serieuze denker, maar een bedrieger en opportunist  
- vraagt geld voor zijn ‘service’  
- wilt argumenten van anderen ondermijnen (om het even hoe) zonder iets positiefs bij te dragen  
- De negatieve betekenis van ‘sofist’ werd door Aristoteles overgenomen en is vandaag 

vanzelfsprekend geworden  
- We praten over sofismen (drogredenen) en gebruiken het woord ‘sofist’ volgens de definitie van 

Socrates & co.  
- De filosoof zegt: “De sofisten doen het voor het geld”  
- De filosoof zegt: “Wij doen het voor de waarheid”  
- Maar: is het niet verdacht dat iemand ons gratis wil helpen?  

  

Wat is ook een sofist? (oude betekenis)  
- leraar, geleerde of deskundige  
- gebruikt als synoniem van ‘wijze’  
- (praktische) wijsheid  
- leraar in filosofie en retoriek  
- !Die positieve definitie is de oorspronkelijke definitie van sofist. De sofist als bedrieger etc. is de 

visie van o.a. Socrates, Plato en Aristoteles  
- Die filosofen hebben de culturele oorlog om de betekenis van ‘sofist’ gewonnen  
- Eerst had sofist een positieve betekenis 
- Wij krijgen alleen door de overlevering van het woord, de helft van de betekenis en alleen de 

betekenis die achteraf is gegeven (negatieve) 
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Gorgias (ca. 480 – 375 v. Ch.)   
- 1e sofist 

Drie nihilistische stellingen (tegen Parmenides):  
 

1. Er bestaat niets of wat (absoluut) is, kan niet zijn  
= wat is kan eig niet zijn 
Een argument: Stel je voor dat het zijnde ongeboren is, wat ongeboren is bestaat niet DUS het zijn is niet 
 

2. Ook als het zijnde zou bestaan, zou het onkenbaar zijn  
 
Gedachten is niet zelfde als realiteit. We denken gedachten en dan maken we de link tussen gedachten 
en wat daar is. Realiteit op zich is ondenkbaar, we denken gedachten over realiteit 
à We kunnen alleen maar gedachten hebben over de realiteit maar de realiteit op zich kunnen we nie 
vatten 
 
     3. Ook als het zijnde zou kunnen worden gekend, zou het niet communiceerbaar zijn  
 
⇒	“niets bestaat, mocht er iets bestaan, dan kunnen we het niet kennen en mochten we het wel kennen, 
dan kunnen we het niet mededelen” 
 
Doel: zwakke uitspraken sterk maken 
 

De sofist van de democratie  
Protagoras (ca. 481-411 v. Chr.)  

- Relativist 
- De mens is de maat van alles 
- We kunnen niet weten of goden bestaan 
- Voor alle stellingen is er ten minste een argument vóór en een argument tegen 
- Zwake argumenten kunnen versterkt worden en omgekeerd 
- Geen absolute waarheid à daarom hebben we democratie nodig 
- Ontologisch, religieus en epistemologisch relativisme  
- Geen absolute (morele) wetten: overtuiging (politiek)  
- Veel succes bij de jongeren, veel geld 

 
Democratie is de beste regeringsvorm omdat het het gebrek aan absolute waarheid tot de waarheid 
maakt. Er niks gevaarlijker dan mensen aan de macht die denken dat er een absolute waarheid is 
          Bv. pro choice en pro life à beiden overtuigd van hun standpunt, maar op einde vd dag 
aanvaarden ze wat regering zegt 
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De filosoof van de waarheid  
- Socrates bekritiseert elke vorm van relativisme in de ethiek en de politiek  
- Hij is tegen de democratie omdat deze regeringsvorm veronderstelt dat dé waarheid niet bestaat 

(alles moet onderhandeld worden, iedereen mag zijn waarheid uitspreken)  
- Volgens Socrates is iets objectiefs in de subjectiviteit, iedereen kan in zichzelf een ethische en 

politieke waarheid vinden die we allemaal delen  
- Daarom is Socrates voorstander van een monarchie of een regering van experten  
- Ipv te onderzoeken wat waarheid is, stemmen we à super belachelijk 

 
2. PLATO EN ARISTOTELES 

• Ze betekenen het einde, het toppunt, de culminatie van wat met Thales was begonnen 
• Hun filosofieën proberen het werk van hun voorgangers te systematiseren 

 
 
The spy – the Doors (lied) 

- The pretender = Plato 
- Leugens zijn constitatief om de realiteit/cultuur te begrijpen 
- Plato liegt à “I know the word you long to hear”: Je hoeft niet te praten, ik weet wat je wil 

horen 
è Kennis is macht 
è Belang van de ontdekking (vind je niet bij Aristoteles) 

 
Wijst op het simulacrum: iemand die altijd ondersteunt/zegt wat je wil horen, levend bedrog “Ik ga je 
geven wat je wil zodat je in mijn handen blijft” (zoals fake friend). Je kan iemand je slaaf maken door 
altijd te zeggen/te doen wat die wil  
 

- Hier is the spy het simulacrum; hij weet alles  
- Zoals de sofisten; hun succes heeft te maken met dat ze vertellen wat men wil horen 
- Het belang van simulacrum (bedrog) hier is dus om het publiek bij je te houden à De enige 

manier om mensen vast te houden is om hun te geven wat ze willen (zoals bij hans en grietje, de 
heks die hun lokt) 

 

 “zonder crisis geen kritisch nadenken” 
 
o Als we denken dat het probleem is opgelost moeten we nooit vragen oplossen 
o Mensen stellen hun waarheden niet graag in vraag, dit zorgt voor onrust  
o Plato stelde vast dat politiek vaak gepaard ging met bedrog 
o Mensen hebben het moeilijk, ze willen antwoord en het simulacrium heeft ze 

è De mens liet zich bedriegen, omdat de zoektocht naar waarheid moeite zou kosten.  
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Plato (427-347 v.Chr.) 
De realiteit is een mix van wat Heraclitus en Parmenides zeggen 

- Heraclitus; focus= pluraliteit, continue verandering met logica 
- Parmenides = alles is een schijnwereld en substraatloos 

 
Er zijn verschillende graden van zijn: 
 

- Het idee of de vorm van de realiteit: zien zoals het is (ideaal) 
- Dingen die bestaan (totaliteit): manifestatie van het altijd onvoltooide, tekort van het ideale 
- Producten van de mens die een kopie zijn van wat bestaat (! Perspectief): zoals een schilderij dat 

een verbeelding is van een beeld van een zichtelijk beeld (geen totaliteit) 
 
Voorbeeld van een bed 
1e  niveau van realiteit : Dankzij de vorm kunnen we dingen zien zoals ze zijn; we zien een bed 
à Van dit beeld van het bed gaan we een identieit maken, een soort voorbeeld van hoe iets moet zijn 
à Wij zien het bed omdat we een idee hebben over hoe een perfect bed er moet uitzien 
 
2e niveau van realiteit : er is een voltooid bed, dit moeten we niet inbeelden want wij zien een bed dat 
bestaat 
à De timmerman die het bed heeft gemaakt had dus ooit een beeld van het bed dat hij wou maken voor 
ogen, hij wist dus wat een bed maakt en waar het voor dient 
à Dit is een idee dat overeenkomt (het bed bestaat dus) en er is een totaliteit 
à Idee hebben over hoe een bed eruit moet zien (iets minder dan voltooid) 
 
3e niveau van realiteit: Van Gogh schilderij van een bed; wij kunnen de achterkant van het bed niet zien 
à Beeld is afhankelijk van het gezichtspunt/perspectief  
à Beeld is een kopie van iets dat bestaat, geen totaliteit  
 
Vorm: 
Er is zowel een manifestatie van het idee of de vorm die altijd onveranderlijk en constant is doorheen tijd 
en ruimte 
⇒ wij zien een tekort ideaal; Vb. Emiliano kijkt in de spiegel en ziet dat hij zich moet scheren, maar hij 
ziet geen individuele haartjes (lichte vorm van het zelf) 
 
Goede:  
Iets voltooids, zoals de vorm van een mens of een boom, dit is het perfecte idee van iets dat iets dat hier 
is à alle platonische vormen zijn perfect 
Een object is goed/mooi als het meer dan een gewone gelijkenis met de Vormen toont (het 
lelijke/immorele is wat van de Ideale Vorm afwijkt) 
⇒ Er is 1 goed idee, alle andere ideeën zijn ondergeschikt (cf. De grotallegorie van plato ) 
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De ontologie (= werkelijkheid) van Plato  
- Simulacrum maakt de ontologie van Plato kapot 
- De grotallegorie begrijpen  

o Vormenwereld: hierin bestaat het basismodel van alle 
dingen op volmaakte wijze 

o Onze wereld vertoont slechts benaderende realisaties 
van deze vormen 

o Deze Vormen leiden een objectief bestaan in een aparte 
werkelijkheid 

- Graden van het zijn (ontologie): ideeën – wereld – kunst 	
- Graden van weten (kennisleer): 	

o Zien = theoria	
o Kennen = epestema	
o Opinie = dogma 	

- Doel Plato: door het intellectueel denken kunnen we dichterbij deze ideeënwereld/ideale	
- Ziel is afkomstig uit de Vormenwereld waar het alle Vormen heeft gezien en kan dit op aarde 

herinneren	
- Was een gefrustreerde politicus	
- Substantie = de vorm van de mens, want dat is iets dat niet in tijd verandert 	

Aristoteles (385-322 v.Chr.)  

De diversiteit van het zijn systematiseren: de man van classificatie, 1e grote systematicus 

“Wat is wordt gezegd op zeer verschillende manieren” 

- Verschillende disciplines en methodes voor elk aspect van de realiteit 	
- Verschillende concepten voor elk aspect van elk ding  

Filosofisch systeem van de wetenschappen:  probeerde alles dat gekend was te classificeren, bekeek 
het op een kritische manier 

 
- Theoretische wetenschappen = 
deel van de filosofie, keek naar de 
oorzaak van natuur, onderzoek 
o Metafysica onderzocht de 
eerste oorzaak over alles dat is 
o Fysica keek eerder naar de 
natuurfilosofie  

 
- Poëtische wetenschappen: keek naar kunst, esthetiek, rhetorica (de manier van spreken) 
- Praktische wetenschappen: handeling 
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Complexe oog voor een complexe realiteit (pluraliteit) 

Substantie= zichtbare dingen 
in tijd en ruimte  
à Draait stelling van Plato 
(zijn leerkracht) om 

Als je dingen wil leren kennen 
moet je verschillende 
ogen/disciplines/methodes 
gebruiken 

⇒	verschillende	manieren	
om	naar	realiteit	te	kijken 

 

Vier oorzaken in plaats van DE oorzaak: 

o Materiële oorzaak (causa materialis) 	
o Formele oorzaak (causa formalis) 	
o Bewegende oorzaak (causa efficiens) 	
o Finale oorzaak (causa finalis)  	

- Aristoteles gelooft dat zijn voorgangers dezefde fout ondergaan: denken dat de clue/de oorzaak 
één stof is (Vb. Thales: water) 
à de realiteit is complex en moet daarom op een complexe manier bestudeerd worden 

- God als de ultieme oorzaak: datgene dat alles in beweging zet, maar zelf stilstaat  

BOEK METAFYSICA (Aristoteles) 

 = verzameling van manusscripten van colleges van Aristoteles, niet geschreven door hemzelf, ook 
het woord zelf nooit gebruikt 

 
- Is de mens een metafysisch dier? 

à als je het begin leest dan ja, want alle mensen streven naar kennis (dit is hun natuur), wij 
willen weten waarom en streven hiernaar op verschillende manieren 

- In zijn politica zegt hij echter wel dat de mens een dier is dat kan spreken  

 
In de tekst 

- vormen van kennen en weten 
- wat is wijsheid? 
- Politieke gevolgen van het zuivere weten 
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METAFYSICA, HOOFDSTUK 1 
 
“Alle mensen hunkeren van nature naar het kennen” 

-  het feit dat we kunnen zien is een voorbeeld van metafysische neiging à via zintuigelijke 
gewaarwording 

 

Ondervinding: kennis in termen van ervaring & ondervinding à Niet weten waarom iets werkt, maar wel 
weten dat het werkt à Hierdoor kunnen mensen hiermee kennis niet overdragen 

Techniek: Wij vormen zeer concrete kennis tot algemene kennis die vele toepassingen kent (wat ik weet 
over cakes kan ik op alle cakes toepassen) 

 

“Het is juist, dat met het oog op het handelen ondervinding in niets lijkt te verschillen van techniek: ja, we 
zien zelfs dat mensen met ondervindingen succesvoller zijn dan degenen die theorie bezitten zonder de 
ondervinding” 

- Plasticiteit & diversiteitsmechanisme van Aristoteles: kennis zonder te weten waarom en kennis 
met weten waarom 

- We willen niet behandeld worden door een arts met veel theoritische kennis, maar door degene 
met veel ervaring 

- We hebben hiërarchie in kennis maar in sommige situaties kunnen we die omdraaien 

Van laag naar hoog: 
1. Wij die de realiteit zien door zintuigelijke gewaarwording 
2. Kennis door ervaring 
3. Techniek 
4. Kennis die theoretisch is (filosofie):  

 
o Hoogste is wat helemaal onafhankelijk is, echte filosofen zijn mensen die kennis over 

de realiteit ontwikkelen & die alleen dient om de realiteit te begrijpen,  NIET om 
toegepast worden of om problemen op te lossen 

 
“we beschouwen technici als wijzer dan de mensen met ondervinding”  
“mensen met ondervinding weten het ‘dat’ maar niet het ‘omdat’”  
 

- MAAR als ik een probleem wil opgelost hebben, ga ik NIET naar iemand met theoretische 
‘waarom/omdat’, maar naar iemand die dit met zijn ervaring dit kan oplossen 

⇒ Hierarchie draait zich om 
 
Aristoteles was ook politiek (geen filosofisch discours is apolitiek) 

- Invloed op visie in maatschappij: “meesters verdienen meer dan handwerkslui” 
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- De arbeiders lijken dingen zonder ziel “die doen wel iets, maar ze doen het zonder te weten wat 
ze doen” 

- “de wijze moet immers geen bevelen krijgen, maar moet bevelen gehoorzamen” 
à economische sociaal politieke hiërarchie  
⇒ kennis is macht 
 

- In de maatschappij zijn er mensen die vrije tijd hebben & niet moeten werken à kunnen zich 
bezig houden met ondervindingen, kennis, wisk 

- Maatschappijen die genoeg geld hebben om in onderzoek te investeren kunnen pas 
ontdekkingen doen 

 
 
Definitie filosofie volgens Aristoteles = wetenschap van de 1e principes en de 1e oorzaak, van bepaalde 
beginselen en oorzaken 

- Niet de definitie die alle filosofen gebruiken 
 
 
“God blijkt immers tot de oorzaken van alles te behoren en een soort beginsel te zijn” 
= bron van beweging en iets dat zich tegelijk niet beweegt, wat tot de oorzaken van alles behoort, het 
perfecte in de natuur 

- Dichters = leugenaars (zeggen dat goddelijke van nature afgunstig is) 
 
 
 “we zoeken kennis omdat we die kennis willen hebben en niet omdat het een praktisch nut heeft”  

- wat we willen voor ons zelf is beter dan als middel voor iets anders 
- Filosofie is een vrije wetenschap zoals “mens die ter wille van zichzelf bestaat en niet ter wille 

van een ander” 
à om over filosofie te praten gebruikt Aristoteles menselijke verhoudingen in een systeem waar 
slavernij toeglaten is 
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FILOSOFIE VAN DE MIDDELEEUWEN: EUROPA & ISLAM 

De historiciteit van de filosofie  
De tijdperken: 

- Antieke Wijsbegeerte (7de tot 2de eeuw v. Chr.) 
- Middeleeuwse Wijsbegeerte (2de eeuw v. Chr. tot 15de eeuw n. Chr.) 
- Moderne Wijsbegeerte (15de eeuw tot 1831) 
- Moderniteit (ca. 1831-1945) 
- Postmoderniteit (ca. 1945 tot heden)  

 
! voor examen, sommigen classificeren de periodes anders 
 

1. WAT IS FILOSOFIE IN DE MIDDELEEUWEN? 

- Filosofie en/of wijsbegeerte (φιλοσοφία) zegt men in Europa “philosophia” (Latijn) en in de Islam 
“falsafa” (bijna fonetisch filosofia, Arabisch) 

- Het object van liefde/begeerte in beide gevallen is in principe niet een andere wijsheid dan de 
wijsheid van de tijd (christendom, Islam, jodendom) : 

o In de oudheid willen ze tegen de wijsheid van de meerderheid in, maar in de 
middeleeuwen doet de filosoof mee met de wijsheid van de mens in het algemeen 
à functie van religie (niet zo grote oppositie als toen) 

- Middeleeuwse filosofen zeggen: we willen deze wijsheid waarin iedereen gelooft begrijpen  
- De liefde is dus de poging om de waarheid van het geloof te begrijpen  
- “credo ut intelligam” (Anselm of Canterbury) = Ik geloof om te begrijpen 

o Je moet geloven om goed te filosoferen 
o Zijn grootse idee: aantonen dat als je zegt dat er geen God is, je in grote tegenspraak 

valt 
 

Kenmerken van de middeleeuwse filosofie 
- Deze liefde in de openbaring van God veroorzaakt een contradictie tussen geloven en begrijpen 

(de kern van de filosofieën die we vandaag bespreken): 
o Ze willen bewijzen dat de inhoud van het geloof echt rationeel is 
o Betere argumenten geven dan gewoon “De profeet heeft gezegd” of “In de bijbel 

staat” 
o Toont de beperkingen van de waarheid 

- Het gaat over de uitdaging om in een wereld te filosoferen waarin de waarheid een 
monotheïstische religie is: jodendom, christendom, Islam 
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De middeleeuwen: een nieuwe tijd 
crisis van principes: 

- geen continuiteit van de oudheid à Grieken hadden geen idee van een almachtige God (dat god 
creëerde zonder materie, creatie uit niks)  

- Er is een kloof tussen oudheid en middeleeuwen 
- filosofen hebben andere vragen: Bv. Hoe komt dat God op de mens is gekomen? Wat is een 

model van een gezonde religie? 
- Helemaal ander/nieuw filosofisch tijdperk 
- Nieuw: 

o Religiositeit is constitutief voor het nadenken: thema van religie 
o Rede is geschapen of heeft een oorsprong: Dankbaar zijn dat god ons heeft gecreëerd 
o Autoriteit van schriften: omgang met teksten  

§ Grote discussie tussen Neo-Platonici: ‘wie heeft de juiste interpretatie van 
plato?’ à autoriteit van plato speelt een rol 

o Identificatie tussen materie en het kwaad 
 

Religie 
- Etymologie van ‘religie’ = ‘re-ligare’ 
- We zitten hier in de wereld omdat we ooit iets verkeerd gedaan hebben, terug verlossing vinden 

(terug verbinden) 
- Religie is de band met het goddelijke herstellen 
- Pietas = vroomheid is belangrijk  

o gedrag bepaalt denken  
o deugdzaamheid, Godvrezenheid 

 

Creatio: schepping – geschapen zijn 
- Alles heeft een principe in termen van oorsprong  
- Dit principe is een subject (God)  

o Je hebt een cadeau van God gekregen om een goed mens te zijn, Je kan niets doen 
zonder toelating van God (anders is Hij niet almachtig) à discussie: Hoe is het kwade 
mogelijk? 

- De rede is OOK geschapen  
- Het principe is het absoluut andere van dat wat geschapen is  
- Het principe is absoluut verschillend van de rede (het “ene” van Plotinos, 204-270)  

 

Autoriteit 
- De pietas weerspiegelt zich in de kennis  
- Autoriteiten voor de filosoof: 

o De Bijbel, de Koran, de Torah 
o De openbaring van God überhaupt 
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o Maar ook: Corpus Hermeticum (filosofisch-religieuze teksten uit de oudheid die 
ontstonden in het hellenistische Egypte) en Plato (vooral zijn Timeaus)  

- Argumentum ad auctoritatem is een drogreden, maar in de middeleeuwse filosofie is een valide 
argument  

o Bv. ‘Je moet je tanden poetsen voor je naar bed gaat’ 
‘Waarom? 
‘Omdat ik dat zeg’ 

o Geen echt argument (gebaseerd op bang zijn, gehoorzamen), wat er achter staat is 
een autoriteit 

⇒Verkeerde manier om te denken/argumenteren, maar in de middeleeuwen heeft men 
geen probleem hiermee 

- Pietas en denken: vroomheid is nodig om tot de waarheid te geraken  
 

2. DE RELEVANTIE VAN DE ISLAMITISCHE FILOSOFIE IN  

DE GESCHIEDENIS VAN DE WIJSBEGEERTE  

- De wereld van de middeleeuwen is in Europa anders dan tijdens de Oudheid: geen markt, maar 
de klooster is de plaats voor de filosofische vrijheid in Europa, geen politiek leven op straat 

- In de (laat-)middeleeuwse Arabische wereld blijft de filosofie echter “binnen de muren van de 
stad” = Arabische filosofie is politisch, in de stad waar markten zijn, moeten niet zoals in Europa 
naar kloosters 

o In steden zoals Bagdad, Medina is er meer leven en een zeer intense economische 
activiteit dus de situatie uit Athene toen herhaalt zich hier 

o Khalifaat had een grote omwikkeling; betekent ontmoeting van andere culturen, 
relativeren van eigen cultuur en religie 

o ‘geen religie is beter dan de andere’ was moeilijk te vinden in christendom 
 

- Arabische filosofie is in deze zin ‘Griekser’ dan de Europese, daarom is ze ook kosmopolitisch en 
politiek (polis)  

- Vrijheid betekent in middeleeuws Europa iets anders: “de wereld van de mens te verlaten” (zijn 
in/van de wereld)  

- Vrijheid betekent in toenmalige Islam de diversiteit (van wetenschappelijke disciplines, van 
belangen, mensen enz.) in de maatschappij te begrijpen  

- Arabische filosofie is geen “exotisch dier”, even belangrijk als bv. de Griekse, Franse en Duitse 
filosofie  

- Dankzij deze filosofie kunnen we vandaag Aristoteles lezen  
- Het is geen “niet-westerse” filosofie  
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3. AL-FARABI (872-951) 

- Spanning filosofie en geloof in de stad: wat is de politieke plaats van filosofie?  

o Er zijn mensen die bevel geven, er zijn mensen die volgen en dat heeft te maken met 
kennis, we hebben artsen nodig, timmerman etc en ook filosoof 

o Moeilijk om plaats van de filosoof te verantwoorden in europa want er was toen niet 
echt maatschappij, pas later wanneer er steden ontstonden  

⇒	Typische vraag bij bekendste arabische filosofen 
 

- Systeem van wetenschappen: theologie, rechten, geschiedenis en taalkunde  
o Net zoals bij Aristoteles is er een systeem, met verschillende methoden benaderen, 

diversiteit van kennissoorten à structureert bepaalde hiërarchie van kennis in de 
maatschappij 

 

Filosofie, religie & wetenschappen 
Deze wetenschappen zijn geen universele kennis, ze worden van een particuliere wijsheid (Koran en 
Sunnah) afgeleid 
 

- Deze wetenschappen zijn afhankelijk van religie (bij alle volkeren) 
 

o Theologie: probeert uit te leggen wat er in de geschriften staat 
o Rechten: gebaseerd op Koran en Sunnah en als het er niet in staat, toepassing doen op 

basis van een geval à geleerden moeten aanvullen 
o Geschiedenis: niet wereld geschiedenis, maar hier van het Arabisch volk (afhankelijk van 

religie) 
o Taalkunde: grammatica van het Arabisch dankzij Koran en Sunnah 

  
- Filosofie is daarentegen (enige) universele kennis  
- Filosofie is kosmopolitisch: ze maakt mogelijk dat mensen uit verschillende religies en culturen 

elkaar begrijpen (~wereld is een grote stad en wij zijn de burgers) 
 

Filosofie & religie 
- Ideale religie: volgt filosofie, eerst plato & aristoteles leren 
- De religie is een populaire manier om de inhoud van de filosofie aan de mensen te vertellen 
- Filosofie en religie zijn twee manieren om over hetzelfde te denken en te spreken, maar filosofie 

is universeel, terwijl religie is altijd verbonden aan een volk  
- Filosofie gaat conceptueel en (idealiter) tijdig de godsdienst vooraf  

 

Religie 
- Religie is een taal 
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- Religie is filosofie met andere woorden, gemakkelijker gecommuniceerd 
- Er bestaat geen universele taal (logica is de universele taal, namelijk de taal die in alle talen 

aanwezig is, maar het is geen echte taal)  
- Er bestaat ook geen universele religie (in tegendeel tot het idee van rationele religie in de 

Europese Verlichting)  

⇒	als religie een taal is, en taal is niet universeel, is religie niet universeel 
 

- God moet zich openbaren in elk volk in andere (eigen) taal  
- Profeet staat op zelfde niveau als anderen (zoals jezus etc) dus er bestaan andere religies die 

evenwaardig zijn 
 
Wishful sinful – the doors 
Liefde 
Al farabi wil islam verdedigen, maar filosofie is zijn object van begeerte, maar ook een zonde (religie is 
niet laatste woord, wel filosofie) 
“I know where i would like to be, right back where I am” à  terug naar God willen 
 

4. ANDERE FILOSOFEN 

Marimonides (Moshe ben Maimon) 1138-1204 
- Filosoof, geneesheer 
- Liefde is voor hem het systematiseren van het Joodse geloof met hulp van Aristoteles’ filosofie  

o Filosofie is middel om interne contradicties van een religie op te lossen 
- Gids der verdoolden: een gids om de Thora (instructie, wet) filosofisch te begrijpen  
- Zijn tijdgenoten beschouwen zijn project als onjoods  
- Het geloof te willen begrijpen is subversief  

 
- God is het absolute andere, onlichamelijk, één (geen triniteit) : antropomorfisme (=toekennen 

van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke wezens) is ontkenning van de natuur van God   
o We mogen God niet beschrijven als mens, als we dat doen reduceren we Hem tot 

menselijk natuur, Hij is niet in menselijke termen te beschrijven 
 

- God is wezenlijk onkenbaar (daarom die beschrijving “ex negativo”): we kunnen God niet 
beschrijven als wat hij is, maar wel als wat hij niet is 

- God is de God van de openbaring  
- Dat God bestaat kan rationeel (met argumenten) bewezen worden  
- Wie filosofeert? Wie is Maimonides zijn lezer? Zij die het existentiële conflict hebben tussen 

begrijpen en geloven  
o Prof vermoedt dat zijn werk gericht is tot mensen die dezelfde crisis hebben; 

existentiëel conflict  
- Kritiek: religie wil dat je tevreden bent met openbaring en niet verder nadenkt, maar God wil dat 

we het geloof begrijpen met ons verstand en rede 
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Anselmus van Canterbury  
- Aosta, 1033 - Canterbury, 1109  
- benedictijner monnik  
- Monologion = boek met 5 argumenten om Gods bestaan te bewijzen 
- Proslogion = verhandeling over het bestaan van God 
- Cur Deus homo? = Waarom is God mens geworden? 
- “fides quaerens intellectum” (Het verstand moet in dienst staan van de openbaring) = geloof dat 

zoekt te verstaan 
- Philosophia ancilla theologiae = filosofie na de theologie, filosofie is de dienaar van de theologie 

 

Anselmus vs insipiens 
Anselmus probeert in Proslogion om het bestaan van God te bewijzen zonder te verwijzen naar geloof en 
de Bijbel  

- De stelling “God bestaat niet” is een contradictie  
- Insipiens: iemand die niet weet = dwaas, in bijbel = iemand die niet gelovig is 

 
HET ARGUMENT: 
God definiëren: Iets absoluut anders dan wij, maximum van perfectie, iets dat we niet in tijd & ruimte 
kunnen zien 

- Dingen die gedacht worden en bestaan is beter dan dingen die gedacht worden en niet bestaan 
DUS als god absoluut perfect is, moet die ook wel bestaan en is het niet gewoon de gedachte à  dit 
moet insipiens toegeven 
 
Gaunilo van Marmoutiers: verdediging van de insipiens/kritiek 

- Het argument is heel ingewikkeld en flauw, niet sterk genoeg 
- De vraag is waarom wil jij op een rationele manier iets bewijzen dat niet bewezen hoeft te 

worden? Hebben wij (de tijdsgenoten van Anselmus) zekerheid nodig om in het Godsbestaan te 
geloven? Waarom is geloof niet genoeg als argument? Waarom heb jij een rationeel bewijs 
nodig? 

- Als je het argument volgt van Anselmus is de Kerk & Bijbel overbodig à dan zou God zich 
openbaren in het denken en zou er een  directe communicatie bestaan tussen de mens en god 

 
“Gaunilo is credo quia absurdum”: ‘ik geloof omdat het absurd is’ 

Liefde en revolutie  
- Bewijs van Godsbestaan: crisis van het geloof?  
- Anselmus’ filosofie ontkent eigenlijk de autoriteit van die schriften, en zo ook de autoriteit van 

zijn kerk en van de theologie, ook als zijn filosofie zich als ancilla theologiae (=dienstmaagd van 
de Godsdienst) presenteert  
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- Maimonides en Al-Farabi doen eigenlijk hetzelfde: tonen de gebreken van religie en doen het uit 
liefde voor God (zogezegd vrienden van de religie, maar zijn eigenlijk gewoon filosofen) 

 

Wat is het principe nu? 
Niet meer autoriteit, geloof of reden 
Principe is denken zelf: op zelfstandige manier begrijpen dat God bestaat, of wat/wie God is, zekerheid 
van kennis (hoe weet ik zeker da mijn geloof waar is) 
 
à De poging om het geloof te begrijpen doet onopzettelijk de deur open voor een nieuw principe: het 
subject als bron van de zekerheid in kennis (kern van de moderne filosofie)  
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MODERNE FILOSOFIE 

De ogen maken het object, wat aantrekkelijk is hangt niet af van het ding zelf maar van het oog dat 
ernaar kijkt 
De ziel: louter denk activiteit die alles in vraag kan stellen, productie van twijfelen 
Mensen uit de middeleeuwen bevinden zich qua denken veel verder (in de toekomst) dan hun 
tijdgenoten (hun “bevindingen” worden later pas vanzelfsprekend) 
 

1. HET SUBJECT-PRINCIPE VAN DE MODERNE FILOSOFIE 

Anselmus vernietigt de basis van de Christelijke middeleeuwen, hij biedt nieuwe antwoorden en 
onopzettelijk ook een nieuw principe: de zekerheid van het subject 

- In de middeleeuwen: Hoe kunnen wij kennen? Wat is het punt van kennen? Hoe wordt 
objectiviteit geconstrueerd? 

- Na de middeleeuwen: Descartes à de vraag is niet meer gericht op het object, maar op het 
subject (als dat wat de zekerheid van de waarde van kennis garandeerd) 

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

subject zelf 
o Anselmus zei: geen kerk nodig, ons denken kan alles alleen doen, God heeft ons verstand 

gegeven, creëert geen diffeciente dingen 
o Arabieren: we moeten filosofie gebruiken want God is overal, we willen helpen om 

natuur van god beter te begrijen 
- Het subject is bron van zekerheid en daardoor garantie van objectieve kennis 

o Methode die garandeert dat deze waarheid inderdaad de waarheid is 
 
Wat is, is wat het subject kent (ontologie = epistemologie) 

- Berkley: “esse est percipi” = “zijn betekent waargenomen worden” 
o Als wij zeggen dat iets is, dan is dat al waargenomen door het oog/het subject 
o Het zijn van dingen is afhankelijk van het subject 

- Ontologie = epistemologie  
o Realiteit is niets meer dan wat we zien; wat het subject kent, is de realiteit 
o Wat is, moet waargenomen worden 

- Subject is autonomie, productiviteit, vrijheid  
o Iemand die autonoom, is iemand die z’n eigen wetten vormt  
o Principe van de wetmatigheid van de realiteit is iets dat van uit het subject komt 
o Kennis van subject is dat wat universum in wiskundige taal heeft omgezet 
o Produceren is vrijheid; macht om nieuwe realiteit te producren  

 
Enkele werken (gaan over menselijk verstand & kennis): 

• Descartes, R., Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité 
dans les sciences, 1637 

• Locke, J., An Essay Concerning Human Understanding, 1690 
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• Leibniz, G. W., Nouveaux Essais sur l'entendement humain, 1704 (kritiek antwoord op 
Locke) 

• Berkeley, G., Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, 1710 
• Wolff, Chr., Vernünfftige Gedancken von den Kräfften des menschlichen Verstandes und 

ihrem richtigen Gebrauche in Erkäntnis der Wahrheit, 1713 
• Hume, D.,  An Enquiry concerning Human Understanding, 1748 

 

Augustinus van Hippo (354-430) 
- Het hart: geeft vuur/licht, heeft vuur van weten/denken 
- Je moet vroom zijn om op een juiste manier te kunnen denken (typisch middeleeuws), je moet 

de genade van god al hebben gekregen 
- Veritas (=waarheid) komt van god,  

o Hier is de waarheid transcendent: bron bevindt zich buiten mensen 
o Het vuur komt van daar naar hart en dan naar het hoofd 

 

René Descartes (1596-1650) 
 

- Studeerde filosofie in een school die middeleeuws was 
- 1e moderne filosofie, maar leerde geen moderne filosofie 
- Leerde filosofie van Augustinus van Hippo  
- Licht komt uit de ogen 

o Hoe verder van de ogen, hoe onbepaalder we zijn van de waarheid 
o Alles wat ver is van het gezicht wordt steeds onbelangrijker 

 
2. FILOSOFIE IN DE MODERNE TIJDEN 

 
Filosofie en/of wijsbegeerte (φιλοσοφία) zegt men in Europa: “philosophia”, “philosophie”, 
“philosophy”, “Philosophie”, “Weltweisheit”, “Wissenschaftslehre”, “Wissenschaft”, “absolutes Wissen” 
 
Het object van liefde/begeerte is de epistemologische en daarom ontologische bron van het zijnde (wat 
is), deze bron is vrijheid, productiviteit en autonomie 

- Constitutief in de realitiet: vrijheid van het subject 
- Subject is fundament voor het object (dogma moderne filosofie) 

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

- Om te filosoferen moet je eerst sceptisch worden over wat je tot nu toe dacht dat de waarheid 
was (kon je ook vinden bij Heraclitus en middeleeuwse filosofen) 

- om op te bouwen moet je eerst afbreken 
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⇒De liefde is dus de poging om de realiteit in duidelijke (met zekerheid, objectief) termen te 
reconstrueren 
⇒ het principe is: het subject als bron van zekerheid 
 

Crisis van de middeleeuwse filosofie 
- De crisis begint met de doorbraak van een nieuw ideaal: zekerheid (altijd crisis nodig) 
- Niet te vergeten: er zijn politieke, economische, wetenschappelijke en culturele transformaties 

die de moderne filosofie mogelijk maken (ze scheppen een ruimte en een horizont waarin de 
vragen van de moderne filosofie zin en betekenis kunnen krijgen) 

o Revolutie (na iets nieuws, komt er een) is een nieuwe term die pas in de 16e eeuw 
verwijst het naar een fundamentele politieke verandering 

o Filosofie groeit van uit een economische/politiek proces: ontwikkeling optiek, 
ontdekking banen & planeten… zijn allemaal nieuwe dingen die filosofie veranderen en 
nieuwe uitdagingen aanbieden 

o De filosofie van Descartes is het laatste moment in de ontwikkeling van de 
natuurwetenschappen (en niet omgekeerd) 

- “Cogito ergo sum” =  de (Europese) mens is de heer van de natuur (niet-Europese mensen 
inbegrepen) 

o Einde 15e eeuw: hegemonie van Europa over hele wereld, verovering Amerika & afrika… 
 
Moderne wijsbegeerte; subject en mens 

- Een nieuwe wereld (een nieuwe politieke en religieuze context), een nieuwe mentaliteit: Europa 
wereldleider, overal vinden we het principe van het subject of de subjectiviteit 

- Verschil hoog gecultureerde Europeanen en de rest van de natuur  
o = rest van de wereld,  
o Bv. vrouwen die geen recht hadden op onderwijs 

 
Nieuwe vraag: Wat is de mens? 

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

o “zijn de indianen mensen?”, debat tussen Bartolomé de las Casas en  Juan Ginés de 
Sepúlveda 

o Hebben vrouwen een ziel? Zijn ze menselijk? 
- Ook nieuwe oplossingen voor oude problemen: o.a. de categorieën en de kwestie van legitimatie 

van politieke autoriteit  
o God geeft macht aan paus, die aan de priesters… 

 

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

esthetica, politiek, ethiek en moraal 
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- “Kennis is macht” (“Scientia potentia est”, Bacon & Hobbes) 
o Hoe meer info, hoe meer data over mensen, hoe makkelijker mensen te manipuleren 

zijn 
o Kennis is een  instrument om object van kennis te domineren 

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

- 20ste-eeuwse filosofen bekritiseren dit tijdperk: 
o Instrumentalisering van het denken en de natuur; 
o Instrumentalisering van het menselijke leven; 
o Universalisering van Europese vooroordelen; Europa dacht dat wat voor hen 

vanzelfsprekend was, ook zo was voor de rest van de wereld 
⇒ Enigste wat interesseert is wat gemeten kan worden 

- Mensen leven in de stad om zo veel mogelijk te presteren: 
o Bv. Besef dat het beter is dat 1 persoon bovenste stuk van een schoen maakt, 2e de zolen 

etc. à verdeling werk zodat mensen beter kunnen produceren 
⇒	Door kennis kunnen mensen tijd sparen 

 
 

3. DE KERN VAN DE MODERNE CONFLICTEN 

Grote stromingen van de moderne filosofie: 
• Rationalisme: Descartes, Leibniz (1646-1716), Wolff (1679-1754) 
• Empirisme: Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704), Hume (1711-1776) 
• Materialisme: Spinoza (1632-1677), Baron d’Holbach (1723-1789), La Mettrie (1709-1751) 
• Moderne feminisme: Astell (1666-1731), Wollstonecraft (1759-1797) 
• Transcendentale filosofie: Kant (1724-1804), Fichte (1762-1814) 
• Idealisme (Schelling, Hegel) 

 
Alle moderne stromingen en filosofen kunnen beschouwd worden in het licht van de eerste moderne 
wedstrijd: rationalisme tegen empirisme 
De kern van de moderne filosofie is het probleem van zekerheid in epistemologische, morele, politieke 
en religieuze termen 
 

Rationalisme en empirisme 
Rationalisme empirisme 

Ratio (de rede) Empirie (waarneming) 
Deductief systeem 

 
Inductief systeem 

 
Zekerheid als principe 

 
Zekerheid als garantie 

 
Aangeboren ideeën 

 
Tabula rasa 
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Kennis ook buiten de grenzen van de ervaring 
 

Kennis enkel binnen de grenzen van de 
ervaring 

Descartes Locke 
Leibniz Hume 
Wolff Berkeley 

Epistemologisch interesse 
 

Religieuze of atheïstische mentaliteit 
 

Absolutist, republikein, democraat 
 

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

- Empirisch onderzoek is nodig om te weten wat de realiteit is 
- Inductief 
- Ironie: geloof kan niet bekritiseerd worden dus Locke is eigenlijk minder controversieel dan 

Anselmus 
 
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: we moeten uit onze rede stellingen maken en zo tot realiteit komen 
- Realiteit afleiden van een aantal principes 
- We kunnen God thematiseren (anselmus) & God bestuderen  
- Kennis kan ook buiten de grenzen van de ervaring liggen 

 
4. DESCARTES 

Vita 
- 31 maart 1596, La Haye en Touraine, Frankrijk 
- 11 februari 1650, Stockholm, Zweden 
- Wiskundige: analytische geometrie, algebra (cartesisch coördinatenstelsel) 
- Wetenschapper: optica en mechanica 
- Metafysicus: God, ziel en de existentie van de dingen 

 

Meditaties 
- Gepubliceerd in 1641 
- Structuur: 

o Brief van toewijding aan de decaan en doctors van de Faculteit van Theologie in Parijs  
o Voorwoord aan de lezer 
o Samenvatting 
o Zes meditaties 
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Een modern werk? 
- Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstratur 

=Meditaties over de eerste filosofie waarin het bestaan van God en de onsterfelijkheid van de ziel wordt 
bewezen 
 

Het masker van Descartes 
Descartes verkleedt zich aan het begin van dit werk als een christelijke/scolastische/middeleeuwse 
filosoof 
(link Nietzsche: Je moet verkleden en niet tonen hoe revolutionair je bent) 

- Hij “wil” het bestaan van God bewijzen, maar hij bewijst eigenlijk dat God niet nodig is voor een 
rationeel discours over het geheel van de realiteit 

o 2 meditaties hebben een overdreven interesse in het willen bewijzen van God (tot op het 
punt dat het verdacht is) 

- Want het subject of beter de absolute zekerheid van het bestaan van het denkende ding 
(“Cogito, ergo sum”) is het principe, en de waarheid van God is, zoals alle andere waarheden, 
afhankelijk van dit principe 

 
Descartes kon in die tijd niet zomaar drukken wat hij wou, er werd gezegd welke boeken je mocht 
publiceren en welke niet. Hij kreeg kritiek van mensen met veel macht waardoor hij veel moest 
verhuizen (werd achtervolgd) 
 

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

o Zintuigen 
o verschil tussen de gekke en de normale mens 
o verschil tussen realiteit en illusie (dromen) 
o “eeuwige” waarheden (God) 
o echte eeuwige waarheden (bv. van 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 

 
“Dus daarom moet ik, na alles te hebben overdacht, vaststellen dat deze uitspraak: ik ben, ik besta, 
noodzakelijk waar is, iedere keer dat ik die zeg of in mijn geest denk. ” 
 
- Het subject is denkactiviteit die terug op zichzelf keert: zelf-reflexiviteit 

o Enige wat ik niet kan vernietigen is mezelf als denk activiteit  
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“Dubito, ergo cogito, ergo sum” = Ik twijfel, ik denk, dus ik ben 
 

Het “Cogito ergo sum” en het solipsisme 
 
Is zijn theorie een solipsisme? = de overtuiging dat er maar een enkel bewustzijn bestaat: dat van de 
waarnemer en het hele universum en alle andere personen waarmee gecommuniceerd wordt, bestaan 
slechts in de geest van de waarnemer 
 

- Zekerheid is gebaseerd op de onmogelijkheid van mijn twijfel als mijn denkt-akt in vraag te 
stellen 

- Het cogito-principe creëert een dualisme: alles wat is is ofwel “res extensa” ofwel “res cogitans” 
• Res extensa: wat gedacht wordt, dingen in tijd en ruimte, realiteit die ruimtelijk is 
• Res cogitans: wat denkt, iets dat alleen bestaat indien het denkt, niet ruimtelijk (ziel) 

- Maar er is alleen absolute zekerheid van het subject over zichzelf 
- Over alles wat niet subject is heeft het “ik” geen absolute zekerheid (Ben ik mijn lichaam?) 

 

Descartes versus zijn lichaam 
 

- 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; wel een deel van de mens 
- Lichaam: passief 
- Subject: actief 
- Wat een lichaam mijn lichaam maakt is de act om het woord “lichaam” te gebruiken 

 
Wat betekent dan lichaam?  

- Het lichaam als zeker en duidelijk kennisobject is niets materieels, maar iets intellectueels 
(object van geestelijk inzicht [mentis inspectio]) 

- 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 

- Lichaam is een object van geestelijk inzicht, een eigen idee, een synthese van een bepaalde 
waarneming van iets 

- Alles wat ik zie, maak ik element van mijn lichaam 
• Oog maakt een bepaald object van mijn lichaam 

Dualisme en God als Deus ex machina 
Dualisme: res cogitans – res extensa 
God is de garantie van de waarheid van de verbinding tussen denken en realiteit  
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- Daarvoor moet zijn bestaan bewezen worden (God is gereduceerd tot een element binnen een 
filosofisch systeem) 

• God komt in systeem als brug/intsrument dat probleem moet oplossen  
 

God 
- “God” in de titels van de derde en vijfde meditaties 
- 3de: Dat God bestaat 
- 5de: Over de essentie van materiele dingen en opnieuw over God en dat hij bestaat 

 
Waarom heeft Descartes God nodig? 

- De theologen van Parijs en Leuven ontmaskeren Descartes: zijn bewijs is zeer zwak in vergelijking 
met andere bewijzen van Descartes 

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

- Zijn bewijs voor god is zwak à probleem voor gods bestaan is voor descartes totaal irrelevant, 
doet nie veel moeite in het maken van een  goed argument 

 

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 

- Ook onze connectie met de wereld is fantasie (ideologie, moraal, religie, enz.)  
 
 

5. DE VERLICHTING 

Wat is verlichting? 
⇒	Complexe vraag, slechte manier om het te verwoorden: men veronderstelt dat het antwoord verwijst 
naar een homogene corpus 
= alsof het maar 1 antwoord is, maar 1 iets is (is niet zo!) à verschillende antwoorden mogelijk 
 
De Verlichting (1650-1800) als één homogene stroming of episode van de Europese geschiedenis is de 
gangbare mening 

- Zodra je de filosofen van de verlichting met elkaar begint te vergelijken, ga je zien dat ze niet 
altijd akkoord zijn 

- Verlichting bestond niet zonder mensen 
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- 2e helft 18e eeuw verdwijnt de discussie over de verlichting (in Frankrijk), maar in Duitsland duurt 
het langer en begint het later 

- In Spanje is het maar tegen 19e eeuw 
 

⇒ DE verlichting bestaat niet, Europa maakte niet tegelijk deze ‘stap’ en de verlichting kan heel 
verschillend zijn 
 

Diversiteit van de verlichting 
Kwantitatief/ Intensiteit & uitgebreidheid; 

- Conservatieve Verlichting: enkel op wetenschap 
- Radicale Verlichting: heel de wereld transformeren, kritisch denken op elk gebied van het 

menselijk bestaan toepassen 
Kwalitatief: niveau land / Nationaal karakter 

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

o Duitsers hebben veel problemen met het religieuze, meer gefocust op kritiek van religie 
 

Pijlers van de verlichting 
- Vrijheid (liberté)  
- Gelijkheid (egalité) 
- Broederschap (fraternité) 

⇒ Deze duidelijk door de Franse revolutie 
 
“alle mensen zijn gelijk” was toen niet zo van zelfsprekend 
Argument er tegen: Als alle mensen zouden geloven dat wij allemaal gelijk zijn, dan is het gedaan met de 
sociale orde en zal er geen vrede meer zijn op straat 

- Veel systematische opressie dus niet makkelijk dat dergelijke ideeën circuleerde 
- Adel deed ook mee omdat ze bv. tegen de kerk waren of geen belastingen meer wouden betalen 

aan de koning 
 
Was de franse revolutie mogelijk zonder de verlichting? JA (geen causaal verband) 
Het is verkeerd om te denken “dankzij ze de verlichting is de franse revolutie mogelijk” MAAR er bestaan 
wel links 
⇒ Verlichting nauw verbonden met de Franse revolutie 
 

- Politieke revolutie is een modern concept 
- Revolutie: radicale definitieve veranderingen 
- Franse Revolutie als kritisch moment en toppunt van de Verlichting 
- Verklaring van de rechten van de mens en van de burger (1789)  

o Nog veel werk voor een universele erkenning van de rechten van de mens 
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- De Franse Revolutie als realisatie van de idealen van de Verlichting (een mythe?)  
 

Is de verlichting actueel? 
Ja, Voorbeelden: 
 

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

à Mensen binnenlaten, maar ze moeten wel “verlicht” worden (integreren) 
 

2. Debat in Frankrijk: Religie moet geen rol spelen in openbare leven; aan unief. We mogen 
de verlichting niet achterlaten 

 
3. Gevangenis in de VS: kritiek is gebaseerd op de verlichting “er bestaat zo iets als 

mensenrechten” 
 

- 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)  
- Met de verlichting kan je tegengestelde posities verdedigen 

 
⇒	Een kritische terugblik naar de Verlichting is nodig.  
 
Uitdagingen van de verlichting 

- De principes van de Verlichting actualiseren  
- De principes van de Verlichting radicaliseren  
- De principes van de Verlichting nuanceren  
- “Diversiteit denken tegen het autoritarisme maar ook tegen het radicale relativisme” (Todorov)  

 

Paradoxen van de verlichting 
De vraag naar de Verlichting is moeilijk: historisch-systematische complexiteit  
(Systematisch: qua inhoud is de verlichting complex) 

- Er zijn mensen die kritisch zijn tov religie  
- Sommigen willen geen religie in het land 
- Anderen zien vrijheid als “doe wat je wil” 

 
De vraag confronteert ons: 

- met de complexiteit van een unieke tijdperk  
- met fundamentele filosofische problemen  
- met de paradoxen van de westerse wereld (toen en nu)  
- met de dringende problemen uit onze tijd  

 



Amina Chasayeva Filosofie AJ 2020-2021 

 
Historisch complex: welke tijdsperiode nemen we nu? Moeten we bepaalde gebeurtenissen als deel van 
de verlichting interpreteren? Je kan de verlichting op verschillende manieren reconstrueren 
 
Vandaag de dag: negatieve visie er op 

- Kapitalisme heeft meer armoede gecreëerd 
- Auschwitz was toppunt van verlichting 
- 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  
 

Reacties tegen de verlichting 
Vooral in de 20ste eeuw, de weg van de negatie (dogmatische kritiek) 

- Universalisme: men praat over de mens alsof  er maar 1 soort van mens zou bestaan dus als je 
niet zo bent, ligt het probleem bij jou  

o à geen plaats voor uitzonderingen/andere gevallen 
o In verband met morele/metafysische ideeën is het naïef om te denken dat het mogelijk 

is om universeel te maken: “alles geldt overal” (kan wel bij wiskunde) 
o Typisch Europees; waarden/normen worden gezien als absolute waarheden 

- Eurocentrisisme: Europa is criterium om historische ontwikkeling te maken 
- Autoritarisme: idee dat je kennis moet hebben om te beslissen 

o volk is bron van legitimiteit 
o 1 persoon hoofd van de staat/religie 
o Hoe meer mensen je laat participeren in discussie, hoe langer het duurt voor je op een 

beslissing komt 
- Kolonialisme: niet alle filosofen hebben hier iets over gezegd, voor meesten was kolonialisme 

geen probleem (idealiseerden dit) MAAR dit kwam door gebrek van kennis 
- Misogynie 
- Antihumanisme: in die tijd was het niet vanzelfsprekend dat alle individuen belangrijk zijn, 

mensheid > individu 
- Utopie: denken aan toekomst die onmogelijk is, maar die gerealiseerd kan worden 

o Alles zal zogezegd steeds beter en beter worden 
o Het heden is beter dan het verleden en de toekomst gaat veel beter zijn 
o Blinde vertrouwen 

 

Verlichting: emancipatie 
Verlichting is kennis die de mensen vrij maakt  

- Premisse: er is een noodzakelijke verbinding/link tussen kennen en handelen om de realiteit 
beter te maken 
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- Kennis: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid  
- Kennis: mens is een onuitputtelijke mogelijkheid  

o Idee dat mens steeds beter kan worden, bron voor nieuwe mogelijkheden/ideeën 
- Kennis: de sociale en natuur-wereld kan steeds beter  

 
België doet mee aan de universele verklaring van de rechten van de mens à toont hoe productief 
verlichting nog is deze dag 

- Als iemand komt uit land van oorlog, heeft die recht om ontvangen te worden à asielzoeker 
 

Emancipatie in de geschiedenis 
We bevinden ons in een proces richting de totale vrijheid; richting universele erkenning dat we allemaal 
gelijk zijn 
 
Kennis: geschiedenis van de mensheid als een project/plan  

- Realisatie van de idealen van de Verlichting als doel van de geschiedenis  
- Toekomst is een opdracht  
- Tegenwoordige tijd: het wakker-worden, strijdveld tegen de “duisternis” 
- Verleden: noodzakelijke stappen  

 
⇒	Mens voor ons heeft gewerkt, en wij moeten werken voor de toekomstige generaties à mensheid is 
belangrijker (antihumanistisch) 
⇒	Mens is duizenden jaren bezig geweest met verbetering/verandering, nu kan het sneller 
 

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

- Kennis van het verleden betekent verantwoordelijkheid voor de toekomst  
 

Strijd voor emancipatie 
Emancipatie van: 

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

Deze dingen moeten weg 
 

6. VROUWEN IN DE FILOSOFIE 

Rare identificatie 
Wie is het subject van de emancipatie?  
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- Mens = man (het mannelijke subject)  
àPolitiek gebruik van synecdoche = metaforisch, denkt dat man mens is 

-  velen tellen dan niet: vrouwen, zwarten, niet europeanen 
 
⇒	Hegemonie en niet universaliteit in het moderne discours over emancipatie en rechten van de 
mensheid  

- 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, Hume, Spinoza en Burke) 
vertegenwoordigen verschillende posities tegenover de Verlichting en toch delen ze een niet zo 
vriendelijke visie over vrouwen  

⇒	Hebben allemaal grote verschillen MAAR komen overeen over vrouwen 
 
De vrouw: probleem voor filosoof 

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

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

- Vrouwen kunnen niet abstract denken en filosoferen, ze zijn niet vrij  
 
à Ook vrouwen doen mee aan de opressie omdat ze geïndoctrineerd zijn 
 

Vrouwen in de westerse filosofie 
 

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

o Maar het is altijd een man die praat, door ontkenning van de waarde van de anderen of 
overdreven bewondering kan je ook mensen discrimineren 

- Aristoteles: vrouwen = kinderen = slaven  
o Aan de ene kant heb je de vrije mannen en aan andere kant heb je de rest 

- Augustinus: vrouw is een hindernis om de wil van God wat zijn eigen roeping betreft, te 
realiseren  

o verliet zijn vrouw, vrouw is het kwade die verleid/afleid van het goede 
 

- Fichte: tijdschrift voor vrouwen, ze hebben mannen voor hun opvoeding nodig  
o zelfs mensen die iets voor vrouwen willen doen, hebben deze discriminatie die zich 

toont in de patrinalisme  
o “vrouwen hebben mannen nodig” 
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De vrouwen kwestie 
à moderne vraag  

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

antropologie)  
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 15de eeuw  
Thema’s: 

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

 

John Locke (1632-1704)  
- Voor de rechten van de vrouwen  
- Moeder heeft ook rechten  
- Maar: “mens” betekent vaak uitsluitend “man” bij Locke  
- Binnen het huwelijk is de man de autoriteit omdat man meer capabel en sterker is  

 

David Hume (1711-1776)  
- Tegen dogma’s, bijgeloof, 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  
o “We moeten niet hetzelfde van het verwachten” 

 

Baruch de Spinoza (1732-1777)  
- Mensen = dieren  
- Absoluut monisme  
- Radicaal egalitarisme  
- Maar: vrouwen zijn geen politieke subjecten  
- Argument: haar temperament, karakter en de geschiedenis!  

 
Hoofdstuk over democratie in een boek dat “politieke traktaat” moesten worden: 

- vrouwen laten zich domineren aan hun gevoelens 
- met vrouwen aan de macht zou alles slecht lopen 
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- Het is niet goed dat vrouwen aan de macht staan, want mannen gaan dit niet zomaar toelaten à 
er zal meer conflict zijn in de maatschappij 

 

Edmund Burke (1729-1797)  
M. Wollstonecraft reageert tegen zijn politieke en gender visie  
Voor Burke zijn sociale gelijkheid en passiviteit van vrouwen niet contradictorisch  

- Binnen idee van gelijkheid: geen nood dat mannen en vrouwen gelijk moeten zijn, gelijkheid 
alleen bij mannen 

 

De verlichting is paradoxaal en tegen zichzelf 
Ze kan discriminatie sterker maken  

- Ze kan ook minderheden, buitengeslotene en onderdrukte individuen sterke argumenten geven  
- Voor gelijkheid, maar toch zeer vrouwonvriendelijk 

  
Het argument van Verlichtingsdiscoursen over vrouwenemancipatie, gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen en vrouwenrechten kan samengevat worden als:  
Indien wat u (mannen) zegt waar is, 

1. Dan kan u ons niet meer discrimineren, 
2. Dan kan u ons niet uitsluiten van de politiek, 
3. Dan zijn wij allemaal gelijk  

 

Mary astell (1666-1731) 
“The first English Feminist”  

- Cartesiaanse Filosofe, theologe, schrijver 
- Een idealistische, platonische denker  
 

“If all men are born Free, why are all women born slaves?” – Mary dixit 
 
Verlichtingsmotieven in haar denken:  

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

 
Tijdens deze tijd zien we vrouwen boeken beginnen te publiceren, meeste vrouwelijke filosofen va de 
Verlichting hebben Descartes gelezen en hebben zo leren filosoferen via hem 

- Ze zijn rationalistische filosofen; goed idee over wat rede is 
- Descartes: “we zijn wijzenlijk res cogitans (=denkactiviteit ) en niet mensen” 
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à Astell zegt dus dat denk activiteit niet man of vrouw is, we zijn allemaal res cogitans 
à We moeten vrouwen naar school, unief laten gaan, iedereen moet zelfde kansen krijgen anders gaan 
we nooit gelijkheid realiseren 
 

Radicale verlichting: per se atheïst? 
Noch materialist noch atheist 

- We zijn tegen clichés  
De gangbare mening is dat radicale denkers van de verlichting atheïst waren, maar de meeste radicale 
effectieve discoursen voor emancipatie in de Verlichting hebben een religieuze basis  
- God is essentieel in het denken van M. Astell  
⇒	Noch materialist noch atheist 
 

God by Mary Astell 
“First Intelligence”, dus rede is niet hét principe  

- God is grote (eerste) intellect, toppunt van rede 
- Schepping: God is oorzaak van de wereld, God is het maximum van perfectie, zijn, etc.  
- De mens is ziel en lichaam 
- Ziel: onverderfelijk, oneindig, denkactiviteit, noch mannelijk noch vrouwelijk 
- Lichaam, materie: eindig and verderfelijk  

 
⇒	De mens moet zich als ziel erkennen en niet volgen wat het lichaam zegt  
Cultuur, wetenschap, onderwijs: middelen om zuiver te worden  
 
Mannen onderdrukken vrouwen door hen geen toegang tot onderwijs en cultuur te geven à 
Theologisch probleem, want dit is niet wat God wou. Hij eist gelijkheid tussen man en vrouw en heeft 
vrouwen een verstand/rede niet zonder doel gegeven  
(God is almachtig en heeft max van goede wil, schept niets zonder rede) 
⇒	Vrouwen zijn ook mensen dus ze hebben recht op onderwijs 
 
Voor Astell: opvoeding helpt om de weg naar God te volgen  

- Ze wil eigenlijk dat vrouwen het recht hebben om al het mogelijke te doen voor hun 
verlossing/redding  

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

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

Mary Wollstonecraft (1759 – 1797) 
- Filosofe, schrijver  
- A Vindication of the Rights of Women (1792): een feministische vertaling van de Verklaring van 

de Rechten van de Mens en de Burger  (spreekt specifiek over vrouwenrechten) 
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Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet natuurlijk, maar sociaal-cultureel geconstrueerd  
Voor gelijkheid  

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

opgevoed zijn  
o Zo worden de komende generaties beter 

- Natuurlijk verschil tussen man en vrouw moeten we niet gebruiken als argument voor politieke 
ongelijkheid 

- Proto marxisme, armoede is ongelijkheid, het is een manier om ongelijkheid in maatschappij te 
versterken 

o Morelen hebben een economische basis 
 
Vrouwen zijn ook rationeel 

- Ze hebben dezelfde vermogens als mannen  
- Ze kunnen ook opgevoed worden zoals mannen  
- Vindt het absurd dat er geen verschil is tussen mensen en dieren 

 
Vrouwen zijn geen versiering  

- Mannen willen dat vrouwen zich enkel met “mooi te zijn” bezig houden  
- Je moet als vrouw stoppen met naar jezelf te kijken uit de oog van een man en kijken vanuit het 

oog van de vrouw 
 
Rationalistisch Feminisme  

- Schoonheid is geen deugd, schoon kan ook de natuur zijn  
- Karakteristiek voor mensen is rationaliteit  
- Vrouwen moeten ook hun rationele vermogens cultiveren, zo zullen ze het verdienen als gelijk 

erkend te worden  
 
CONCLUSIE  
Natuur en cultuur  

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

 
7. IMMANUEL KANT 

Duitse filosoof, 1724-1804 
Geboren, gewerkt, geleefd en gestorven in Königsberg 
Koningsbergen was toen nog een deel van Pruisen en na WO II werd het herbouwd tot Kaliningrad.  
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Kant tegen Zöllner & co: Wat is de Verlichting? 
Zöllner is dankzij Kant nog altijd bekend, omdat Kant hem een antwoord gaf in een tijdschrift 

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

 
Daarvoor zien we filosofen die aan de verlichting meedoen, maar ze steken de verlichting niet in een 
filosofisch concept. 
 
Een verlichte discussie over de Verlichting  
Wat betekent dat kants tekst mee doen aan verlichte discussie? 

- De discussie gebeurt niet in een klooster of op een filosofische school, het gebeurt in de markt 
en in de openbare ruimte in de stad (vergelijkbaar met de hedendaagse media) 

- De discussies vonden plaats in tijdschriften waar er ruimte was voor vrijheid: Berlinische 
Monatsschrift 

- In die periode: wat is,  is wat in de tijdschrijften gezegd word 
 
Zöllner (dominee van Berlijn) vroeg; wie weet wat de verlichting is? Iedereen spreekt er over maar 
niemand weet wa dat effectie is 

- Eerst gaf Moses Mendelssohn er een antwoord op: “Über die Frage: was heißt aufklären?“ (Sept. 
1784)  

- 2 maanden later gaf Kant een antwoord: "Beantwortung auf die Frage: Was ist Aufklärung?“ 
(Dec. 1784)  

 

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

- Onmondigheid= niet zelf kunnen denken, kan pas denken als iemand anders de leiding geeft 
• Het is onnatuurlijk, is onze schuld en verlichting is hier weg van gaan en 

moreel/inteleectueel volwassen worden 
 
Sapere aude! (=durf te weten!) Heb zelf het lef van je eigen verstand gebruik te maken! is dus het motto 
van de verlichting.”  
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Verlichting = autonomie 
“Luiheid en lafheid zijn de oorzaken, waarom een zo groot deel van de mensen, lang nadat de natuur hen 
van vreemde leiding heeft vrijgesproken (naturaliter maiorennes), toch graag levenslang onmondig blijft; 
en waarom het voor anderen zo gemakkelijk wordt, zich tot hun bevoogders op te werpen.”  

- Niet autonoom kunnen denken is een praktisch probleem, de beslissing om vrij te zijn ontbreekt 
- Verlichting is een actie/handeling van het individu waardoor het individu autonoom wordt  
- Om autonoom te worden moet je het willen 
- Probleem van verlichting is niet kerk of bijgeloof, probleem bevindt zich in het individu zelf; 

gebrek aan zelfvertrouwen, zelfliefde, luiheid 
• Vergelijkbaar met Wollstonecraft: jezelf bekijken vanuit een mannelijk oog) 

ð Mensen zijn laf en daarom kunnen zij zich niet emanciperen 
 

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.”  

- Religie is ook een vorm van comfort 
- Het is zo makkelijk om onmondig te zijn, je weet wat te doen, je panikeert niet, je leeft altijd in 

comfort 
- Als je kind problemen heeft, breng je die bij artsen, pedagogen etc. ipv het kind op te voeden  
- Kant is tegen de manier waarop mensen hier mee om te gaan, ze gebruiken bvb. boeken als een 

manier om niet te groeien en op problemen op te lossen 
- Mensen die geld hebben, hebben meer comfort en voor hen is het moeilijker om zelfstandig te 

denken 
 

Intersubjectiviteit: horiztonale 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.”  

- Iedereen zegt je wat je moet doen en niemand geeft je de tijd/ruimte om zelf te denken  
- Enige die niet zo is is Frederick De Grote (toenmalige politieke authoriteit): Men moet hem wel 

gehoorzamen maar tegelijkertijd laat hij iedereen denken, zeggen en publiceren wat die wil 
- Alle mensen ambeteren elkaar, burgers controleren elkaar (vb. pas op of ik bel de politie!) 
 
ð Opressieve macht uit zich door de burgers: horizontaal en niet verticaal 

 



Amina Chasayeva Filosofie AJ 2020-2021 

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

- Kant zegt niet dat hij geen koning/keizer wil of dat filosofen aan de macht moeten 
- Het beste is als je mag publiceren/zeggen wat je wil zelfs als de autoriteit er niet akkoord mee 

gaat 
ð Kant wil gewoon publiek verstand kunnen gebruiken  

 

Privé en publiek gebruik van rede 
- Grens tussen straat/markt en huis/hof/kerk  
- Maatschappij versus staat 
- Waarheid versus Autoriteit  

 
Privé= individuele moraal/geloof 

- In de tekst van Kant komt er een voorbeeld over een leerkracht: hij mag schrijven wat hij wil en 
zeggen wat hij belangrijk vindt, maar als hij lesgeeft moet hij wel de regels van het instituut 
volgen (privé gebruik van de rede) 

 
Publiek= rede 

- Veel werk, proberen zo objectief mogelijk te zijn 
 

ð Rede moet principe van het sociale leven zijn  
 

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

- Geïnstitualiseerde godsdienst: verlichting op gebied van wetenschap is geen probleem, maar 
vanaf wanneer we kritiek geven op religie loopt het verkeerd 

- Wil Politieke macht overtuigen om iedereen in volle vrijheid kritiek op religie te laten geven 
 
Kant tegen Zöllner 
Religie: dominantie-instrument: object is geweten van de individuen en dit geweten is precies wat 
geëmancipeerd moet worden à religie moet weg 

- Geweten (subject en object van de politiek)  
- Religie (dogmatisme) hindert de vooruitgang  
- Dogmatisme is vijand van denken  

 
Verlichting= kritisch denken over religie 
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Sapere aude!  
 
Verlichting is vooral een praktische zaak “Luiheid en lafheid zijn de oorzaken”  

- Hindernissen voor de Verlichting: Comfort van het moderne leven en dominantie van het 
geweten door institutionele religies  

- Ontdekking van de dynamiek van onderdrukkende macht  
Verschil tussen Revolutie (massa) en hervorming van de manier om te denken (vrije individuen)  
 
Openbaar en privaat gebruik van het verstand 

- Open discussies niet toelaten is misdaad tegen de mensheid 
- Tegen de Verlichting te handelen is het heilige mensenrecht schenden  

Waarheid boven alles: “Caesar non est supra grammaticos”  

- “Keizer is enige die dat goed doet…” à vele filosofie specialisten denken dat het een rationele 
tekst is die de keizer van toen ondersteunt/beschermt 

- Maar begrijpen niet dat Kant zegt (zie Latijns zinnetje): de keizer bevindt zich niet hoger dan de 
wetenschappers, filosofen etc; we zullen je gehoorzamen, maar je moet ons laten publiceren 
wat we willen 

 
De echte revolutie gebeurt in de hoofden van de mensen. Pas als de politieke macht vrijheid van 
meningsuiting toelaat, gaat de echte echte emancipatie van de maatschappij plaatsvinden.  

- Probleem met politieke revoluties: het volk is vaak niet gecultiveerd genoeg om deze revolutie te 
begrijpen 

 
ð De kern van de verlichting: Pleidooi voor vrijheid van meningsuiting (communicatie en interactie) 

en tegen de politieke rol van de kerken in de samenleving  
 

Wat is Verlichting dan voor Kant?  
- Een definitie van de mens als emancipatieproces (we zijn niets anders dan vrije handelingen)  
- Een historisch proces van emancipatie van de mensheid (doel = eeuwige vrede)  
- Een “filosofische partij”, filosofisch activisme tegen bijgeloof en dogma’s  
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19E EEUW: MARX EN NIETZCHE 

1. DE MODERNITEIT  

Verlossing zit in de toekomst, laatste woord is altijd een belofte 

Inleiding: historische situatie van Marx en Nietzsche 
Marx: de anti-filosoof? De filosoof van de revolutie? De denker van het communisme? 

ð Humboldth Universiteit Marx: “De filosofen hebben de wereld allemaal op verschillende 
manieren geinterpreteerd; het komt er op neer om de wereld te veranderen” (citaat) à de 
revolutie tot een realiteit maken 

MAAR is geen anti-filosoof, wel filosoof van de revolutie (hij vond dit noodzakelijk). Hij was wel een 
denker van het communisme, maar vond dit (begrip) niet uit. 
 
Nietzsche: filosoof van de 19de eeuw, van de fin de siècle à proto-existentialist? Een proto-nazi-filosoof? 

ð Geen liefde voor massieve dingen 
 
è Twee interpretaties: Ricoeur en Boeder (! Examen ! ) 
 

De school van de achterdocht 
Paul Ricoeur, Franse filosoof (1913-2005) 
“Drie meesters domineren de school van de achterdocht: Marx, Nietzsche en Freud.” (Freud and 
Philosophy, 1970, p. 32) 

- In de 18de – 20ste eeuw zijn er 3 filosofen die de ganse traditie van de filosofie in vraag stellen 
 
Hun stelling: het bewustzijn bedriegt zichzelf, is niet voor zichzelf “transparant” noch zuiver  

- Descartes’ cogito: wij hebben onmiddellijk toegang tot wat wij als denkactiviteit zijn 
o R zegt: volgens Descartes ken ik mijzelf, ik kan mijzelf zien en ik ben zeker dat wat ik zie, 

klopt 
o Relatie tussen wat ziet en wat gezien wordt 

 
Bewustzijn vervalst zich wegens economische interesses (Marx), door ressentiment van de zwakke mens 
(Nietzsche) en/of door repressie van het onbewuste (Freud)  

- Volgens marx: economische relaties tusssen jezelf als subject en object (tussen wat ziet en wat 
gezien wordt)  

o Wat voor Descartes zeer eenvoudig was, klopt niet volledig. Er is een 3e ding dat het 
denken/rede niet kan zien: de oorsprong van zichzelf à Deze waarheid bevat de 
klassenstrijd 

- Freud: wat ik niet weet, is het onbewuste 
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De moderniteit (Die Moderne) 
Heribert Boeder, Duitse filosoof (1929-2013) 

- Marx, Nietzsche, en Heidegger vormen de kern van een drievoudige negatie van de metafysica 
(de moderniteit) 

o Ze zijn een poging die eindigde in mislukking: ze zijn allemaal even metafysisch als hun 
tegenstanders (probeerden anti-metafysisch te zijn) 

- Moderniteit: tijdperk van Feuerbachs Principes van de filosofie van de toekomst (1843) tot 
Heideggers “Gelassenheit” (1955) 

o Gelassenheit: het is onmogelijk om te filosoferen zonder metafysisch te worden, het 
enigste wat je kunt doen is een beetje sereniteit uitoefenen 

- Einde: uitputting van de mogelijkheden om het geheel van de realiteit op een antimetafysische, 
maar toch totaliserende manier uit te leggen. 

 
2. MARX, NIETZCHE EN HEIDEGGER 

Ze reconstrueren de verleden tijd als een eenvormig continuüm van een grote vergissing (een fout): 
- Geschiedenis van privé-eigendom en klassenstrijd (Marx) 
- Geschiedenis van het nihilisme (Nietzsche) 

o = ontkenning van het bestaan van betekenis/waarde in de wereld 
o Men praat over God, logos etc. maar merkt niet op dat die over niets praat, alles tot nu 

toe was fout 
- Geschiedenis van het vergeten van het ‘zijn’ (Heidegger) 

o We zijn vergeten wat de realiteit is, toppunt is de filosofie van de techniek (onze 
technologische tijd waar we alles kunnen reduceren tot stock), “we zien een rivier niet 
meer als een dichter vroeger, maar als potentiaal om elektriciteit te produceren” 

ð Geschiedenis is een grote vergissing 
 
Tegenwoordige tijd: een noodsituatie - gevaar  
 we gaan naar een plek waar er een rust is , waar er een waarheid is 

- De drie posities richten zich elk tot een ander tijdperk in de Westerse filosofie: 
o Marx: de moderne wijsbegeerte 
o Nietzsche: de middeleeuwen  

§ Anti-Christus, vijand van het Christendom (cf. Plato en het volk) 
o Heidegger: de Oudheid 

§ Bestudeert de Griekse filosofie voor Plato 
§ We moeten de Grieken bestuderen omdat de filosofie in de Oudheid een 

verkeerde keuze heeft gemaakt en zo is de geschiedenis van de vergissing 
begonnen 

§ We moeten dus terug keren naar de oorsprong (ook te zien bij Freud: 
onbewuste is de oorsprong van het bewuste) 

-  De filosofie is voor deze filosofen verdacht geworden: de principes zijn geen principes; er is 
geen “orde” als oorsprong of begin.  
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ð De oorsprong legt de realiteit uit, daar vinden we de waarheid, wanneer begon de grote 

vergissing? 
 

Metafysica & haar moderne critici 
 
Metafysica: Parmenides en Heraclitus… 
tot Hegel 
 
Feuerback met zijn filosofie over de 
toekomst; symptoom dat iets nieuws aan 
het beginnen was 
 
N, M, F en H zoeken naar de oorsprong 
 
 
 

 
3. MARX  

Ecce Homo (I) 
Karl Marx (1818-1883): Duitse filosoof van het communisme 
Wat gebeurt er als een filosoof een wetenschappelijk object tot zijn object maakt?  
à Hoe men economie tot een object van de filosofie maakt 
 

Het communistische manifest 
Inleiding: de taak voor de filosofie is een concept te ontwikkelen voor dat onbekende waarvoor “de 
macht” bang is en waarin vele mensen de emancipatie van de mensheid zien 
Waarvoor iedereen bang is, is de waarheid over het zijn: de gruwelijke oorsprong van het sociale leven en 
van alles wat heilig, schoon, goed, enz.  

- Ik, de filosoof, ga jullie vertellen wat het object van jullie angst of hoop is 
- Ik toon wat het kapitaal doet, ik ontmasker de waarheid: alles kan gereduceerd worden tot 

economische relaties à mijn lichaam is niets meer dan fysieke kracht die moet verkocht worden 
om te overleven 

 
Bourgeois en proletariërs: 
“De bourgeoisie heeft in de geschiedenis een hoogst revolutionaire rol gespeeld.” 

- In de tijd van marx kan je de bevolking in 2 klassen verdelen 
- De droom: rechtvaardigheid, om in de toekomst een absolute eenheid te hebben 
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De revolutionaire kracht van de B. is zoals het licht van de rede, de zon van Plato (idee van het 
goede), de God van Augustinus, de godin van Parmenides: ze toont de realiteit zoals deze inderdaad 
is 
- Elk systeem is ooit tot een einde gekomen en uit de dood van dat systeem is een nieuw systeem 

gekomen (uit de crisis ontstaat een nieuw systeem) 
- De B. is een revolutionaire klasse en het revolutionair karakter van de proletariërs komt van hen 

 
Het tijdvak van het kapitaal is anders dan de vorige tijdperken van geschiedenis van de mensheid (de 
crisis is constitutief) 

- Tussen het tijdperk van het kapitaal en de vorige tijdperken is er een kwalitatief verschil dat 
cruciaal is om onze tijd te begrijpen 

 
Het kapitaal heeft de wereld geschapen (kosmopolitisme, globalisering)  

- Wat de dood van elk systeem was, nl. de crisis, is wat de kapitaal constitueerd 
- B. brengt zichzelf in crisisen: einde van het kapitaal is de reaffirmatie van de macht van het 

kapitaal 
- Met hegemonie van het kapitalisme hebben we een manier van denken/leven geleerd die 

moeilijk is te verlaten 
 
Het kapitaal maakt van het ideaal van gelijkheid een realiteit: “onderscheid van geslacht en leeftijd geldt 
maatschappelijk niet meer voor de arbeidersklasse.” 

- We zijn allemaal lichamen die hun fysieke kracht moet verkopen om te overleven 
- De mens wou gelijkheid en het kapitaal heeft gelijkheid gebracht: we zijn allemaal proletariers 

 
“Maar de bourgeoisie heeft niet alleen de wapens gesmeed die haar de dood brengen; zij heeft ook de 
mannen geteeld die deze wapens zullen hanteren — de moderne arbeiders, de proletariërs.” 
 
“in dezelfde mate waarin de bourgeoisie, d.i. het kapitaal, zich ontwikkelt, in dezelfde mate ontwikkelt 
zich het proletariaat, de klasse van de moderne arbeiders, die slechts zo lang leven als zij werk vinden, en 
die slechts zo lang werk vinden, als hun werk het kapitaal vermeerdert. Deze arbeiders, die zich 
stuksgewijs moeten verkopen, zijn een waar, als ieder handelsartikel, en daardoor in dezelfde mate aan 
alle wisselvalligheden van de concurrentie, aan alle schommelingen van de markt blootgesteld.” 
 

- Eigendom is werk dat kan verkocht worden 
- P zijn de dood van de B: op een gegeven moment gaan ze bewust worden dat de situatie 

onmenselijk is en de onderdrukking van de B gaat zo groot worden dat de P ofwel een revolutie 
gaat beginnen ofwel dood zal gaan 

 
ð Die dag is er nooit gekomen en zal nooit komen (geen einde) 

 
Waar zijn de proletariërs? 

- In actu? In de werkelijkheid zijn het degene die alleen overleven door zichzelf te verkopen 
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- In potentia/volgens de mogelijkheid? P zullen de volledige verlossing bereiking, rechtvaardigheid 
in de vorm van de communistische maatschappij 

 
 
“De arbeid van de proletariërs heeft door de uitbreiding van de machinerie en de arbeidsverdeling elk 
zelfstandig karakter, en daarmee alle aantrekkelijkheid voor de arbeiders verloren.” 

- Ik kan niet meer genieten van werk, werken is verschrikkelijk 
- we gaan werken voor onze collega’s, de leuke koffie ruimte etc. maar niet om te werken 
ð De aantrekkelijkheid van het werken is weg 

 
4. NIETZCHE  

Ecce homo (II) 
Friedrich Nietzsche (Duitse filosoof 1844-1900) 

- een echt ambetante, aristocratische denker 
o Wil zo ver mogelijk weg van de gewone mens 
o Idee van het volk/massa staat zeer sterk weg van hem 

- “Hoe men met de hamer filosofeert”  
o Met de hamer filosoferen: zo hard mogelijk de muur kapot maken (cf. break on through 

the other side) 
- Filosoof van het nihilisme 
- Zijn filosofie: manier om de leegte van het bestaan met een glimlach te aanvaarden 

 

Also sprach Zarathustra 
Over de drie transformaties van de geest: 

1. Kameel = slaaf van de waarheid en de plicht 
o We zijn een slaaf van wat anderen zeggen dat we niet/wel mogen doen (bv. Van onze 

ouders, God…) 
o We genieten er van om een slaaf te zijn (Cf. Kant): we doen zeer graag mee aan 

collectieve ervaringen en er is maar 1 manier om te leven: echte slavernij (men denkt dat 
die vrij is) 

2. Leeuw = erkenning dat God of de rede een mythologische entiteit is (een draak), emancipatie 
van de onderdrukkende macht van God en/of de morele imperatief (Du sollst!) 

o Bevrijding, maar kan nog niks nieuws creëren, weet niet wat die wil 
3. Kind = een heilig JA zeggen tegen de nietigheid van de wereld, productieve vrijheid, onschuldig 

scheppen en vernietigen  (terug naar Heraclitus?) 
- Een kind weet wat die wil 
- Eigen morele waarden creëren  
 
ð Transformaties lopen van slavernij naar productieve en creatieve vrijheid. 

Nihilisme is conditie daarvoor 
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Nietzsche’s concept van Genealogie 
= vraag naar de morele waarde 
De genealogie vraagt naar de oorsprong of geboorte van iets 

- Genesis = oorsprong van het bewuste object (volgens freud= onbewuste) 
 
Nietzsche gebruikt genealogie in zijn onderzoek naar  de geschiedenis van de moraal 

- Zijn genealogische methode toont dat de oorsprong van de moraal allesbehalve moreel is  
- Kritiek van de morele waarden door historiseren van deze waarden 
- Vraag naar de waarde van de waarden, naar de niet-morele oorsprong van moraliteit 
- Onderdrukkings relaties: wat ik wil is het goede, als je dit niet volgt, is dit een misdaad 
- ! goed – kwaad is altijd een product van mensen 

 

Moraal volgens Nietzche 
- De studie van de moraal veronderstelt een perspectief dat zich voorbij goed en kwaad bevindt 
- Moreel is volgens Nietzsche hypocrisie, symptoom, masker, narcoticum, stimulans, remming, 

geneesmiddel, gevaar van gevaren 
• Elk moraal is een symptoom van iets anders 
• Wat we als goed beschouwen is een resultaat van de geschiedenis 

- Moraal maakt een soort van mens onmogelijk en een andere wel mogelijk 
• Is het grootste gevaar omdat het het leven onaantrekkelijk maakt en de mens tot een 

kameel verandert 

Nietzsche over lezen, denken en studeren: Herkauwen 
• “We zij onbekenden voor onszelf …” 
• Het gaat altijd over de juiste vraag te stellen, een nieuw object van liefde te zoeken 
• Goed lezen heeft de kunst van de koe nodig    

 
Er is niets zo mooi als een tekst opnieuw lezen. Steeds lezen, herlezen, herkauwen als koeien 
In de herhaling vind je wel iets dat de moeite waar is om te onthouden. 
 
TEKST VOORREDE 
We weten niet wie we zijn, zelfs de wetenschappers weten dat niet 
We gaan altijd naar buiten gaan zoeken. Hoe komt het dat je verwacht dat je jezelf gaat vinden?  
Het is onze schuld, we zoeken onszelf niet. We willen het niet, want anders merken we dat alles een 
grote niets is. Dat het goede op zich niet bestaat en dat niemand op zich slecht is.  

ð Iedereen is goed en slecht. 
ð Zo verliezen we de zekerheid die zo comfortabel is zoals drug 

 
We gaan zoals bijen elke dag naar buiten en we zoeken materialen om mee naar huis te brengen 
En wat als we plots de klokken horen? “Hoe laat sloeg het daar eigenlijk?” 
Wat hebben we eig tot nu toe gedaan? Wie zijn wij eigenlijk? 
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“We blijven onszelf nu eenmaal noodzakelijkerwijs vreemd”  
We begrijpen onszelf niet, we zijn verplicht om onszelf te begrijpen 
“ieder is zichzelf de verste” 
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DE 20STE EEUW EN VANDAAG 

1. DE BEAUVOIR  

Inleiding: historische situatie van de Beauvoir 
Simone de Beauvoir (1908-1986): Franse existentialistische filosofe 

- Getrouwd met Jean Paul Sartre 
 
Existentialisme 
Alles heeft een essentie (=definitie) en een existentie (=bestaan) 

- Essentieel: altijd hetzelfde, onessentieel: verandert constant 
- We leiden de existentie van de essentie af, maar dit is fout 
ð Existentie: concreet voorbeeld van de definitie, is NIET het effect/afhankelijk van de essentie 

 
De essentie van iets is een product van de existentie, essentie bestaat op zich niet, degene die bestaan is 
degene die essentie produceren 

ð Essentie komt na/uit existentie 
Vb. De essentie van Emiliano’s bestaan is dat hij een dier is dat kan praten  
 

Existentialistische feminisme 
Descartes: ‘ik denk dus ik besta’ à existentialisme zegt: alles gebeurt omgekeerd 

- Er is een lichaam dat kan spreken, dat ergens naar school is geweest, een leven leid… en erna 
zich afvroeg wat de essentie is van het bestaan 

- Probleem: Descartes denkt dat wat hij geproduceerd heeft, de oorsprong is à klopt volgens het 
existentialisme niet, het is omgekeerd 

 
Vergelijking Beavoir en Wollstonecraft 
Wollstonecraft: 

- In de licht van de Franse revolutie 
- Ongelijkheid van man en vrouw: product van cultuur en geschiedenis 
- Toppunt van de strijd: gelijke rechten 
- Veronderstelt dat er een onafhankelijke essentie van de mensheid is 

 
Beavoir:  

- De mens op zich, de man op zich etc. bestaan niet 
- Essenties zijn allemaal culturele constructies 
- De vrouw bestaat niet in termen van essentie, het zijn waardevolle wezens 
- Er is altijd een culturele strijd om de betekenis van woorden 
- Toppunt van de strijd: wanneer de meerderheid van de mensen vergeet waar de betekenis 

vandaan kwam  à vergeten dat het resultaat van de definitie strijd is 
 
Vergelijking Plato en Beauvoir 
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De Beauvoir deelt de maatschappij op, o.b.v. sekse: mannen versus vrouwen  
Plato deelt de maatschappij op, o.b.v. hun capaciteiten:  

1. Mensen die veel kunnen 
Bv. In staat om naar de oorlog gaan  

2. Mensen die niet veel kunnen  
Zowel in deze eerste groep als de tweede, kunnen mannen én vrouwen zitten. Volgens Plato is het dus 
niet omdat je een vrouw bent, dat je niks kan  

ð  Om deze reden is Plato minder vrouwonvriendelijk dan de meeste filosofen  
 
Examen; teksten kunnen herkennen  
 

De tweede sekse (1949): inleiding 
 

• De bekendste passage van dit werk: "On ne naît pas femme, on le devient” 
• Vrouw wordt haar essentie, deze essentie is niet op zich, vrouw wordt wat de man denkt dat een 

vrouw moet zijn  
• 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  
 
 
Normaal: A conditioneert wat B is en omgekeerd (zoals de dualiteit van dag en nacht) 
Maar, in het geval van de vrouw als het andere, gaat de beweging alleen in 1 richting  

- De man bepaalt wat de vrouw is en de vrouw blijft totaal passief 
- Ze begrijpt zichzelf vanuit wat de man zegt wat de vrouw moet zijn (Cf. Wollstonecraft: 

geïndoctrineerd dat ze altijd schoon moeten zijn, ziet zichzelf vanuit de oog van de man) 
 
Vr: “ik ben het andere, ik ben wat de man niet is” à geen “ik” 

ð In de relatie van man-vrouw is er geen reciprociteit, vrouw blijft het absolute andere, als zij 
praat, is het vanuit het zichtpunt van de man 

ð De vrouw is de Ander, de man is het subject/het absolute 
 
Voorbij de dualiteit (dag-nacht, goed-kwaad) : gaat niet over het zeggen dat vrouwen even goed/beter 
zijn dan mannen 
à We moeten stoppen met binnen de dualiteit de discussiëren, we moeten dit voorbij gaan 
à On the other side; geen essentie (van de vrouw), maar een groot probleem 
 
Wat is het verschil van de andere vrouw en de andere anderen? 
Joden/Zwarten/proletariërs verzamelen zich in groepen/gemeenschappen; samenwerking van de 
individuen die het collectieve andere uitmaken  
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- Vrouwen zijn verspreid; geen onderlinge communicatie 
- Vrouwen reproduceren het zelfsbewustzijn van de man en hierdoor kunnen ze geen verbinding 

maken onderling à moeilijk om tot een collectief subject te komen 
ð Vrouwen hebben geen klassenbewustzijn (in Marx’s termen) 

- De vrouw kan zelfs niet in de dromen deze opressie/afhankelijkheid doen verdwijnen (Zwarten, 
Joden etc. wel) 

- Verschil tussen de seksen vind je alleen bij mensen 
 
De man heeft niet alleen de vrouw, maar de wereld waarin vrouwen en mannen leven geschapen 

- Voorbeeld; een vrouw met diploma 
o Wat hen stoort is dat vrouwen het subject worden 
o Geen probleem om in competitie te gaan met andere mannen 

 
- Kants idee van “comfort=opium” ook toe te passen bij manen & vrouwen 

o Mensen in deze opressie voelen het niet, vrouwen durven zich niet te emanciperen, 
want dat betekent veel werk à kan veel pijn veroorzaken 

 
Abstracte gelijkheid, concrete ongelijkheid: iedereen heeft een bepaalde rol in het gezin 

- Als de vrouw over zichzelf begint te gedragen als subject, vind de man dit niet goed en dreigt die 
haar te verlaten 

- In die tijden was de vrouw nog financieel afhankelijk van de man 
 
Er zullen altijd argumenten voor en tegen de emancipatie van de vrouw zijn 
à We moeten doorbreken, iets helemaal anders doen 

- Alles (wat vanzelfsprekend is) in vraag stellen 
- Voorbij de vraag of een van de twee inferieur/superieur is 

 
Methodisch: objectiviteit bestaat niet, alles wat we zeggen of doen is geconditioneerd door de wereld 
waar we in leven 
Inhoudelijk: articuleren wat de vrouw is, wat ze zijn geworden à zo kunnen we er makkelijk over 
discussiëren 

- Bepalen wat onderzocht moet worden, namelijk: hoe is de waarheid rond de vrouw 
geconstrueerd?  

- Afvragen: welke kansen hebben ze gehad + welke kansen krijgen ze nu? 

2. PAUL PRECIADO (1970) 

Boeken geschreven:  
• Pornotobia  
• Testo junkie  
• Manifesto contrasexual  

 
Zijn ideeën:  
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• Biopolitiek: politieke probeert het biologische leven van mensen te beïnvloeden/sturen Bv. 
Coronavaccins  

• Dit is veranderd naar farmapornografische era  
• Geen gender-studies, geen wetenschap, maar filosofisch terrorisme!  
• Nieuwe concepten om de wereld anders te bekijken  

 

PRINCIPES VAN DE FARMAPORNOGRAFISCHE ERA  
1. Masturbatie = motor vd economie: we helpen elkaar een orgasme te krijgen en zo draait de 

economie  
2. “Potentia gaudendi”: we zijn op zoek naar genot  
3. “Excite”: wanneer we dit genot niet vinden zijn we depressief  
4. “Control”: we nemen alcohol, pillen, drugs in om ons terug die kick te geven  

 
 


