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FILOSOFIE 
 HOOFDSTUK1: FILOSOFIE IN DE OUDHEID 

WAT IS FILOSOFIE? 

AFKOMST 

Filosofie < Griekse “philosophia” 

- Philo = liefde 
- Sophia = wijsheid 

In het Nederlands hebben we 2 woorden om dit woord te vertalen: 

- Filosofie 
- Wijsbegeerte 

ETYMOLOGIE 

Etymologie van “filosofie” = samenstelling van … 

1) Liefde of vriendschap (Grieks: philo) 
2) Wijsheid (Grieks: Sophia 

 
ð Filosofie = vriendschap of liefde voor de wijsheid 

Etymologie van “wijsbegeerte” = samenstelling van … 

1) Wijsheid 
2) Begeerte 

 
ð Wijsbegeerte = begeerte naar wijsheid 

Conclusie: filosofie betekent zowel liefde of vriendschap met de wijsheid alsook begeerte naar wijsheid; een al 
dan niet bewuste affectieve verhouding (vriendschap, liefde, begeerte, verlangen) tot wijsheid 

DEFINITIES 

- Een disruptief discours over de realiteit: discours dat met iets helemaal nieuws en anders komt 
- Een rare vriendschap: 

ð Enerzijds: vriend van de wijsheid (onwetendheid) 
ð Anderzijds: vijand van de wijze, de wetenschappers, van de dominante opinie en ook van 

andere “vrienden” van de wijsheid bv. Misverstand tussen Aristoteles en Plato 
ð Let op! Deze kritische attitude is ook begeerte, verlangen 

- Geen weten of wetenschap (wetenschap heeft niets met politiek te maken, filosofie is altijd politiek) 
- Geen wijsheid, maar het streven naar wijsheid 
- Geen vanzelfsprekendheden (in tegendeel) m.a.w. GEEN … 

o Algemene, heersende meningen  
o Zaken die in (de mode) zijn 
o Clichés 
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PRINCIPES VAN DE FILOSOFIE 

- Filosofie zegt: wat je ziet, wat je denkt dat de realiteit is, is eigenlijk niet de échte realiteit maar een 
vertekende interpretatie daarvan (schijnbare wereld). 

- Filosofie is niet zomaar iets zeggen, de taal van de filosofie is anders dan de alledaagse taal 
ð Filosofie steunt op … 

o Begrip i.p.v. beelden, catechismus (= lesboek van de christelijke leer), enz. 
o Immanentie (= alles gebeurt in het denken) i.p.v. transcendentie (= het overstijgen 

van de mens, boven de gewone werkelijkheid gaan zoals verhalen over goden) 
o Argumenten geven i.p.v. verhalen te vertellen waarin men moet geloven 

- Filosofie vraagt: 
o Afstand (ruimte) en geduld (tijd) 
o Wantrouwen (in de eigen wijsheid) 
o Vertrouwen (in de niet gevonden waarheid) 

KENMERKEN VAN DE FILOSOOF 

Vijanden van de mens zijn wijsheden: 

- De wijsheid die de filosoof nastreeft is altijd anders dan de wijsheid die de meerderheid als waarheid 
erkent. 

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

ð Wat voor de gewone mens vanzelfsprekend is, is dit niet voor de filosoof 
ð Gewoonlijk baseren mensen zich op hun gezond verstand, de filosoof stelt dit in vraag 

ð Waarom rekenen de mensen op gezond verstand? 
ð Waarom denken de mensen niet verder of anders? 

ð Wijsheid van de filosoof ó wijsheid van de mens 

Ambetante mensen: 

- Ze doen vaak moeilijk 
- Ze zijn zeer kritisch, stellen alles in vraag => schijnen uit dat ze wat andere mensen denken of zeggen 

niet geloven 
- Ze proberen alles te begrijpen op een andere manier 

BELANGRIJKE NAMEN BINNEN DE FILOSOFIE 

SOCRATES (469-399 V. CHR.) 

- Uitspraken: 
o “Ik weet dat ik niets weet” 
o “Ik weet dat jullie voor waar, goed, juist en schoonhouden, vals is” 

- Bijnaam ‘De horzel van Athene’ (Hij begaf zich op de straten en pleinen van Athene waar hij 
gesprekken voerde met leerlingen en voorbijgangers over filosofische onderwerpen.) 

- Voerde nieuwe goden in en misleidde de jeugd => Ter dood veroordeeld 

BARUCH DE SPINOZA (1632-1677) 

- Gefrustreerde politicus 
- Schreef verschillende boeken: 
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o “Un monstre de confusion et de ténèbres” = een monster van verwarring en duisternis 
(Frans) 

o “Universally infamous” = universeel berucht (Engels) 
o “Atheorum nostra aetate princeps” = atheïstische leider van onze tijd (Latijn) 

- Was gevaarlijk voor de sociale, religieuze, politieke en economische orde 
- Had radicale, democratische, egalitarische ideeën 

o Slechts één substantie kan bestaan 
o Uitspraak: “Deus sive natura” = god ofwel de natuur 

- Leidde tot de term “Spinozist” die als belediging werd gebruikt voor filosofen => betekent ‘een 
gevaarlijk persoon’ 

F. NIETZSCHE (1844-1900) 

- Gefrustreerde muzikant, filosoof, … 
- Bijnaam ‘De hamer-filosoof’ (Omdat Nietzsche de aanval inzette op heersende ideeën en vond dat 

deze ideeën verleden tijd moesten worden, noemde hij zichzelf de 'filosoof met de hamer'. De slag van 
zijn hamer opende volgens hem een ruimte voor een nieuwe soort mens: de Übermensch) 

- Provocatief (= uitdagend), controversieel (= omstreden, waarover grote meningsverschillen zijn), 
polemisch (= met een duidelijke stellingnamen en een beetje ruzieachtig)? 

- Nihilist (= niets gelovende)? Atheïst (= iemand die denkt dat er geen god is en dit ook aan anderen 
verkondigt)? 

- Uitspraken:  
o “Filosofie is aan gene zijde van goed en kwaad” 
o “God is dood. Er was ooit een god. Hij is nu dood. Wij hebben hem vermoord. En nu? Wat 

doen we nu zonder god? De dood van god is dus geen antwoord, maar een probleem.” 

PAUL PRECIADO (1970) 

- Filosoof, transgender en feminist 
- Al verschillende boeken geschreven 

o Pornotopia: an essay on Playboy’s architecture and biopolitics (2014) 
o Testo junkie: sex, drugs, and biopolotics in the pharmacopornographic era (2013) 
o Manifiesto contrasexuel (countersexual Manifesto) (2002) 

- Geen genderstudies, geen wetenschap, maar filosofisch terrorisme! Nieuwe concepten om de wereld 
anders te bekijken. 

DE HISTORICITEIT VAN DE FILOSOFIE 

- Antieke wijsbegeerte: Socrates 
- Moderne wijsbegeerte: Baruch Spinoza 
- Moderniteit: F. Nietzsche 
- Postmoderniteit: Paul Precadio 

WAT IS FILOSOFIE IN DE OUDHEID? 
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Filosofie en/of wijsbegeerte is vriendschap of liefde voor de wijsheid en begeerte naar wijsheid, maar filosofie 
is in elk tijdperk en zelfs bij elke filosoof altijd anders. 

ð 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 voor socratische filosofen 
en eindigt met Aristoteles. 

Schema van filosofie in de Oudheid: 

FILOSOFEN IN DE OUDHEID 

THALES EN DE VOOR-SOCRATISCHE FILOSOFEN 

THALES (624 -545 V.C.) 

- Zou de eerste filosoof zijn 
- Wijsheid bij hem is de wetenschappelijke verklaring van de natuur 

ð Toont de onwaarheid van de wijsheid van zijn tijdgenoten, namelijk de mythologische uitleg 
over de natuur bv. mythologische werken van Homerus en Hesiodus: hun idee is dat het 
universum de wil van de goden volgt; het ontstaan van het universum wordt uitgelegd als een 
product van de handelingen van de goden 

- Uitspraken:  
ð “Het principe van de realiteit (van de natuur) is water en water is geen god. Dat water het 

principe is, is geen verhaal waarin je moet geloven, maar kennis die je door empirische 
observatie vergaart” 

ð “Liefde is empirisch onderzoeken naar het materiële principe van de realiteit” 
 

HESIODUS 
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Theogonie van Hesiodus: 

1) In het begin enkel chaos: de aarde (Gaia) ontstaat uit chaos, ze is de moeder van de hemel (Uranus) 
2) Ontstaan oer-goden van chaos 
3) Uit deze oer-goden ontstaan goddelijke en niet-goddelijke wezens  
4) Deze zorgen voor de natuur 
5) Pas hierna ontstaan mensen 

Het universum is het resultaat van een proces van voortplanting 

ANDERE VOOR-SOCRATISCHE FILOSOFEN 

Na Thales komen andere filosofen die ook de vraag stellen naar het principe van de natuur: 

ð Iedereen geeft een ander antwoord op dezelfde vraag (EXAMEN): 

 

 

 

 

 

 

 

DE CRISIS VAN DE NATUURFILOSOFIE 

HERACLITUS (CA. 540-480 V.C.) EN PARMENIDES (CA. 520-460) 

ð Zorgende voor een einde aan de natuurfilosofie = crisis van de natuurfilosofie 

Gevolgen: 

1) Filosofie behandelt geen vragen die door anderen worden gesteld, maar stelt nu zelf de vragen zoals 
de vraag naar de zin van de ‘worden zijn’ en ‘zijnde’ (= realiteit) 

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

vanzelfsprekendheden 
ð Ideaalkritiek en cultuurkritiek 
ð Onderzoek naar het onzichtbare als de echte realiteit 

3) Het object van liefde bevindt zich nu voorbij of achter de zichtbare natuurfenomenen 

 

HERACLITUS (FRAGMENT 50) 

- Luister niet naar mij of naar jezelf, maar naar mijn logos 
o Logos kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, hier bedoelt hij: vergeet dat ik 

hier ben, kijk niet naar mij, luister niet naar mij als persoon, maar naar mijn woorden, mijn 
taal 
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- De wijsheid van de logos luidt: alles is een en een is alles = centraal principe 
o Alles is verbonden met elkaar en ontwikkelt zich in één systeem  

ð Alles ontwikkelt zich in een tegengestelde  
o Processen van verandering van materie: aarde verdwijnt in vuur, vuur verdwijnt in lucht, 

lucht verdwijnt in water en water verdwijnt in de aarde = een eeuwige cyclus  
- Alles verandert, maar het principe is de logica van de verandering: 

o Deze logica is dialectisch: noch A noch -A is reëel, de realiteit is de verhouding tussen 
tegengestelde elementen bv. je kan nooit weten wat dag is zonder nacht, wat zomer is 
zonder winter, … 

o Alles wat is streeft naar zijn tegengestelde en gaat over in zijn tegengestelde bv. leven 
evolueert in dood, dag in nacht, … 

o Tegenstrijdigheden/verschillen zijn nodig om te kunnen genieten bv. om te weten wat 
honger, vakantie, rijkdom, … is = constructief 

o Alles verandert, maar het principe is de logica van de verandering bv. rivier: je zal nooit 2 keer 
door hetzelfde water zwemmen 

ð Deze logica is niet lineair, maar dialectisch/circulair/cyclisch 
o Wij veranderen ook, maar ook als we veranderen zijn we er nog steeds 

ð We zijn, maar we zijn ook niet 
- “Zijn” gebruiken we verkeerd: volgens hem: “zijn” = voor altijd 

ð Gevolg: niets “is” want alles verandert 
- De logos is overal en houdt alles samen (het “achter de realiteit” bevindt zich in de oppervlakte: het 

woord, de taal dat is alle dingen gemeen) Mensen kunnen of willen dat niet beseffen.  
o Mensen luisteren niet naar wat de woorden zeggen, ze denken dat ze wakker zijn, maar ze 

zijn aan het slapen.  
o Mensen denken dat ze iets werkelijks voor ogen hebben, ze hebben een eigen wijsheid, maar 

dat is droom, bedrog, veelweterij 
ð Mensen leven in een schijnrealiteit 

o De realiteit is een collectieve droom (de natuurfilosofie en de mythe reproduceren en 
versterken het idiotisme van de mensen) 

PARMENIDES (FRAGMENT 8) 

- Mensen hebben een vertekend beeld van de realiteit: 
ð Realiteit is niet meer dan de namen die de stervelingen eraan hebben gegeven = 

afspiegeling/projectie van de taal; niets meer dan woorden 
ð 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 
ð 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) 

- Mensen zien niet in dat ‘wat is’ (het zijnde) niet kan veranderen; alles bestaat, maar ‘zijn’ niet 
ð Het niets kan je niet denken 

ð Niets bestaat niet 
o Het werkwoord ‘zijn’ gebruiken we op een verkeerde manier: om naar dingen te verwijzen 

die niet zijn, maar alleen worden (veranderen in de tijd) 
- De echte realiteit (het zijnde, het ‘is’ beschouwd in absolute noodzakelijkheid en zelfstandigheid) is 

onveranderlijk, ongeboren, in zichzelf rustend 
- Mensen moeten leren naar de woorden luisteren; de woorden van een godin zonder naam 

o Mythologisch gedicht van Parmenides om de dood van de mythe aan te kondigen (Nietzsche 
doet hetzelfde met zijn Zarathustra) 
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o De godin zegt: luister niet meer naar me, maar naar mijn woorden, argumenten, en denk zelf 
of wat ik zeg klopt 

- 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) 

o Parmenides krijgt toegang tot het reële: de leegte van het bestaan 
- Parmenides heeft gezien dat zijn en niets hetzelfde zijn 

ð Dat weten we dankzij Gorgias, een zogenoemde sofist 

Samenvattend schema: 

 

VERGELIJKING: HERACLITUS EN PARMENIDES 

- Gelijkenissen 
o Hebben dezelfde vijanden: 

o Mythe en natuurfilosofen: de filosofie heeft niets te maken met kosmogonie 
o Het gezond verstand van de mensen 

o Beiden betekenen het begin van filosofie als ideologie- en cultuurkritiek (een andere naam 
voor metafysica) 

o Ze scheppen beide: 
1) De figuur van de filosoof 
2) De figuur van de idioot (= iemand die gesloten is in zijn eigen waarheid, niet wil 

luisteren naar anderen/andere dingen); dit zijn bijna alle filosofen 
o Beiden zeggen dat de mensen niet weten wat realiteit is, ze leven in niets 
o Mensen moeten naar de woorden leren luisteren (logos) 

 
- Verschillen: 

 

 

 

SOCRATES EN DE SOFISTEN 

Stellen in vraag … 

- Menselijke handelingen  
- Het goede leven (ethiek) 
- De beste orde voor samenleving (politiek) 

Discussie tussen Socrates en de sofisten 
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ð Een afspiegeling van de politieke discussen in Athene tussen democratie en aristocratie 
o Aristocratie: aristocraten pleegden voortdurend staatsgrepen; Socrates zat in deze groep 

tijdens de laatste 2 pogingen en werd 3 jaar later ter dood veroordeeld 
o Democratie: periode van turbulentie, spanningen en vrijheid 

ð Staat geschreven in een bepaalde dialoog; in dit stukje gaat het duidelijk om een strijd tussen de 
sofisten 

WAT IS EEN SOFIST? 

Twee betekenissen: 

 

 

 

 

Evolutie van de negatieve betekenis van een ‘sofist’: 

1. Bedacht door Plato en Socrates 
2. Overgenomen door Aristoteles 
3. Vandaag vanzelfsprekend geworden: Plato, Socrates en Aristoteles hebben dus de culturele oorlog om 

de betekenis van de ‘sofist’ gewonnen 

De filosoof zegt: 

- “Sofisten doen het voor het geld” 
- “Wij doen het voor de waarheid” 

MAAR is het niet verdacht dat iemand ons gratis wil helpen? 

ENKELE BEKENDE SOFISTEN 

Gorgias (ca. 480-375 v.C.) 

- Goede leerling van Parmenides 
- Heeft veel geld verdiend, was een succesvolle leraar 
- Heeft lang geleefd (meer dan 100 jaar) 
- Drie nihilistische stellingen (tegen Parmenides): 

1) Er bestaat niets of wat (absoluut) is, kan niet zijn 
ð Parmenides: wat is = onveranderlijk 
ð Gorgias: als wat is, onveranderlijk is, dan is het niets 

2) Ook als het zijnde zou bestaan, zou het onkenbaar zijn 
ð Realiteit is ondenkbaar bv. het is niet omdat er een citroen op tafel ligt, dat we aan 

de citroen aan het denken zijn 
3) Ook als het zijnde zou kunnen worden gekend, zou het niet communiceerbaar zijn 

ð Er is een scheiding tussen de woorden en de realiteit waarnaar we verwijzen 

Protagoras (ca. 481-411 v.C.) 

- Sofist van de democratie 
- Adviseur van Pericles (= grote regeringsleider in de Atheense democratie) 
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- Heeft veel geld verdien, was een succesvolle leraar (net zoals Gorgias) 
ð Mogelijke reden dat Plato en Socrates jaloers waren 

- De mens is de maat van alle dingen 
ð Het denken kan in alle richtingen gaan 
ð Alles is afhankelijk van de mens 

- We kunnen niet weten of goden bestaan 
- Voor alle stellingen is er ten minste een argument voor en een argument tegen 
- Zwakke argumenten kunnen versterkt worden en omgekeerd 
- Geen absolute waarheid: je kan alles kapot maken, verdedigen, bekritiseren, … afhankelijk van je wil 
- Ontologisch, religieus en epistemologisch relativisme (= houding die ervan uitgaat dat er geen 

waarheid is die wij door ons denken kunnen begrijpen) 
- Geen absolute (morele)) wetten: overtuiging (politiek) 

ð Wat als waarheid geldt voor de maatschappij is altijd het resultaat van discussies, 
onderhandelingen, … 

ð Democratie is nodig (verdediging van democratie) 

De filosoof van de waarheid – Socrates: 

- Bekritiseert elke vorm van relativisme in de ethiek en de politiek 
- Tegen de democratie omdat deze regeringsvorm veronderstelt dat dé waarheid niet bestaat (alles 

moet onderhandeld worden, iedereen mag zijn waarheid uitspreken) 
ð Lacht met de democratie van Athene en pleegt verschillende staatsgrepen (zie eerder) 

- Iets objectiefs in de subjectiviteit, iedereen kan in zichzelf een ethische en politieke waarheid vinden 
die we allemaal delen 

- Voorstander van een monarchie (= één persoon heeft alle macht) of een regering van experten 

PLATO EN ARISTOTELES 

ð Betekenen het einde, het toppunt, de culminatie van wat met Thales was begonnen en hun filosofieën 
proberen het werk van hun voorgangers te systematiseren 

 

PLATO (427-347 V.C.) 

Visie van Plato: 

De realiteit is een mix van wat Heraclitus en Parmenides zeggen 

ð Heraclitus: filosoof van de pluraliteit; realiteit komt voor in constante verandering die een bepaalde 
logica volgt; wat is komt voor in meervoud 

ð Parmenides: wat is bestaat niet en komt zeker niet voor in meervoud; schijnwereld bestaande uit niets 
meer dan namen 

Er zijn verschillende graden van ‘zijn’ … 

Graden van ‘zijn’ (ontologie) Graden van weten (kennisleer) 
Het idee of de vorm van de realiteit: dankzij de vorm 
kunnen we dingen zien zoals ze zijn 

Ideeën 

Dingen die bestaan Wereld 
Producten van de mens die een kopie zijn van wat 
bestaat 

Kunst 
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ð Toegepast voorbeeld – een bed: 

ð Alles wat wij zien = tekortkoming van de ideale versie van dat object 

Allegorie van de grot: 

= beroemd verhaal van Plato dat we nodig hebben om zijn ontologie te begrijpen 

Plato zegt: 

“Stel je voor dat mensen in een grot aan een muur vastgeketend zitten, zodanig dat ze slechts recht voor zich 
uit kunnen kijken. Wat zien ze? Schaduwen van voorwerpen die achter hen door een vuur op de rotswand 
worden geworpen.” 

Met die schaduwen bedoelt Plato dat wat die gevangenen kennen slechts meningen zijn. Hun kennis is dus 
geen echte kennis. Ook de voorwerpen die achter hen worden gedragen, zijn slechts tweedehandse kennis.  

Om de werkelijkheid te leren kennen, moet de gevangene zich bevrijden van zijn ketenen en een tocht naar het 
zonlicht aandurven. Dat zonlicht zal hem eerst verblinden, maar als hij eraan gewend is, zal hij de schoonheid 
van de wereld buiten de grot ontdekken. Echter, als hij terugkeert naar de duistere grot om de andere 
gevangenen te vertellen over de echte wereld, kan hij niets meer zien.  

Wat Plato hier zegt is dat wat we om ons heen zien slechts onvolmaakte kopietjes zijn van de eeuwige vormen 
in het zonlicht. Pas als de filosoof in staat is om in te zien dat de tijdelijke en veranderlijke dingen om hem heen 
slechts flauwe afspiegelingen zijn van die eeuwige "vormen" of "ideeën", is hij geschikt om leider van de staat 
te worden. Wie daar niet in slaagt, blijft gevangene van illusies 

Het simulacrum 

= het element dat de mooie ontologie van Plato kapot maakt bv. een bed die zegt ik ben een tafel 

Wat is het? 

- Iets/iemand dat zich voorstelt of zich laat interpreteren als iets dat hij/zij/het niet is. 
- Levend bedrog 
- Leugen of persoon die niet ontdekt wil worden als leugen 
- Het is een soort ‘niet zijn’ 

Voorbeelden: 

- Een zanger die op het einde van zijn optreden roept “I love you all!” 
- Een politieker die zegt “Zonder jullie had ik dit niet gehaald!” 
- De slechte heks die Hans en Grietje lokt door te zeggen: “Kom naar hier, ik heb iets lekkers voor jullie” 

Verklaring: 
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Wat ze zeggen is niet waar, dat weten zij ook. Toch zeggen ze het, dit om de mensen te geven wat ze willen. 
Het is de enige manier om mensen vast te houden. Ondanks dat het leugens zijn, geloven de mensen hun, en 
zijn ze niet tegen deze ‘bedriegers’. De politiekers, artiesten, … doen alsof ze ‘doceren’ en de mensen doe alsof 
ze ‘leren’ => mensen willen ‘leren’ zonder iets te moeten doen 

ARISTOTELES (385-322 V.C.) 

Probeert ook de diversiteit van het zijn te systematiseren 

“Wat ‘is’ kan gezegd worden op verschillende manieren” bv. die man draagt een horloge, die man woont in 
België, die man was hier gisteren, ik zie die man, …  

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

Filosofisch systeem van de wetenschappen (vanbuiten leren) 

ð Propaedeutik: Logica: Organon 
1. Theoretische wetenschappen => natuurfilosofie: 

o Metafysica (= onderzoekt de eerste oorzaak van wat is) 
o Fysica (= natuurwetenschappen) 

2. Poiètische wetenschappen => esthetiek: 
o Poëtica 
o Retorica (= manier van spreken) 

3. Praktische wetenschappen: 
o Ethiek en politiek 
o ‘Ethica Nicomachea’ (boek van Aristoteles) 
o ‘Politica’ (boek van Aristoteles) 

Een complex oog voor een complexe realiteit 

ð De categorieën (hoogste begrippen) 

Vier oorzaken in plaats van dé oorzaak 
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- Een materiële oorzaak 
- Een formele oorzaak 
- Een bewegende oorzaak 
- Een finale oorzaak (= het doel) 

Toegepast voorbeeld – een bed: 

ó Voorgangers van Aristoteles: deze stelden dat alles slechts één oorzaak heeft bv. oorzaak natuur = water 

Metafysica 

= GEEN boek van Aristoteles, maar allerlei manuscripten van  de colleges van Aristoteles die waarschijnlijk door 
Andronicus van Rhodos werden samengesteld (dus niet door Aristoteles zelf) 

Andronicus was ook de persoon die het de titel “metafysica” gaf, Aristoteles zelf heeft de term nooit gebruikt in 
zijn boek. 

In zijn boek stelt Aristoteles … (hoofdstuk 1) 

- Dat de mens een metafysisch dier is (in ‘Politica’ zegt hij iets anders) 
o We willen van nature alles weten, dat zit nu eenmaal in ons 
o Wat de mens onderscheid van dieren, is dat wij kunnen praten 

- Dat wijsheid = wetenschap van bepaalde beginselen en oorzaken 
ð Je bent wijs indien … 

ð Je in staat bent moeilijke dingen te kennen 
ð Je meer exacte kennis bezit 
ð Je beter in staat om de oorzaken te onderwijzen ook wijs is 

VERGELIJKING PLATO EN ARISTOTELES 

Aristoteles = leerling van Plato 

- Heeft sommige ideeën van Plato overgenomen bv. dat “zijn” op verschillende manieren kan gezegd 
worden 

- Had zelf ook zijn eigen ideeën 

MAAR beide: 

- Betekenen het einde en culminatie (=toppunt) van wat met Thales was begonnen 
- Probeerden het werk van hun voorgangers te systematiseren (=ordenen) 

HOOFDSTUK 2: FILOSOFIE IN DE MIDDELEEUWEN (EUROPA EN ISLAM) 

WAT IS FILOSOFIE IN DE MIDDELEEUWEN? 

Filosofie/wijsbegeerte = “philosophia” in Europe en “falsafa” in de Islam 

In de middeleeuwen: 
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- De wijsheid van de filosofie staat niet meer volledig tegenover de wijsheid van de mens (in de 
oudheid: wijsheid filosoof ó wijsheid mens) 

o Middeleeuwse filosofen zeggen: we willen deze wijsheid waarin iedereen gelooft begrijpen 
o De liefde is een poging om de waarheid van het geloof te begrijpen 

- Het object van liefde/begeerte is in beide gevallen in principe niet een andere wijsheid dan de wijsheid 
van de tijd 

o Wijsheid stond in teken van religie => 3 grote religies: 
1. Christendom (in Europa) 
2. Jodendom 
3. Islam (in Arabië) 

- Verschil tussen de mensen en de filosofen nu is dat … 
o De mensen de wijsheid gewoon aannemen en meteen geloven 
o De filosofen kritischer zijn en deze wijsheid willen begrijpen (liefde) en bewijzen met 

argumenten 
ð “Credo ut intelligam” = “Ik geloof om te begrijpen, om verstand te krijgen over mijn 

geloof” 

KENMERKEN VAN DE MIDDELEEUWSE FILOSOFIE 

- Liefde veroorzaakt de tegenstelling of contradictie tussen geloven en begrijpen (de kern van de 
filosofieën die we vandaag bespreken) 

ð De filosoof wil het geloof een handje helpen door het geloof te beargumenteren en door de 
beperkingen van de waarheden van het geloof aan te tonen 

- Het gaat over de uitdaging om in een wereld te filosoferen waarin de waarheid een monotheïstische 
religie is (jodendom, christendom, Islam) 

DE MIDDELEEUWEN: EEN NIEUWE TIJD (EXAMEN) 

Crisis van principes (geen continuïteit) 

- Grieken geloofden in één allemachtige god die het universum uit het niets heeft gecreëerd, zonder 
materie = schepping uit het niets 

- Wat voor de filosofen van de oudheid belachelijk was is voor de filosofen van de middeleeuwen 
vanzelfsprekend + andere problemen  

o God heeft alles geschapen uit het niets en is allemachtig 
o God is alles, god is anders, … => Hoe is god tot mens gekomen?  
o Crisis van vragen bv. ‘Wat is het model voor een gezonde religie?’, ‘Zijn alle religies 

verschillende manifestaties van dezelfde god?’, … 

Een nieuw filosofisch tijdperk (Middeleeuwse Wijsbegeerte) 

Wat is hier nieuw? 

1. Religiositeit constitutief voor het denken: 
o Het denken is ook geschapen door God 
o Etymologie van ‘religie’ = ‘re-ligare’ 

ð Betekenis: terug te verbinden, herstellen 
ð Religie gaat dus om … 

o De band met het goddelijke herstellen 
o Respect voor het goddelijke 

o Pietas = romeinse god, personificatie van de liefde tot mensen 
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ð Als je aan filosofie doet, moet je vroom zijn (= eerbied voor goden) 
ð Gedrag bepaalt het denken 

2. Rede is geschapen of heeft een oorsprong: 
ð Ook de rede, het denken is geschapen door God 

ð Als bijgevolg kan je niets doen zonder te toestemming van God 
ð De grote vraag is dan wel: “Hoe verklaar je het kwade?” 

o Alles heeft een principe in termen van oorsprong 
o Dit principe is een subject (God) 

ð Boven de vrijheid staat god 
ð Niets is mogelijk zonder de toestemming van God 
ð Anders is god niet almachtig 

o Het principe is het absoluut andere van dat wat geschapen is 
o Het principe is het absoluut verschillend van de rede (het ‘ene’ van Plotinos = niet 

christelijke filosoof uit de middeleeuwen) 
 

3. Autoriteit van schriften: 
o Plato: In het begin van de middeleeuwen een grote discussie tussen Neoplatonici, Platonische 

denkers (= mensen die Plato zijn geschriften lezen en dit als waarheid beschouwen) met 
verschillende interpretaties => groot respect voor Plato als autoriteit 

o De pietas weerspiegelt zich in de kennis 
o Autoriteiten van de filosoof: 

o Bijbel, Koran en Torah  
o Openbaring van God (= tekst/ toespraak waarin God zichzelf bekend maakt aan de 

mensen) 
o Corpus Hermeticum (= verzameling van religieuze geschriften) 
o Plato (vooral zijn Timeaus) 

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

ð Argument dat steunt op autoriteit en de angst voor de autoriteit bv. ‘Je moet het 
doen, omdat ik het zeg’ 

ð Geen echt argument, verkeerde manier om te denken (gebruikelijk in de 
middeleeuwen) 

ð Pietas en denken: vroomheid is nodig om tot de waarheid te geraken 
4. Identificatie tussen materie en het kwaad: 

o Wie liefde heeft voor wat materieel is, is een slecht persoon. 

MIDDELEEUWSE FILOSOFIE BIJ DE ISLAM (VERGELEKEN MET EUROPA) 

De relevantie van de Islamitische/Arabische filosofie in de geschiedenis van de wijsbegeerte: 

- De wereld van de middeleeuwen is in de Arabische wereld dezelfde als tijdens de oudheid (in 
tegenstelling tot Europa) 

o Filosofie blijft “binnen de muren van de stad” 
- Arabische filosofie is in deze zin ‘Griekser’ dan de Europese filosofie 
- Daarom is ze ook kosmopolitisch en politiek (polis) 

o Veel economische activiteit 
o Milete (Thales) = economisch ontwikkelede staat 

- Vrijheid betekent in middeleeuws Europa: “de wereld van de mens te verlaten” (zijn in/van de wereld) 
en in het toenmalige Islam: het begrijpen van de diversiteit (van wetenschappelijke disciplines, van 
belangen, enz.) in de maatschappij 
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o In Europa: als je vrijheid wil, moet je in een klooster gaan wonen 
- Arabische filosofie is geen “exotisch dier”, even belangrijk als bv. de Griekse, Franse en Duitse filosofie 
- Dankzij de Islam kunnen we vandaag Aristoteles lezen 
- Het is GEEN “niet-westerse” filosofie 

AL-FARABI (872-951) 

= vader van de Arabische filosofie 

- Spanning filosofie en geloof in de stad: Wat is de politieke plaats van filosofie? 
o We hebben historici, taalkundigen, artsen, …, MAAR wat is dan de plaats van de filosoof, de 

sofist (= valse filosoof), de politicus, … in de maatschappij? 
ð De grote vraag van de filosoof 

- Systeem van wetenschappen: theologie, rechten, geschiedenis en taalkunde (EXAMEN!!) 
o De realiteit kan dus vanuit verschillende perspectieven benadert worden 
o Deze diversiteit aan wetenschappen resulteert in een hiërarchie van de maatschappij 

Filosofie, religie en wetenschappen: 

- Deze wetenschappen zijn geen universele kennis, ze worden van een particuliere wijsheid (Koran en 
Sunnah) afgeleid. 

o Wetenschappen zijn afhankelijk van de religie 
o MAAR Koran en Sunnah gaan niet over alles, de overige regels worden bepaald door 

rechtsgeleerden 
- Filosofie is wel universele kennis 

o Iedereen kan filosoferen zonder eerst bepaalde studie te volgen 
o Reden:  

- Filosofie is kosmopolitisch: iets van de aarde; ze maakt het mogelijk dat mensen uit verschillende 
religies en culturen elkaar begrijpen 

Filosofie en religie: 

- Filosofie en religie zijn twee manieren om over hetzelfde te denken en te spreken 
o M.a.w. religie = … 

o Filosofie maar dan gemakkelijker gecommuniceerd/uitgelegd in gemakkelijke 
woorden 

o Een taal 
o Een populaire manier om filosofie aan de mensen over te brengen 

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

o Volgens Al-Farabi: ideaal is dat het Arabische volk eerst Aristoteles en Plato lezen en dan pas 
religie ontwikkelen 

Religie: 

Religie is een taal, MAAR 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) 
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o Ook bestaat er geen universele religie (ó idee van rationele religie in de Europese 
Verlichting) 

o God openbaart zich aan alle volkeren in een andere taal bv. de Koran in het Arabisch 

De perfecte religie baseert zich op filosofie en filosofie baseert zich op Aristoteles en Plato (volgens Al-Farabi) 

JOODSE FILOSOFIE 

MAIMONIDES 

= Filosoof en geneesheer 

- Liefde is voor hem te systematiseren van het Joodse geloof met hulp van Aristoteles’ filosofie 
- Schreef ‘Gids ter verdoolden’: een gids om de Thora (instructie, wet) filosofisch te begrijpen 

o Zijn lezers zijn geen joden, maar mensen die op hetzelfde conflict zijn gestoten. 
o Zijn tijdsgenoten beschouwen zijn project als onjoods: het geloof willen begrijpen is 

subversief 

Visie op God: 

- God is … 
o Het absolute andere, onlichamelijk, één (geen triniteit), … 
o Wezenlijk onkenbaar: we kunnen niet zeggen wat God is, maar wel wat hij niet is 
o De God van de openbaring 

- Dat God bestaat kan rationeel (met argumenten) bewezen worden 
o Bv. God heeft ons rede en verstand gegeven 

- Wie filosofeert? Wie is Maimonides zijn lezer? Zij die het existentiële conflict hebben tussen begrijpen 
en geloven 

- God wil dat we het geloof begrijpen 
- Antropomorfisme: de ontkenning van de natuur van God 

o Antropomorfisme = iets beschrijven alsof het een mens is, MAAR God = meer dan een mens 
o Bv. hij is slechtgezind, hij is jaloers, … = typische menselijke termen; zo mogen we God niet 

omschrijven 

FILOSOFIE IN EUROPA 

We wereld van de middeleeuwen is in Europa anders dan tijdens de oudheid: 

- Geen markt, maar het klooster is de plaats voor de filosofische vrijheid bv. Sacra die San Michele 
o Netwerk van kloosters 
o Kloosters werden zo hoog mogelijk gebouwd = dicht bij de hemel 
o Kloosters hadden koertjes en tuintjes 
o Geen leven op straat (en geen politiek leven) 

- Vrijheid = … 
o In het klooster gaan wonen 
o De wereld van de mens verlaten 

ANSELMUS VAN CANTERBURY (AOSTA, 1033 – CANTERBURY, 1109) 

= Benedictijner monnik 

Boeken: 
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- ‘Monologion’ 
- ‘Proslogion’ = betere versie van ‘monologion’ 

Uitspraken: 

- “Cur Deus homo?” = Waarom is God een mens geworden? 
ð Domme vraag voor de Grieken 
ð Centrale vraag voor Europa 

- “Fides quaerens intellectum” = Waarvoor is beloof/wat doet geloof? 
ð We moeten geloof begrijpen; het verstand moet in dienst staan van de openbaring 

- “Philosophia ancilla theologiae?” = Filosofie is en blijft de dienaar van theologie 

Anselmus vs. de insipiens: 

- Insipiens = mensen die niet weten, dwazen, ongelovigen, … 
- Anselmus probeert in ‘Proslogion’ om het bestaan van God te bewijzen zonder te verwijzen naar 

geloof en de Bijbel 
ð Hij definieert God: “God is iets anders dan wij. Het is een maximale perfectie, die wij niet 

kunnen zien in tijd en ruimte.” 
ð Hij vraagt vervolgens: “Wat is beter: dingen die alleen gedacht worden, of dingen die gedacht 

worden én bestaan?” 
ð De insapiens beseft dat iets dat perfect is (God)niet enkel in gedachten kan bestaan en dan 

inderdaad ook wel echt moet bestaan. 
- De stelling “God bestaat niet” is een contradictie (=tegenstrijdigheid), want God is namelijk de 

definitie van iets dat perfect is en dus iets dat bestaat. 
- Kritiek van Gaunilo van Marmoutiers: 

o Het argument is niet sterk genoeg 
o Waarom heb je, Anselmus, een rationeel bewijs nodig? 
o Waarom is geloof niet genoeg als argument? 
o Hebben wij zekerheid nodig om in het Godsbestaan te geloven? 
o Waarom kunnen we niet gewoon zeggen: “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 theologie presenteert 
ð M.a.w. uit zijn principes kunnen we concluderen dat hij de kerk, de bijbel, … overbodig vindt 

- Maimonides en Al-Farabi doen eigenlijk hetzelfde 
- Al deze filosofen tonen de gebreken van religie uit liefde voor god 
- Wat is op basis van de bespreking van deze filosofen “vrijdenken”? 

ð Autoriteit? 
ð Geloof? 
ð Rede? 

Anselmus vernietigt de basis van de Christelijke middeleeuwen, hij biedt nieuwe antwoorden en 
onopzettelijk ook een nieuw principe: de zekerheid van het subject. 
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HOOFDSTUK 3: DE MODERNE FILOSOFIE 

RATIONALISME EN EMPIRISME 

HET BEGIN VAN DE MODERNE FILOSOFIE 

De moderne filosofie was mogelijk door de crisis van de Middeleeuwse filosofie. 

Kritische momenten over de principes/ideeën van de Middeleeuwse filosofie => ontstaan moderne filosofie 

Deze revolutie = 

- De ontdekking van de autonomie van het denken 
- Redelijk nieuw (16e eeuw) 
- Fundamentele verandering 
- Politieke verandering 

Moderne filosofie groeide uit politieke, economische, wetenschappelijke, culturele processen 

ð Deze schepten een ruimte waarin de vragen van de moderne filosofie zin en betekenis konden krijgen 

HET SUBJECT-PRINCIPE VAN DE MODERNE FILOSOFIE 

Bij de Middeleeuwse filosofen zagen we het principe van de zekerheid: 

- Men wil alles wetenschappelijk bewijzen door aan experimenten te doen 
- Men wil niet zomaar alles wat in de bijbel staat geloven 

In de moderne filosofie spreken we over het principe van het subject of subject-principe: 

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

o Bron van zekerheid  
o Garantie van objectieve kennis 
o Startpunt: alles moet vanuit het subject vertrekken 

- Kenmerken van het subject: (EXAMEN) 
o Autonomie (= zelfstandigheid), productiviteit, vrijheid 
o Kan zelf dingen produceren 
o Is daarom ook vrijdag is fundamenteel voor het object: het object hangt af van het subject 
o Wat is, is wat het subject kent (ontologie = epistemologie) 

ð Berkeley: “Esse es percipi” 
Wat is = iets dat is waargenomen door het oog 

- Filosofen die schreven over het menselijke verstand en de menselijke kennis 
o Descartes 
o Locke 
o Leibniz 
o Berkeley 
o Wolff 
o Hume 

De hoofdthema’s van dit jaar: Rationalisme vs. empirisme, de verlichting tegen dogmatisme en tegen zichzelf 
(vrouwenkwestie) en klassieke Duitse filosofie. 



Samenvatting Filosofie (1e bachelor psychologie 2020-2021) | Elysia Debbaut 
 

 
 

19 

RENÉ DESCARTES (1596-1650) 

Studeerde filosofie aan een Middeleeuwse school: hij kreeg dus filosofie op de Middeleeuwse manier 

- Het gezicht straalt licht uit en is het belangrijkst, de rest is irrelevant 
ð Hoe verder van het gezicht, hoe minder belangrijk, bepaald en zeker 

alles wordt 
ð Emission theory: idee uit de renaissance dat onze ogen licht/vuur 

uitstralen en zo objecten oplichten die wij met als gevolg kunnen 
waarnemen 

- Wat een object aantrekkelijk maakt, hangt niet af van dat object, maar hangt 
af van het oog 

 

AUGISTINUS VAN HIPPO (354-430) 

- Het licht, het vuur van weten/denken 
ð Komt van het hart 
ð Gaat naar het hoofd 

- Woord in het schilderij:  
“Veritas” (= waarheid in het Latijn) 

ð Waarheid van God 
ð Is transcendent, want de bron bevindt 

zich buitenaf 
 

CRISIS VAN DE MIDDELEEUWSE FILOSOFIE 

ð In de filosofie is er nooit continuïteit, er zijn altijd crisissen 
 

- De moderne filosofie was mogelijk dankzij een crisis in/van de principes van de wereldvisie en ideeën 
van filosofie van de middeleeuwen 

- De revolutie is de ontdekking van de autonomie van het denken 
- De crisis begint met de doorbraak van een nieuw ideaal: zekerheid 
- Niet vergeten: er zijn politieke, economische, wetenschappelijke en culturele transformaties die de 

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

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

WAT IS FOLOSOFIE/WIJSBEGEERTE IN DE MODERNE TIJD? 

INLEIDING 

- Filosofie en/of wijsbegeerte kent in Europa veel verschillende namen in verschillende talen: 
“Philosophia”, “Phiolosophie”, “Philosophy”, “Philosophie”, “Weltweisheit”, “Wissenschaftslehre”, 
“Wissenschaft”, “Absolutes Wissen” 

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

- Moderne filosofen zeggen: we moeten komaf maken met elk soort dogmatisme, des filosofie = 
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o Scepticisme: ervan uitgaan dat betrouwbare kennis onmogelijk is en men zich van geen 
enkele waarheid kan verzekeren 

o Kritiek 
o Afbraak én opbouw: om op te bouwen moet je eerst afbreken 

- Nieuwe wereld (nieuwe politieke en religieuze context) en nieuwe mentaliteit (Europa wereldleider) 
ð Overal vinden we het principe van het subject of de subjectiviteit 

- De liefde = poging om de realiteit in duidelijke (= met zekerheid, subjectief) termen te reconstrueren 

SUBJECT EN MENS 

- Nieuwe problemen: zoektocht naar het principe voor zekerheid in kennis en de antropologische 
kwestie bv. “zijn de indianen mensen?” 

ð Antropologie = wetenschap die de mens in al zijn aspecten, zowel fysiek als cultureel, 
bestudeert 

- Ook nieuwe oplossingen voor oude problemen: o.a. de categorieën en de kwestie van legitimatie van 
politieke autoriteit bv. macht van God overgedragen naar de paus 

VOORUITGANG VAN KENNIS 

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

politiek, ethiek en moraal 

Reden voor vooruitgang: “Scientia potentia est” = kennis is macht (Bacon & Hobbes) 

ð Hoe meer info, hoe gemakkelijker het is om mensen te onderdrukken, manipuleren 
ð Kennis = instrument om het object te beheersen bv. hoe meer je kent over de natuur, hoe meer je er 

mee kan doen 

De particulariteit van de wereld wordt geobjectiveerd 

ð Mathematisering of rationalisering van het ‘zijn’ = reductionisme: alles wat gemeten, getraceerd kan 
worden is realiteit de rest is niets 

KRITIEK (EXAMEN) 

ð 20e -eeuwse filosofen bekritiseren dit tijdperk 
 

1) Instrumentalisering van het denken en de natuur 
ð Macht verwerven over het denken en de natuur 

2) Instrumentalisering van het menselijke leven 
ð Zoveel mogelijk proberen presteren bv. elke persoon maakt een stukje van een schoen i.p.v. 

elke persoon maakt een volledige schoen, om zo de productie te verhogen 
3) Universalisering van Europese vooroordelen 

ð Wat voor de Europese mens vanzelfsprekend is, is voor alle mensen vanzelfsprekend van alle 
culturen bv. religie, morele waarden, … 

GROTE STROMINGEN VAN DE MODERNE FILOSOFIE 

- Rationalisme: Descartes, Leibniz & Wolff 
- Empirisme: Hobbes, Locke & Hume 
- Materialisme: Spinoza, Baron d’Holbach & La Mettrie 
- Moderne feminisme: Astell & Wollstonecraft 
- Transcendentale filosofie: Kant & Fichte 
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- Idealisme: Schelling & Hegel 

DE KERN VAN DE MODERNE CONFLICTEN: RATIONALISME VS. EMPIRISME 

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

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

ð Ze hebben beiden een epistemologische interesse: ze stellen vragen over de verwering, 
geldigheid, … van kennis m.a.w. ze discussiëren over de zekerheid én de bron van kennis 

ð Verschillende visie: 
ð Empirisme: Empirisch onderzoek om zeker te zijn van kennis (inductief) 
ð Rationalisme: Realiteit afleiden uit principes en stellingen (deductief) 

MAAR of je nu epistemologische interesse hebt of je bent een gelovige, atheïst of een absolutist, republikein, 
democraat, …  Bepaald niet of je voor empirisme of rationalisme bent 

DESCARTES’ VITA 

- Geboren op 31 maart 1596, in Frankrijk 
- Gestorven op 11 februari 1650, in Zweden 
- Beroep: 

o Wiskundige (analytische geometrie en algebra) 
o Wetenschapper (optica en mechanica) 
o Metafysicus (God, ziel en de existentie van de dingen) 

- Boek geschreven in 1641: ‘Meditaties’ 
ð Structuur: 

ð Brief van toewijding aan de decaan en doctors van de Faculteit Theologie in Parijs 
ð Voorwoord aan de lezer 
ð Samenvatting 
ð Zes meditaties over de eerste filosofie waarin het bestaan van God en de 

onsterfelijkheid van de ziel wordt bewezen (typisch middeleeuws) 

Het masker van Descartes => een filosoof moet altijd een masker dragen 

- Descartes verkleedt zich aan het begin van dit werk als een christelijke filosoof 
ð 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 
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- Het subject of de absolute zekerheid van het bestaan van het denkende ding (“Cogito, ergo sum”) is 
het principe 

- Waarheid van God is, zoals alle andere waarheden, afhankelijk van dit principe 

Destructieve twijfel 

- Zijn scepticisme zoekt naar een vast en zeker principe (bv. Archimedes) => wordt een methode 
- Descartes’ sceptische methode in de Meditaties is een afbraak-procedure tegen: 

o We kunnen de zintuigen nooit 100% vertrouwen 
ð Verschil tussen de gekke en de normale mens 
ð Verschil tussen realiteit en illusie bv. dromen 

o “Eeuwige” waarheden (God) 
o Echte eeuwige waarheden bv. wiskunde 

- Volgens Descartes moeten we eerst alles (wat de mensen denken) kapotmaken, om dan tot principes 
te komen = destructieve twijfel 

ð Door te twijfelen kan hij niet twijfelen dat hij aan het twijfelen is 

Het principe: evidentie van het zelf 

- De twijfel zelf is op zich waar/echt/zeker (twijfel is de eerste activiteit van Descartes’ subject) 
- Het subject van deze denkact moet ook bestaan: “Dus waarom 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.” 

- Volgens Descartes is het subject niet de mens, maar de denkactiviteit 
ð Het subject is denkactiviteit die terug op zichzelf keert: zelf-reflexiviteit 

Het “Cogito ergo sum” en het solipsisme 

*Solipsisme = theorie die niet het bestaan van de realiteit buiten het denken kan bewijzen 

- “Dubito, ergo cogito, ergo sum” = ik twijfel, dus ik denk, dus ik ben 
ð Hij zegt hiermee dat zekerheid gebaseerd is op de onmogelijkheid van zijn twijfel als zijn 

denkact in vraag te stellen 
- Het cogito-principe creëert een dualisme: alles wat is ofwel “res extensa” (= ruimtelijk) ofwel “res 

cogitans” (= gedachtelijk) 
ð MAAR er is alleen absolute zekerheid van het subject over zichzelf 

- Solipsistisch probleem: over alles wan iet subject is heeft het “ik” geen absolute zekerheid bv. Ben ik 
mijn lichaam? 

Descartes vs. 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 

- 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) 
- Ik ben een denkend ding, maar wat is mijn lichaam? De ledematen? Wat maakt een lichaam tot een 

lichaam? 
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- Mijn lichaam is een product van het denken begeleid door de zekerheid dat ik als ik denkend ding 
produceer 

Dualisme en God als Deus ex machina 

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

filosofisch systeem) 

God 

- “God” in de titels van de derde en vijfde meditaties 
- 3e: dat God bestaat 
- 5e: 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? 

KANT EN VERLICHTING 

DE VERLICHTING 

- Waar? Europa 
- Wanneer? Discussie rond: normaal gesproken 1650-1750, maar omdat er in Duitsland ook nog in 1790 

over gesproken werd (Duitsland loopt altijd wat achter als het gaat om hervormingen), dus wordt er 
ook soms gezegd 1650 t.e.m. 1800 

- Wat? Dit is een complexe vraag 

WAT IS VERLICHTING? => COMPLEXE VRAAG 

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

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

- Verlichting kan zeer verschillend zijn => iedereen heeft er een andere mening over 

DIVERSITEIT VAN DE VERLICHTING 

We kunnen de verlichting dus indelen o.b.v. verschillende factoren: 

- Intensiteit en uitgebreidheid => 2 grote groepen: 
1. Conservatieve Verlichting: enkel op wetenschap m.a.w. enkel op wetenschappelijke gebied 

(technologische) vooruitgang, kritisch beginnen denken, … 
2. Radicale Verlichting: op alle gebieden van het menselijke bestaan m.a.w. op het gebied van 

religie, wetenschap, politiek, … 
ð MAAR de gangbare mening is dat deze radicale verlichting = atheïst, toch zien we 

een religieuze basis in de radicale discoursen voor emancipatie 
ð Het verschil tussen de 2 zit hem in de mate, de kwantiteit: hoe ver ze erin gaan 

- Nationaal karakter => 3 soorten: 
1. Schotse Verlichting (met Hume & Smith) 
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2. Franse Verlichting (met Diderot & D’Alembert) 
3. Duitse Verlichting (met Lessing & Mendelssohn) 

PIJLERS VAN DE VERLICHTING 

1. Vrijheid (liberté) 
ð Te vergelijken met de sociale media van nu: het is een plaats waar iedereen zijn vrije mening 

kan geven 
2. Gelijkheid (egalité) 

ð Dit is nu normaal, maar in die tijd zeker niet vanzelfsprekend 
3. Broederschap (fraternité) 

MAAR dit betekent niet dat de mensen die op straat kwamen allemaal dezelfde ideeën, wensen, meningen, … 
hadden! 

VERLICHTING EN REVOLUTIE 

Revolutie: 

- Politieke revolutie = modern concept 
- Radicale veranderingen, definitief 
- Verklaring van de rechten van de mens en van de burger  

De verlichting was nauw verbonden met de Franse Revolutie, maar het is niet zo dat er dankzij de verlichting de 
Franse revolutie is gekomen: Franse revolutie = 

- Het kritisch moment van de verlichting 
- Toppunt van de Verlichting 
- Realisatie van de idealen van de verlichting (een mythe?) 

IS DE VERLICHTING ACTUEEL? 

Enkele voorbeelden:  

- Bij de bespreking van de vluchtelingencrisis haalde Bourgeois aan dat: 
o De integratie van de verlichting geen duimbreed mag afwijken van de ideeën van de 

verlichting 
o De vluchtelingen in België mogen integreren als ze zich verlichten 

- Tijdens een debat in Frankrijk was een argument m.b.t. de verlichting: “Wij gaan de verlichting niet 
verraden, dus religie moet geen rol spelen in het openbare leven” 

- In een gevangenis in Amerika: mensenrechten = gebaseerd op de verlichting 
 

ð Hedendaagse globale en lokale situatie toont aan dat waarden en idealen van de verlichting meer dan ooit 
belangrijk zijn: 
- Gevaar van motto “terug naar de westerse waarden” 
- Kritische terugblik naar de Verlichting is nodig 

UITDAGING VAN DE VERLICHTING 

De principes van de Verlichting … 

- Actualiseren 
- Radicaliseren 
- Nuanceren 
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“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 
- Ze confronteert ons: 

o Met de complexiteit van een uniek tijdperk 
o Met fundamentele filosofische problemen 
o Met de paradoxen van de westerse wereld (toen en nu) 
o Met de dringede problemen uit onze tijd 

- Plus- en minpunten van de verlichting: 
o Negatief: actuele politieke, culturele en economische crisis is ten slotte gebaseerd op de 

idealen en principes van de Verlichting 
o Positief: de filosofische omgang met Verlichting biedt ons toch een instrument om onze 

wereld kritisch te benaderen 

REACTIES TEGEN DE VERLICHTING 

De weg van de negatie (dogmatische kritiek): 

 

EMANCIPATIE 

- Verlichting is kennis die de mensen vrij maakt 
ð Kennis maakt ons vrij van beoordelingen 

- Permissie: er is een noodzakelijke verbindingen tussen kennen en handelen 
- Kennis 

ð Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid 
ð Mens is onuitputtelijke mogelijkheid 
ð Sociale en natuur-wereld kan steeds beter 

Emancipatie in de geschiedenis 

- Kennis 
ð Geschiedenis van de mensheid als een project/plan 

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

Verlichting en emancipatie 

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

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

Strijd voor emancipatie 

- Emancipatie (vrijmaking) van: 
o Religieuze dogma’s 
o Theoretische dogma’s 
o Wetenschappelijke luiheid 
o Bijgeloof 
o Traditie 

- Wie is het subject van de emancipatie? 

DE VERLICHTING EN VROUWEN => RARE IDENTIFICATIE 

Als we spreken over “de mensen” lezen we vaak “de man”:  

- De politiek gebruikt synecdoche = stijlfiguur waarbij je een deel (de man) van het geheel zegt dat 
verwijst naar het geheel (de mens) 

ð Hegemonie (= alleenheerschappij) 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 

Waarom zo’n modern discours tegen vrouwen? 

De vrouw = een probleem voor filosofen  

Andere vrouwonvriendelijke gedachten: 

- Vrouwen kunnen niet abstract denken 
- Vrouwen kunnen niet filosoferen 
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De vrouwenkwestie 

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

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

La querelle des femmes 

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

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

Belangrijke filosofen binnen deze vrouwenkwestie 

1) John Locke (1632-1704) 
o Kwam op voor de rechten van de vrouw 
o Moeder heeft ook rechten 
o MAAR “mens” betekent vaak uitsluitend “man” bij Locke 
o Binnen het huwelijk is de man de autoriteit omdat man meer capabel en sterker is 

2) David Hume (1711-1776) 
o Tegen ... 

ð Dogma’s, bijgeloof 
ð Tirannie binnen het huwelijk 

o MAAR voor traditie en geloof 
o Vrouwen zijn zwakker en niet “wakker genoeg”: een gentleman moet dan compassie, geduld, 

respect voor vrouwen hebben 
3) Baruch de Spinoza (1732-1777) 

o Mensen = dieren 
o Absoluut monisme: er is maar één van iets 
o Radicaal egalitarisme: mensen moeten in politiek en sociaal opzicht gelijk zijn 
o MAAR vrouwen zijn geen politieke subjecten 

ð Argument: haar temperament, karakter en de geschiedenis! 
o Het is best dat vrouwen niet aan de macht komen, want: 

ð Mannen zullen dit nooit toelaten, aanvaarden 
ð Er zouden nog meer conflicten zijn 

4) Edmund Burke (1729-1797) 
o Vader van het conservatisme 
o Kritiek van M. Wollstonecraft op zijn politieke en gender visie 
o Voor Burke zijn sociale gelijkheid en passiviteit van vrouwen niet contradictorisch 

Dus… 

o De Verlichting is paradoxaal (= zichzelf tegensprekend) 
ð De voorgaande filosofen praten over gelijkheid maar zijn tegelijkertijd ook zeer 

vrouwonvriendelijk geweest 



Samenvatting Filosofie (1e bachelor psychologie 2020-2021) | Elysia Debbaut 
 

 
 

28 

o Ze kan discriminatie sterker maken 
o Ze kan ook minderheden, buitengeslotene en onderdrukte individuen sterke argumenten 

geven 

Verlichting tegen zichzelf 

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

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

5) Mary Astell (1666-1731) 
o “The first English Feminist” 
o Cartesiaanse Filosofe, theologe 
o Schrijver 
o Een idealistische, platonische denker 

ð God is essentieel in haar denken 
o “If all men are born free, why are all women born slaves?” 

Verlichtingsmotieven in haar denken: 

o We zijn allemaal denkactiviteiten 
ð Er mogen geen verschillen zijn tussen mannen en vrouwen 
ð Verschil in sekse is irrelevant 

o De rede als garantie van zekerheid 
o Methode en vaste principes zijn het belangrijkste 
o Cultuur en onderwijs 

ð Middel voor emancipatie 
ð Middel om zuiver te worden 

Mannen onderdrukken vrouwen door hen geen toegang te geven tot onderwijs en cultuur, 
MAAR we moeten de vrouwen ook een kans geven om naar school te gaan, Want … 

ð Dit is wat God wil volgend haar, dus als we dit niet doen ontstaat er een politiek en 
theologisch probleem 

ð Vrouwen zijn ook mensen en hebben ook recht op onderwijs 
ð Opvoeding helpt om de weg naar God te volgen 

o Emancipatie = middel voor de realisering: 
ð Gelijkheid 
ð Echte vrijheid: “echt” omdat ze de wil van God volgen 
ð Fraterniteit (= broederschap) 

Radicale Verlichting: per se atheïst? 

o We zijn tegen clichés 
o 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 by Mary Astell 

o “First Intelligence”, dus rede is niet hét principe 
o Schepping: God is oorzaak van de wereld 
o God = maximum van perfectie, van het zijn, … 
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o De mens = ziel en lichaam 
ð Ziel = onverderfelijk, oneindig 
ð Lichaam = materie; eindig en verderfelijk 

Dus … 

o De mens moet zich als ziel erkennen en niet volgen wat het lichaam zegt 
o De ziel is noch mannelijk noch vrouwelijk 
o Astell wil eigenlijk dat vrouwen het recht hebben om al het mogelijke te doen voor hun 

verlossing/redding 
o Het basisargument voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet dat ze allemaal louter 

rationeel zijn 
o God … 

ð Is almachtig; de oorzaak van de wereld, hij heeft de wereld geschapen 
ð Heeft een maximum van goede wil 
ð Schept niets zonder rede en vrouwen hebben rede: gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen = imperatief van God 
ð Als u inderdaad in God gelooft, dan moet u toegeven en erkennen dat we allemaal 

gelijk zijn 
 

6) Mary Wollstonecraft (1759-1797) 
o Filosofe 
o Schrijver: ‘A vindication of the rights of woman’  

ð Een feministische vertaling van de verklaring van de Verklaring van de rechten van 
de mens en de burger 

Voor gelijkheid 

o Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet natuurlijk, maar sociaal-cultureel 
geconstrueerd 

ð Er is wel degelijk een natuurlijk verschil (ó Astel) bv. mannen zijn van nature sterker 
ð Dit mag niet gebruikt worden in de politiek 

o Vrouwen  
ð Een belangrijk instrument in de maatschappij 
ð Dragen een grote verantwoordelijkheid: moeten kinderen opvoeden en moeten zelf 

dus ook goed opgevoed zijn  
ð Zijn geen versiering 

o Mannen willen dat vrouwen zich enkel met “mooi te zijn” bezighouden 

Rationalistisch feminisme (onderscheid tussen vrouwen en dieren) 

o Schoonheid is geen deugd: schoon kan ook de natuur zijn bv. een bloem 
o Karakteristiek voor mensen is rationaliteit 
o Vrouwen moeten ook hun rationele vermogens cultiveren 
o Zo zullen ze het verdienen als gelijk erkend te worden 

Conclusie 

o Op gebied van natuur: M > V bv. meer spieren 
o Op gebied van cultuur: V = M 

Resterende vragen 
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o Willen ze vrouwen zijn? Of willen ze dat mannen erkennen dat vrouwen rede-wezens zijn? 
o Wat is rationeel te zijn? 
o Wie heeft dat bepaald? Een man of een vrouw? 

IMMANUEL KANT 

- Duitse filosoof 
- Geboren: 1724 in Königsberg 
- Gewerkt en geleefd in Königsberg 
- Gestorven: 1804 in Königsberg 

KANT TEGEN ZÖLLNER & CO: WAT IS VERLICHTING? 

Kants antwoord is de eerste filosofische poging om de Verlichting historisch en systematisch te concipiëren. 

Een verlichte discussie over de Verlichting 

- Verlichte context: tijdschriften zoals ‘Berlinische Monatsschrift’ (= de “media” van vandaag)  
ð Dus niet in een klooster, bij de koning, in een filosofische school, … 

- Discussie: 
1) Johann Friedrich Zöllner (Dominee van Berlin) 
2) Reactie van Moses Mendelssohn (Joodse filosoof) 
3) Later schreef ook Kant een reactie op Zöllner 

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. 

- “Sapere aude!” (= Durf te weten!) 
ð Vertaling van door Kant: “Heb zelf het lef van je eigen verstand gebruik te maken!” 
ð Motto van de verlichting 

Verlichting = autonomie 

Verlichting is een actie waardoor het individu autonoom, zelfstandig wordt 

ð Volgens Kant alleen wanneer het individu het zelf wil, het zit in het individu zelf 

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

Comfort = opium 

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

ð Mensen zijn lui en laf, niemand denkt graag zelfstandig na  
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Intersubjectiviteit: horizontale onderdrukkende relaties 

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

ð Iedereen zegt wat je moet doen, er is geen ruimte om zelf na te denken 
ð Volgens Kant is het nodig dat de politieke macht zegt dat wij mogen denken en schrijven wat we 

willen, ongestraft 

Verlichting en beperkte vrijheid 

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

ð De filosofen hoeven niet aan de macht te komen, hij wil enkel vrijheid op het vlak van schrijven 
ð Let op! Kant is tegen revoluties: gehoorzaamheid van de burger is principieel voor Kant (ó John 

Locke) 

Privé en publiek gebruik van de rede 

- Grens tussen straat/markt en huis/hof/kerk 
- Maatschappij vs. staat 
- Waarheid vs. autoriteit 
- Privé = individuele moraal/geloof 
- Publiek = rede 

ð Rede moet principe van het sociale leven zijn 
ð Bv. leraar mag zeggen wat hij wil zolang hij de rede volgt 

Verlichting tegen de 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 onderdaan te spelen, en bovendien, omdat die onmondigheid, niet alleen de meest schadelijke, maar ook 
de meest onterende van alle is.” 

ð Veel problemen door kritiek op religie 
ð Radicalisatie: religie als object zien 

Kant tegen Zöllner 

- Religie = dominante-instrument 
- Geweten (subject en object van de politiek) 
- Religie (dogmatisme) hindert de vooruitgang 
- Dogmatisme (= houding waarbij iemand niet meer in staat is zijn opinie te herzien) is vijand van 

denken 
- Verlichting = kritisch denken over religie 

Samenvatting: Sapere aude! 

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

door institutionele religies 
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- Ontdekking van de dynamiek van onderdrukkende macht 
- Verschil tussen Revolutie (massa) en hervorming van de manier om te denken (vrije individuen) 
- Openbaar en privaat gebruik van het verstand 
- Tegen de Verlichting te handelen is het heilige mensenrecht schenden 
- “Caesar non est supra grammaticos” = waarheid boven alles 

ð De keizer bevindt zich niet boven de wetenschap, de specialisten, de filosofen, de 
deskundigen, … 

- 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 

Samengevat: 

- Vrijheid van meningsuiting: dat wetenschappers, filosofen, gelovigen, … ons toelaten onze mening te 
schrijven 

- Openbaar en privaat gebruik van het verstand 
ð In het openbaar op universiteiten, in de kerk, … moet men zich aan de hogere gedragsregels 

houden, maar privaat in de media, tijdschriften, … moet men zijn eigen mening kunnen 
publiceren. 

- Weg met bijgeloof en dogma’s 

Zonder dit => geen voltooide verlichting! 

HOOFDSTUK 4: FILOSOFIE IN DE 19E  EEUW 

INLEDING: HISTORISCHE SITUATIE VAN MARX EN NIETZSCHE 

MARX EN NIETZSCHE 

Marx werd ook wel genoemd: 

- Anti-filosoof 
- Filosoof van de revolutie 
- Denker van het communisme 

Nietzsche werd ook wel genoemd: 

- Filosoof van de 19e eeuw, van de fin de siècle 
- Proto- existentialist (“proto” = voor het bestond) 
- Proto-nazi-filosoof 

TWEE INTERPRETATIES: 

1. DE SCHOOL VAN DE ACHTERDOCHT 

Paul Ricoeur 

- Franse filosoof (1913-2005) 
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- Drie meester domineren de school van de achterdocht: Marx, Nietzsche en Freud 
o Hun stelling: het bewustzijn bedriegt zichzelf, is niet voor zichzelf “transparant” noch zuiver 

(bv. Descartes’ cogito) 
o Bewustzijn vervalst zich wegens economische interesses (Marx), door ressentiment van de 

zwakke mens (Nietsche) en/of door repressie van het onbewuste (Freud) 

2. DE MODERNITEIT 

Heribert Boeder 

- Duitse filosoof 
- Marx, Nietzsche en Heidegger vormen de kern van een drievoudige negatie van de metafysica (de 

moderniteit) 
- Moderniteit: tijdperk van Feuerbachs Principes van de filosofie van de toekomst tot Heideggerd 

“Gelassenheit” 
- Einde: uitputting van de mogelijkheden om het geheel van de realiteit op een antimetafysche, maar 

toch totaliserende manier uit te leggen 

MARX, NIETZSCHE EN HEIDEGGER 

Ze reconstrueren de verleden tijd als een eenvormig continuüm van een grote vergissing (een fout): 

- Geschiedenis van … 
o Privé-eigendom en klassenstrijd (Marx) 
o Nihilisme (Nietzsche) 
o Vergeten van het ‘zijn’ (Heidigger) 

- Tegenwoordige tijd = noodsituatie, gevaar: we moeten vluchten naar een plek waar het veilig en rustig 
is en waar de echte waarheid zich bevindt 

ð We moeten terug naar de oorsprong om de waarheid te vinden 
- 3 posities richten zich elk tot een ander tijdperk in de Westerse filosofie: 

o Marx: de moderne wijsbegeerte 
o Nietzsche: de middeleeuwen 
o Heidegger: de Oudheid 

- De filosofie is voor deze filosofen verdacht geworden: de principes zijn geen principes; er is geen 
“orde” als oorsprong of begin 

ECCE HOMO (I) 

Karl Marx = Duitse filosoof (1818-1883) 

- Hoe men economie tot een object van de filosofie maakt  
- Filosoof van het communisme 

HET COMMUNISTISCHE MANIFEST 

Zijn principes a.d.h.v. enkele passages uit zijn “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, … is. 
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BOURGEOIS EN PROLETARIËRS: 

Er zijn 2 klassen waar iedereen in opgedeeld kan worden (dit zijn 2 hoofdpersonages) 

1. Bourgeoise (B) 

= Het kapitaal; product van lange ontwikkelingsgang van een reeks van veranderingen in de 
productiewijze en in de wijze van verkeer 

o Geschiedenis van iedere maatschappij tot nu toe = geschiedenis van de klassenstrijd 
ð  Bourgeoisie heeft in de geschiedenis een hoogst revolutionaire rol gespeeld 
ð  Revolutionaire kracht B = licht van de rede, zon van Plato (idee van het goede), God 

van Augustinus en godin van Parmenides (toont de realiteit zoals deze inderdaad is) 
o Het kapitaal:  

ð  Heeft een ander tijdvlak dan de vorige tijdperken van geschiedenis van de mensheid 
(crisis = constitief) 

ð  Heeft de wereld geschapen (kosmopolitisme, globalisering) => niet god! 
ð  Maakt van het ideaal van gelijkheid een realiteit: “onderscheid van geslacht en   

leeftijd geldt maatschappelijk niet meer voor de arbeidsklasse.” 
ð  Aarde is een systeem dankzij het kapitaal 
ð  Alles kan gereduceerd worden tot economische relaties 

o MAAR B heeft niet alleen wapens gesmeed die haar de dood brengen; zij heeft ook de 
mannen geteeld die deze wapens zullen hanteren – de moderne arbeiders, de proletariërs 

2. Proletariërs (P) 
= klasse van de moderne arbeiders 

Evolutie: 

1) Kregen op een gegeven moment meer macht dan de B 
2) Onderdrukken zo de B 
3) Hierdoor zullen de B ofwel sterven ofwel samen moeten gaan werken (maar dat is nog 

nooit gebeurt) 
 
In dezelfde mate waarin B zich ontwikkelt, in dezelfde mate ontwikkelt zich P 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. 
 
Waar zijn de proletariërs? 

o In actu? 
o In potentia? 

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

ECCE HOMO (II) 

Friedrich Nietzsche = Duitse filosoof (1844-1900) 

- Een echt ambetante, aristocratische denker 
- “Hoe men met de hamer filosofeert” 
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- Filosoof van het nihilisme 

ALSO SPRACH ZARATHUSTRA 

Zijn principe a.d.h.v. enkele passages uit “Also sprach Zarazustra”: over de drie transformaties van de geest 

1) Alles begint als een kameel 
ð  Kameel = slaaf van de waarheid en de plicht 
ð  Moet doen wat anderen zeggen bv. luisteren naar papa, politicus, God, … 

2) Daarna leeuw 
ð  Leeuw = erkenning dat God of de rede een mythologische entiteit is (geen draak), emancipatie 

van de onderdrukkende macht van God en/of de morele imperatief 
ð  Het is een bevrijding maar je weet nog niet wat je wil (ook wel: negatieve vrijheid genoemd) 

3) Als laatste kind 
o Kind = een heilig JA zeggen tegen de nietigheid van de wereld, productieve vrijheid, 

onschuldig scheppen en vernietigen (terug naar Heaclitus?) 
o De wereld is betekenloos en leeg, maar deze leegte = uitnodiging om iets nieuws te creëren 
o Het kind weet wat het wilt 

NIETZSCHE’S CONCEPT VAN … 

Genealogie 

- De genealogie vraagt naar de oorsprong of geboorte van iets 
o Hoofdvraag = Wat is de oorsprong van onze notie van wat goed/slecht is? 
o Want wat wij als goed/slecht beschouwen = resultaat van historisch proces 

- Nietsche 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 

Moraal 

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

geneesmiddel, gevaar van gevaren 
- Moraal maakt een soort van mens onmogelijk en een andere wel mogelijk 

NIETZSCHE OVER LEZEN, DENKEN EN STUDEREN: HERKAUWEN 

- “We zijn onbekenden voor onszelf …” 
o We weten niet wie we zijn 
o We begrijpen onszelf niet 
o We dachten dat we naar onszelf opzoek waren, maar dat is niet zo 
o We zijn geen mensen van kennis 

- 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: een koe herkauwt zijn maaltijden meerdere keren. 

o Nietzsche vindt het belangrijk dat we zijn zoals koeien en dingen die we al kennen meerdere 
malen herhalen en opnieuw van genieten bv. een boek opnieuw lezen i.p.v. altijd maar meer 
nieuwe dingen te bemachtigen 
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HOOFDSTUK 5: FILOSOFIE VAN DE 20E  EN 21E  EEUW 

We bespreken 2 filosofen van dit tijdperk, maar hadden uiteraard ook tientallen anderen kunnen bespreken 
zoals Martin Heidegger, Edmund Husseri, … 

DE BEAUVOIR 

INLEIDING: HISTORISCHE SITUATIE VAN DE BEAUVOIR 

Simone de Beauvoir (1908-1986) = Franse existentialistische filosofe 

EXISTENTIALISME 

= 20e-eeuwse filosofisch literaire stroming (bekend door de Franse filosofen) 

Het bestaan is niet het effect van een essentie noch ontologisch of conceptueel afhankelijk daarvan, maar 
omgekeerd. 

Existentialisme is gebonden aan het woord existentie (= bestaan). Het idee is dat alles een existentie en een 
essentie heeft bv. Emiliano is een existentie van het concept mens en dat idee van mens is de essentie van 
Emiliano 

- Existentie: 
o < “existensia” = het bestaan 
o Is niet het effect van de essentie 
o Is niet afhankelijk van de essentie 

- Essentie: 
o Bestaat niet op zich 
o Komt na, uit de existentie: het bestaan produceert de essentie 
o Staat dus niet boven de existentie 

EXISTENTIALISTISCH FEMINISME 

- Dus de essentie komt na/uit de existentie 
- Is er een vrouwelijke essentie? Wat is de vrouw op zich? 

o In het moderne feminisme: Mary Astell en Mary Wollstonecraft bekritiseren mannen omdat 
mannen niet consequent zijn in wat ze doen. Mannen zeggen “we zijn gelijk” maar ze 
gedragen zich er niet naar. De Beauvoir noemt dit de abstracte gelijkheid en de concrete 
ongelijkheid. 

- Verschil tussen Wollstonecraft en de Beauvoir: 
o Wollstonecraft stelt dat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen = product van een cultuur 

en geschiedenis én dat het toppunt van deze strijd = gelijke rechten  
o De Beauvoir zegt dat het toppunt van de strijd tegen ongelijkheid = beseffen dat elke term 

een geschiedenis heeft 

DE TWEEDE SEKSE (1949) 

De Beauvoirs principes a.d.h.v. passages uit ‘De tweede sekse’: 

DE BEKENDSTE PASSAGE VAN DIT WERK: “ON NE NAÎT PAS FEMME, ON LE DEVIENT”  

= men is niet een vrouw, men wordt een vrouw 

- De vrouw is “het andere geworden van het ene” en het ene is de man 
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- Het oog van de andere bepaalt de vrouwelijke identiteit 
ð De man is een extern oog dat de vrouw maakt tot een absolute ander 
ð De man bepaalt wat de vrouw is, de vrouw is passief 

- De man is dus de 1e sekse, het absolute, de essentie en de vrouw is de 2e sekse, een absolute ander en 
heeft zelf geen essentie, de vrouw wordt wat de man dankt dat een vrouw moet zijn 

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

BREAK ON THROUGH 

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

- Dit “voorbijgaan” is niet “de mens”, “het rede-wezen” in de vrouw te vinden 
- De vrouw is de Ander, de man is het subject, het absolute 

Het verschil tussen vrouwen en andere “anderen” (joden, zwarten, proletariërs): 

- Andere “anderen” kunnen nog dromen van een wereld waarin zij de baas zijn 
- Een vrouw kan zelfs niet dromen, omdat ze zo onderdrukt wordt door de man en afhankelijk is van de 

man 

De man heeft niet alleen de vrouw maar de wereld waarin de vrouwen en mannen leven geschapen  

- Voorbeeld: een vrouw met een diploma is een bedreiging voor een man met een diploma, want 
hierdoor hebben mannen minder kans op een bepaalde job 

ð MAAR waarom zijn anderen mannen dan geen bedreiging? 
o Het is niet per se de concurrentie/competitie dat hun soort, want competitie tegen 

anderen mannen vinden ze niet erg 
o Het zijn de vrouwen die niet beseffen dat zij “de andere” zijn en dus plaats moeten 

maken voor de man en dit stoort de man 
- Kants idee van “comfort = opium” bij mannen en vrouwen 

o Vrouwen willen niet vechten voor emancipatie (= gelijke rechten), omdat het te veel werk is 
en vrouwen lui zijn. 

o Hierdoor blijft het dus zoals het is, uit gemakzucht (~ Kant) 
- Abstracte gelijkheid, concrete ongelijkheid 

 

Break on through: “als men strijdt, redeneert men niet meer”, voorbij de vraag of vrouwen superieur, interieur 
of gelijk zijn aan de man 

- ‘Ja’ zeggen tegen de onvermijdelijke eenzijdigheid van de menselijke existentie 
ð We zijn allemaal historische en cultureel bepaald. Alles is gestuurd door onze situatie in de 

wereld; dus een neutraal perspectief is onmogelijk. 
- Methodisch:  

o We moeten alle bekende ideeën in vraag stellen  
o Voorbeeld: het idee dat mannen beter zijn dan vrouwen of omgekeerd moeten we in vraag 

blijven stellen.  
o De objectiviteit bestaat niet; in de 19e eeuw was objectiviteit heel belangrijk, maar dit idee is 

verloren. Alles wat vanzelfsprekend is, moeten we in vraag stellen. 
- Inhoudelijk:  
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o We moeten kijken wat de vrouw is geworden => hoe het concept vrouw is geworden tot wat 
het is: Hoe komt het dat we bij een vrouwelijke baby bepaalde ideeën hebben om die baby 
tot vrouw op te voeden? 

o Geen juist-of-fout-vraag => construeren van hoe de waarheid tot stand is gekomen 
o Welke kansen hebben vrouwen in de geschiedenis gehad en welke kansen hebben we 

vandaag? 
- Nu: hoe zou men vrijheid en emancipatie moeten denken in het geval van de vrouw? 

o De existentialistische moraal: het interessante is dat het ware of het goede niet bestaat, alles 
is bepaald door de particuliere situatie van een individu.  

o Vrijheid is het belangrijkste voor de vrouw en dit betekent dat geluk secundair is voor haar. 
o Geluk komt normaal gezien niet zo naar voren bij filosofen. Bij Aristoteles komt dit wel naar 

voor maar niet in de vorm die wij “happiness” noemen. 

SAMENVATTING: WAT WIL DE BEAUVOIR? 

Ze willen niet horen dat vrouwen gelijk zijn aan mannen, of zelfs meer. Volgens haar moeten we … 

1. Aanvaarden dat dé objectieve filosofie niet bestaat: het zal nooit neutraal zijn 
2. De vanzelfsprekendheden in vraag stellen 
3. Bepalen wat onderzocht moet worden, namelijk: Hoe is de waarheid zond de vrouw 

geconstrueerd? 
4. Afvragen welke kansen hebben vrouwen gehad en welke kansen krijgen ze nu? 

PRECIADO 

Paul Preciado (1970) 

BOEKEN EN CONCEPTEN 

Geschreven boeken: 

- ‘Pornotopia’: an essay on Playboy’s architecture and biopolitics 
- ‘Testo junkie’: seks, drugs and biopolitics in the pharmacopornographic Era 
- ‘Manifesto contrasexual’ 

 
ð Geen genderstudies, geen wetenschap, maar filosofisch terrorisme! 
ð Nieuwe concepten om de wereld anders te bekijken 

KEY CONCEPTS OF THE FARMACOPORNOGRAPHIC ERA 

- Biopolitics:  
o De politiek probeert het biologische leven van mensen te beïnvloeden, te sturen bv. vaccins 

- Farmacopornographic era:  
o In de loop van de tijd is de biopolitiek verandert naar farmapronografie 
o Farmaindustrie en pornografie zijn nu de twee principes van onze wereld. 
o Alle activiteiten van de mensen in de economie volgen het model van de pornografische 

industrie 
o De constitutie van de subjectiviteit is gedetermineerd door welke geneesmiddelen wij nemen 

of welke drug wij nemen om subjecten te worden 

3 DELEN HOOFDSTUK 2 
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- Masturbatory cooperation = motor van de economie 
o We helpen elkaar een orgasme te krijgen en zo draait de economie 
o Systeem heeft mensen nodig die graag willen werken. Je krijgt dat door mensen gelukkige te 

houden. Dit doe je door porno en de zoektocht naar seksuele bevrediging te promoten. 
- Potentia Gaudendi:  

o We zijn op zoek naar genot 
o Een van de problemen nu is dat we niet kunnen genieten door Covid. Daardoor valt er ook 

een groot deel van de economie omdat we die constante zoektocht naar genot niet kunnen 
verderzetten. 

- Excite and Control: 
o Subjecten bevinden zich altijd in een dynamiek tussen geprikkeld worden en een toppunt 

bereiken. Hierna komt de frustratie en depressie. We nemen alcohol, pillen en drugs om ons 
terug die kick te geven 

 

TIJDLIJN MET BIJHORENDE BELANGRIJKE NAMEN 

 

Naam tijdperk  Periode  Belangrijke namen  
Antieke wijsbegeerte  
 

7e eeuw v.C. -2e eeuw v.C.  Thales van Milete 
Anaximander 
Anaximanes 
Heraclitus 
Parmenides 
Protagoras 
Gorgias  
Socrates 
Plato  
Aristoteles 

Middeleeuwse wijsbegeerte 2e eeuw v.C.-15e eeuw  Augustinus van Hippo  
Al-Farabi 
Anselmus van Canterbury 
Maimonides 

Moderne wijsbegeerte  15e eeuw-1831  René Descartes 
John Locke  
Baruch de Spinoza 
Mary Astell 
David Hume 
Immanuel Kant 
Edmund Burke 
Mary Wollstonecraft 

Moderniteit  1831-1945 Karl Marx 
Friederich Nietzsche 
Simone de Beauvoir 
Paul Ricoeur 
Heribert Boeder  

Post-moderniteit 1945-heden  Paul Preciado 


