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A. Inleiding door Yorben uit de PPT  
A.1 Wat is wijsbegeerte? 

Filosofie streeft, net als wetenschap, naar het opbouwen van betrouwbare kennis en het formuleren 

van overtuigende argumenten. Het belang van vrij denken  staat hier centraal. Filosofie stelt de 

waarheid van onze kennis, onze werkelijkheid continu in vraag. De filosofie bestudeert voornamelijk 

de problemen waarvoor er nog geen wetenschappelijke verklaring is gevonden.  

   

Wijsbegeerte is oorspronkelijk een vorm van kennisverwerving die zich afzet van mythische, magische 

of dogmatische aanpakken. Een filosoof is dus immer kritisch. De filosoof streeft naar rationaliteit.  

   

Richard Feynman: Het streven naar rationaliteit, houdt in dat we op zoek gaan naar betrouwbare 

antwoorden op alle mogelijke vragen, door systematische kennisverwerving en rationele 

argumentatie. Net als in de wetenschap. Maar in tegenstelling tot de wetenschap, die zich nog niet op 

alle terreinen kan begeven, zal de filosoof de criteria van de wetenschappelijkheid versoepelen, zonder 

nochtans de eis te laten varen die zo dicht mogelijk te benaderen.  

Enge zin: valt rationeel denken samen met wetenschap 
- “een denken waarbij men door een onophoudelijke interactie tussen nauwkeurig geformuleerde 
theorieën en onbetwijfelbaar vastgestelde empirische feiten, tot betrouwbare kennis komt” 
= strenge eis van exacte taal en ver doorgedreven controle via ervaringsgegevens 
 
Brede zin: valt rationeel denken samen met wijsbegeerte 
- “de eis om betrouwbare antwoorden te zoeken op alle vragen, maar, aangezien bepaalde terreinen 
nog niet voor strikt wetenschappelijke methodes toegankelijk zijn, zal men, zwaar nodig, de criteria 
van de wetenschappelijkheid versoepelen, zonder nochtans de eis te laten varen die zo dicht mogelijk 
te benaderen” 
= systematishe kennisverwerving van rationele argumentatie 
   

 

A.2 Wat is wijsgerige antropologie?  

Antropologie (menskunde of mensleer) is de wetenschap die de mens in al zijn aspecten, zowel fysiek 

als cultureel, bestudeert. Antropologie wordt tot de gedragswetenschap en de sociale wetenschappen 

gerekend.  

   

Wijsgerige antropologie bestudeert de mens vanuit een wijsgerig, en dus filosofisch vertrekpunt. De 

wijsgerige antropologie streeft naar een eenduidig antwoord op de vraag: Wat is de specifieke aard 

van de mens?  

   

Wijsgerige antropologie is geschiedkundig. Op die manier dat het de dominante wereldbeelden 

bestudeert die een algemeen inzicht verschaffen in de betekenis van de mens.  
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De Encyclopedia Britannica beschrijft wijsgerige antropologie als: “Een discipline binnen de filosofie 

die ernaar streeft om de verscheidene empirische onderzoeken naar de menselijke natuur te 

verenigen, in een poging om individuen te begrijpen als zowel wezens van hun omgeving, als 

ontwerpers van hun eigen normen en waarden.”  

Mensen stellen grote filosofische vragen voornamelijk vanuit de nood om hun eigen leven te begrijpen 

in een zo breed mogelijke context.  

 
 

0. Begin van het boek: “Thirteen theories of human nature”: een 

introductie   
   

Het handboek analyseert 13 verschillende theorieën over de menselijke natuur. Hierbij wordt er 

gebruik gemaakt van een brede invulling van het begrip ‘theorie’, die volgende zaken bevat:  

   

1. Een metafysisch inzicht over het universum, en de plaats die de mens daarin 

inneemt.  

2. Een theorie over de menselijke natuur in een meer specifieke betekenis van een 

groep kenmerkende beweringen over de mens, de maatschappij en de menselijke 

aard. 

3. Een diagnose van een typisch defect, iets wat neigt fout te gaan in het menselijk 

leven en de menselijke maatschappij.  

4. Een voorschrift voor het corrigeren van die dingen die fout gaan, en een ideaal van 

hoe het mensenleven best geleefd dient te worden.  

   

Elk van deze 13 theorieën, bieden een antwoord op veel universele levensvragen, zoals bijvoorbeeld 

het doel, de reden van ons bestaan. Vragen als deze zijn ambigue. Ze kunnen geïnterpreteerd worden 

als een vraag naar de causale oorsprong van de mens, maar kunnen evengoed vragen naar de 

bedoeling van ons bestaan.  

   

0.1 Rivaliserende theorieën  

De rivaliserende ‘theorieën’ focussen elk op specifieke componenten bij het zoeken naar een 

antwoord op deze universele levensvragen:  

   

- Christendom, Islam, Judaïsme, confucianisme… : het transcendente en religieuze 

- Plato, Aristoteles, Kant : filosofische, meer rationeel onderbouwde systemen 

- Marx en Sartre : de sociale leefwereld van mensen en de socio-economische en 

politieke structuren die inwerken op mensen 

- Darwin en de evolutietheorieën : wetenschappelijk, empirisch en rationeel  
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0.3 Basisbenodigdheden in de filosofie 

Als we dan toch geloofssystemen, ideologieën en theorieën rationeel gaan evalueren, moeten we 

onderscheid maken tussen verschillende vormen van beweringen en uitspraken. Om op die manier te 

bepalen welke rechtvaardiging of overweging toepasselijk is. Wat nu volgt, is onderdeel van elke 

filosofische gereedschapskist.  

 

0.3.1 Waardeoordelen (value judgments) 

- ‘onschuldige personen straffen is onrechtvaardig’ 

- Een oordeel over wat ‘moet’ of ‘hoort’ te gebeuren (normatieve oordelen) 

- Verschilt van een feitelijke uitspraak over de werkelijkheid (‘what is actually the case’) 

- Let op: wanneer we beide soorten uitspraken niet duidelijk afbakenen, dan begaan we de 

Naturalistic fallacy (redeneerfout) 

- ‘Who or what counts as a person’ 

- Ethisch debat abortus: is een menselijke foetus een persoon of niet? 

➔ Worden we op een bepaald moment een ‘persoon’? Wanneer? Bij de conceptie? Wanneer 

we prikkels ervaren en pijn voelen? Wanneer we geboren word? 

➔ Wat met hersendode mensen? Of mensen met vergevorderde dementie waardoor 
communicatie niet meer mogelijk is? 

➔ Zijn er gradaties van ‘personhood’ (persoon-zijn)? 
 
! – Wie eens mens is, is feitelijk te bepalen, levende wezens die behoren tot de soort homo sapiens 
sapiens 
! – Wie een persoon is, is een waardeoordeel 
 
NATURALISTIC FALLACY 
- Normatieve oordelen kunnen niet afgeleid worden uit de natuur (vallen niet samen met  
de natuur), wanneer we dit wel doen/beweren, dan begaan we de NF 
 
- Normatieve oordelen (wat moeten we doen, hoe moeten we handelen?) zijn oordelen die de 

mens toeschrijft aan toestanden en handelingen. 
 
• Voorbeeld van de NF:  
- het is natuurlijk voor een mens om de emotie wraak te voelen wanneer hij/zij het slachtoffer is 

van een misdaad, DUS: vergelding is moreel wenselijk/aanvaardbaar, of:  slachtoffers hebben 
recht op vergelding (het is niet omdat wij wraak voelen, dat het moreel aanvaardbaar is) 

 
 
NF involves two ideas: 

1. Appeal to Nature: het verkeerde idee dat alles wat natuurlijk is, niet verkeerd kan zijn (wij, de 
mens, beslissen of iets goed of slecht is) 

2. Deriving ‘ought’ from ‘is’: het aannemen van een feit, we moeten de zaken niet aannemen 
zoals ze zijn 

 
Voorbeeld; een tijger eet vlees, dus vegetariërs zijn fout (idee: de natuur eet vlees, de natuur is goed, 
dus vegetariers zijn slecht) 
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- Waardeoordelen VERSCHILLEN van feitelijke oordelen (een weergave van de werkelijkheid). 
- Een waardeoordeel kan niet bewezen of weerlegd worden op basis van feiten, wat niet 

wegneemt dat sommige feiten over de menselijke natuur relevant zijn wanneer we normatieve 
oordelen stellen.  

- Wanneer een bepaald uitspraak wel kan bewezen of weerlegd worden door een onderzoek naar 
relevante, feitelijke gegevens, waarbij direct of indirect een beroep gedaan wordt op de 
menselijke zintuigen om die feiten te observeren, dan spreken we over een empirische uitspraak 
 

 

0.3.2 Wetenschappelijke theorieën of uitspraken (scientific theories) 

- Doen beroep op empirische bevindingen over direct of indirect observeerbare feiten 
(indirect, bijv. via meetinstrumenten), waarbij vaak gebruik gemaakt wordt van 
gecontroleerde experimenten. 

- Formuleren van algemene bevindingen (natuurwetten, fundamentele theorieën) die 
universeel waar zijn in ruimte en tijd. (bijv. wet van de zwaartekracht of evolutietheorie) 

- Wetenschappelijk kennis is waar tot het tegendeel bewezen is’ (in se falsifieerbaar) 
- Logical possibility of finding counterexamples to the theories remains’ 
- Op basis van nieuwe observaties worden wetenschappelijke bevindingen ofwel bevestigd 

ofwel weerlegd. 
 

0.3.3 Metafysische theorieën of uitspraken (metaphysicial theories) 

- Algemene en fundamentele claims over het zijn, gewoonlijk voorbij onze wetenschappelijke 
kennis  

- Popper: theorieën zijn niet wetenschappelijk indien niet falsifieerbaar 
 
• Bijv. Lichaam en geest dualisme (zoals bij Plato en Descartes) 
• Bijv. Niet-materiële, onsterfelijke ziel waardoor ‘leven na de dood’ mogelijk zou 
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Confucianisme: "De weg van de wijzen"  
Geen enkel andere persoon had zo veel invloed op de inzichten van de Chinese geschiedenis dan 

Confucius. Over Confucius (551-479 v.Chr.) is weinig geweten buiten het feit dat hij bekend staat als 

'The teacher' in verschillende periodes van de Chinese geschiedenis. Confucius groeide op in een 

aristocratische, maar arme familie in de staat Lu. Hij trok rond door verschillende regio's in China 

waarbij hij zijn diensten aanbood om feodale leenheren advies te bieden. Hier faalde hij in en ging 

daaropvolgend terug naar zijn geboortestad om te werken als leerkracht.   

Confucianisme is een reactie op de periode van de Strijdende Staten (ontstaan uit politieke en 

maatschappelijke overwegingen) 

'The Analects': de meest betrouwbare bron van Confucius's ideeën. Dit is een werk dat samengesteld 

werd door zijn volgelingen na zijn dood en bevat verzamelde uitspraken van Confucius zelf ('The 

Master').   

Theorie van het universum  

De nadruk bij 'Analects' ligt bij het humanisme, niet bij de metafysica. Wanneer er hem gevraagd werd 

naar het aanbidden van goden en geesten antwoordde hij: "You are not able even to serve man. How 

can you serve the spirits?" en wanneer er gevraagd werd naar de dood: "You do not understand even 

life. How can you understand death?". Confucius was voorstander van een overheid die het welzijn 

van de gewone burger nastreeft. Dat menselijk welzijn stond bij hem dan ook centraal. Confucius 

herkende dat er krachten in het heelal zijn die ons leven bepalen. Hij karakteriseerde dit door twee 

gerelateerde betekenissen toe te voegen van de term ming:  

  

1. The Decree of Heaven  

2. Destiny  

  

Hij ging er van uit dat we in een morale wereld leven.   

  

1. 'The Decree of Heaven’: Dit is een manier van leven die algemeen begrepen wordt als een morele 

noodzaak, gesteund op het geloof dat de hemel veel geeft om de welvaart van “gewone” mensen.  

De hemel zou een keizer enkel steunen zolang hij voor dit hogere doel regeerde en niet voor zijn 

eigen voordeel. Confucius breidde dit uit tot iedere burger, niet enkel de keizer is onderworpen aan 

de universele wet om moreel te handelen om in harmonie te zijn met de 'Decree of heaven'. Ultieme 

perfectie had volgens Confucius te maken met het cultiveren, ontwikkelen van een transcendente 

(=bovenaardse) moraliteit voorgeschreven door de hemel. De burgers moeten de wetten van de 

staat volgen om een goed leven te kunnen hebben (veel praktische, rituele regels)   

    

'The Way': een ander concept van Conficius. Hij heeft het vooral over de Weg van de Wijzen (=DAO). 

We moeten proberen het moraal goede te doen. Het moraal goede is zoveel mogelijk ‘The Decree of 

Heaven’ proberen na te streven. De meest wijzen in onze maatschappij zijn de mensen die dit het beste 

kunnen. Het confucianistische concept is automatisch gelinkt aan het concept van de hemel:  

het brengt het pad van goede gedragingen met zich mee.  
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2. Destiny (het lot): Een dimensie waar de mens geen controle over heeft en die de mens niet kan 

begrijpen. Het onderscheid tussen de 'Decree of Heaven' en 'Destiny' is fundamenteel voor Confucius.  

 Moraliteit is het enige waardige dat men nastreeft in het leven. Het lot moet je gewoon moedig 

accepteren en het 'decree of heaven' moet je nastreven. Willen we een goed leven lijden, moeten we 

het aanvaarden (het lot).   

! Heel conservatief, bv; mensen die arm zijn mogen hun ‘arm zijn’ niet in vraag stellen => mensen die 

arm zijn, zullen arm blijven (problematisch: ongelijkheid wordt niet aangepakt) 

 

Theorie van de menselijke natuur  

Confucius lijkt heel optimistisch over potentiële menselijke prestaties. Het doel van veel Chinese 

filosofieën is het helpen van mensen om een 'wijze' te worden.  Vanuit ideaal van REN = 

medemenselijkheid (de hemel oordeelt of iemand zich niet volgens de REN gedraagt) → alles wat je 

doet moet je doen vanuit goedheid, respect voor anderen waardelijkheid… Confius zegt dat ieder mens 

kan deugdzaam leven en een wijze te worden. 

Voor Confucius is iedereen een potentiële wijze (iemand die handelt met extreme 

welwillendheid/vrijgevigheid), maar weinigen ontpoppen zich tot wijze.  Een wijze is dus heel zeldzaam 

(meeste mensen zijn in een ‘vreselijke staat’).   

We hebben geen controle over het (nood)lot, maar we hebben wel de keuze om de moraliteit en 

goed gedrag na te streven of te verwerpen, we kunnen dus kiezen hoe te leven in een bepaalde 

situatie. Mensen kunnen kiezen om de Weg (‘morele voorbeeld van de Wijzen’) niet te volgen. 

Confucius besprak de menselijke natuur niet in detail, maar was ervan overtuigd dat mensen 

fundamenteel hetzelfde zijn.   

We zijn gewoon verscheiden geworden door   

- onze verschillende manieren van 

bestaan    

- onze omgeving.   

  

Mensen zijn behoorlijk kneedbaar, we kunnen bijna alles worden.  Mensen kunnen vreselijk zijn 

zonder goede sociale achtergrond.  Problematische sociale omstandigheden worden besproken in 

volgende sectie.  

Confucius’ kijk op de menselijke aard  

1) De ideale morele figuur is “gentleman”. Deze term is zeker mannelijk.  Terwijl de term kan 

toegepast worden op beide geslachten, gebruikte Confucius deze term enkel voor mannen, 

vrouwen vond hij minderwaardig  

2) Volgens Confucius is de menselijke aard uniform (bij iedereen dezelfde) maar hij is niet 

duidelijk of dit een goede aard is die zorgvuldig bewaakt moet worden of een slechte aard die 

serieus hervormd moet worden. Hierover werd veel gedebatteerd in het latere Confucianisme.   

    

Diagnose  

De menselijke conditie/situatie is er een van sociale onenigheid veroorzaakt door egoïsme en 

onwetendheid van het verleden.  
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In de Analects worden 5 redenen/oorzaken gegeven voor deze trieste omstandigheden:  

1. Mensen zijn gehecht aan profiteren/winst. Een van de belangrijkste overtuigingen van 

Confucianische gedachten is de tegenstelling tussen juistheid en profijt. Men wil altijd profijt kunnen 

halen uit een handeling. Mensen kijken enkel naar zichzelf. Egoïstisch gedrag is gemotiveerd door 

persoonlijke winst die een gebrek voor anderen inhoudt in een gegeven samenleving.  

2. In de maatschappij ontbreekt het respect aan kinderlijk geloof/gehoorzaamheid tov de ouders. 

Dit gebrek aan respect leidt tot ongepaste relaties binnen families, wat een gebrek aan zelfdiscipline 

aantoont.  Confucianisme is een traditie van familiewaarden.  

3. De verbintenis tussen woord en actie kan niet vertrouwd worden: er is vaak een verschil over 

wat wordt gezegd en wat wordt gelooft. Zonder verband tussen woord en daad is er geen basis van 

vertrouwen, want vertrouwen rust op het feit dat wat je zegt, je ook zal doen. Daardoor verliest de 

samenleving zijn basis.  

4. Er heerst onwetendheid over de weg van de wijzen. Onwetendheid over het verleden is ook 

een belangrijke oorzaak van de moeizame menselijke conditie/situatie. Zonder kennis van de 

weg/manier van de wijzen, zullen mensen afgescheiden worden van het morele inzicht van het 

verleden. Zo erg dat ze moreel doelloos worden en vatbaar voor foute keuzes.  

5. Welwillendheid is afwezig bij menselijke zaken. Om welwillendheid voor te stellen moeten we 

morele perfectie bereiken. Dit centrale idee van Confucius is vertegenwoordigd door een chinees 

karakter dat pictografisch uitgelegd wordt als bestaande uit 2 delen:   

- de component voor ‘mens’   

- de component voor ‘twee’.   

Dit stelt 2 mensen voor die samen in harmonie leven. Welwillendheid heeft te maken met menselijke 

relaties. Verschillende geleerden hebben geargumenteerd dat jen beter vertaald is in Engels als 

‘menselijk hartelijkheid’ of ‘menselijkheid’. De kern van een perfect menselijk wezen is een welwillend 

hart. Deze deugd is veel te zeldzaam in deze wereld.  

  

    

Latere ontwikkelingen  

Zijn mensen van nature goed of slecht? → 2 leidende figuren (twee tegengestelde visies) in de 

Confuciaanse traditie:  

Mencius (371-289 V.Chr;): “Idealistische vleugel”  

Menselijke natuur is van nature goed → De originele goedheid van de mens.  

Mencius weerlegt theorie van Kao-tzu   

• Kao-tzu: “Menselijke natuur is van nature uit niet goed en niet slecht en de moraliteit is iets 

dat wordt bijgevoegd van de buitenkant.” → Vergelijking met water: vloeit willekeurig, 

zonder enige voorkeur naar Oosten of naar Westen → Menselijke natuur toont geen 

voorkeur voor goed of slecht.  
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Mencius: Mens is van nature goed (water kiest altijd voor laag nooit voor hoog), de natuur 

prefereert het goede!   

De vier zaden van compassie (goeddoen), schaamte (plichtsgetrouw), hoffelijkheid (navolgen 

van rites) en verschil weten tussen juist-fout (inzicht in goed en kwaad) groeien uit tot 4 

deugden: welwillendheid, plichtsbetrachting (nastreven van uw plicht), in achtnemen van 

de rituelen en wijsheid: dit zit origineel in ons. Het hebben van een hart betekent voor 

Mencius dat mensen potentiële wijzen zijn. Alle hoop voor menselijkheid ligt in ons hart. Het 

gegeven hart is fragiel en kan worden verloren indien niet gebruikt of goed gecultiveerd. De 

egoïstische verlangende aard is iets wat ook dieren hebben, maar het denkende hart (een 

geschenk van de Hemel) maakt van de mensen welwillende wijzen.   

BV: Wanneer je een kind ziet dat in een put dreigt te vallen ligt het in de menselijke aard om 

het kind te redden en zonder hierover te moeten nadenken. → juistheid boven egoïsme  

(compassie) 

 

Is er vrije wil bij Mencius? → er is een bepaald gedetermineerd gedrag maar er is ook een 

zekere vrije wil; de mens kan worden tot wie hij wil zijn (freedom of choice) 

Mencius zijnn wereldbeeld: een wereld die onberekenbaar is, die aan toeval onderhevig is, die 

niet op voorhand besloten is (niets staat ultiem vast) <-> Confucius : er is geen garantie in het 

leven dat er evenwicht is (niet omdat mensen deugden volgen dat ze een goed leven hebben) 

 

Xunzi (298-238 V.Chr.): “Realistische vleugel”  

Menselijke natuur is van nature slecht.  

  

Onze hele wereld wordt gedomineerd door dynamische impulsen van verlangen. 

Basisprobleem van de mensheid: seksuele verlangens hebben geen duidelijke limiet. De mens 

is geboren met verlangens, als verlangens niet kunnen bevredigd worden dan zoekt hij naar 

middelen omzichzelf te bevredigen. De mens is steeds gekenmerkt door een tekort, een 

verlangen (ik heb niet wat de andere heeft, en ik wil wat de andere heeft). Indien er geen 

grenzen zijn aan zijn zoeken zal hij ongetwijfeld met anderen in conflict komen. Conclusie: de 

menselijke natuur is slecht; goedheid is het resultaat bewuste activiteit/moeite 

.   

Hij wil de theorie van de 4 zaden van Mencius weerleggen en gebruikte een eigen theorie: 4 

beginnende strekkingen → 4 slechte dingen   

1. Profijt/winst → Conflict/ strijd  

2. Afgunst → geweld  

3. Haat → misdaad  

4. Verlangen → brutaliteit  

→ Als we onze natuur volgen leidt alles tot het slechte. We komen altijd in aanraking met 

geweld en conflicten en zullen allen eindigen als criminelen.  
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- Verrassend is dat Hsun-tzu eerder optimistisch is over de potentiële menselijke 

 mogelijkheden. Hij gelooft dat met een degelijke opvoeding en training alle mensen wijzen 

 kunnen worden. (Visie van aristoteles: met de juiste opvoeding kan je een goed mens 

 worden) 

- Mensen kunnen goed worden door à de bevelende macht van de wijze koningen  

à de rituele principes met hun invloed  

  

Hij bevestigt dat de belangrijkste waarde van het basis Confuciaanse idee de rituelen/ rituele principes 

zijn.   

Men kan zichzelf veranderen door de rituelen toe te passen die door de vroegere wijzen werden 

gecreeërd. Hij hecht meer belang aan cultuur i.p.v. natuur omdat rituelen geen onderdeel zijn van 

menselijke natuur. Alles wat goed is, is resultaat van bewust menselijke inspanning. De wijze is 

hetzelfde als andere mensen, enkel in zijn bewuste activiteit en door het volgen van de Confuciaanse 

rituelen staat hij hoger dan de andere mensen. Context is bepalend! Je kan slecht geboren zijn maar 

goed worden in een goeie omgeving en omgekeerd. De ontwikkeling van empathie moet gestimuleerd 

worden in de kindertijd. 

   

 •  Contrast tussen Mencius en Hsun-tzu is dramatisch!  

  

    

Kritische discussie  

1. Confucianisme is een traditie die leert om te gehoorzamen aan superieuren (vader, leider van 

de staat, …) Indien deze superieuren niet rechtvaardig zijn wordt het totale systeem 

ondermijnd. Confucius was zich bewust van dit probleem  en legde daardoor de nadruk op het 

morele karakter van de leiders. Dit systeem gaf wel macht aan een paar individuen, maar de 

meesten zaten in een ondergeschikte positie.   

2. Confucianisme is een conservatieve traditie die vaak terugkijkt naar het verleden om gestuurd 

te worden → kan ook gezien worden als een traditie die de individuen van het heden beperkt 

in hun creativiteit.  

Kijk op moraliteit -> niet voor iedereen hetzelfde, nooit compleet neutraal of apolitiek.  

3. Bij het confucianisme worden wel wat mensen uitgesloten:   

- Gewone mensen zijn niet belangrijk.  

- Vrouwen worden niet opgenomen in het schoolsysteem van Confusius. Zijn visie op mensen is 

enkel gericht op mannen, over het potentieel van vrouwen zegt hij weinig. ALS hij er al over 

spreekt is het volkomen negatief.  

4. De pragmatische natuur van het Confucianisme wordt bekritiseerd door andere Chinese 

filosofen zoals de Taoisten  

• De Taoistische filosoof Chuang-tzu:   

- Heeft kritiek op de beperking van de realiteit tot enkel datgene wat betrekking heeft 

op menselijke sociale zaken. Hij plaatste natuur boven cultuur.   

- Hij was zich bewust van de immensheid van het leven in al zijn vormen, en vond dat 

het confucianisme een tragisch kleine wereld bezette.  

- Hij vond dat Confucianisten overbezorgd waren om bruikbare/nuttige zaken: Om zijn 

bezorgdheid tegen te gaan, vierde hij ‘ het nuttige van het nutteloze’.  
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Nochtans bleek het confucianisme een veel aantrekkelijker systeem voor de Chinese denkers 

om een deugdelijke menselijke samenleving te verwezenlijken dan het meer abstracte 

metafysische gedacht van Taoisme.  

Begin 20ste eeuw verloor het confucianisme zijn goede reputatie in China door het instorten van het 

emperiale systeem en was het een hoofddoel bij de culturele revolutie. Sinds de dood van Mao 

Zedong leeft het confucianisme weer op. → Nieuw confucianisme  

Met dit nieuw confucianisme wil men zaken aanpassen die niet meer passen in de hedendaagse 

samenleving. (bv. onderschikking van de vrouw)  

• Tu Weiming: Hij ziet confucianisme als een positieve bron om te denken over manieren 

om de destructieve kant van modernisering, die zowel de menselijke gemeenschappen als 

de natuurlijke wereld bedreigen, te overwinnen.  

In deze nieuwe vorm levert het confucianisme alweer belangrijke bijdragen bij  bedenkingen over de 

grote vragen van de dag.  
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UPANISHADIC HINDUISM: DE ZOEKTOCHT NAAR

 EEN ULTIEME KENNIS  
Hindoeïsme   

- = een extreem afwijkende traditie dat bestaat uit een wijde keten van gebruiken en 

overtuigingen, die de taak van generalisatie bijna onmogelijk maakt.   

- Westerse constructie dat verwijst naar de dominantie religie van de meerderheid van mensen 

die in Zuid – Azië woont.   

- Hindoes zien hun religie meer gegrond in een manier van actie dan in een geschreven tekst.   

 

Uphanishad  

- Heeft eeuwen de centrale filosofische kwesties bepaald in India en gaat voort om een grote 

bron van inspiratie en leiding te zijn binnen het Hindoeisme vandaag.  (worden gezien als één 

van de grootste intellectuele rijkdommen van onze wereld) 

- = “to sit near” (dichtbij zitten)   

- Esoterisch onderwijzen (onderwijzen enkel voor de ingewijden) o Deze teksten geven een 

geheime leer weer die doorgegeven worden aan groepen met gesloten leden door meditatie 

leraars 

- Tegenstrijdige uitspraken; geen strikt uitgewerkt filosofisch systeem, meer exploratief, maar 

één centraal theama: 

- Ontologische monisme of nondualisme: de overtuiging dat alles radicaal met elkaar 

verbonden is , alles is gerelateerd en gaat terug op één substantie 

- Brihad Aranyka Upanishad o Overtuiging over de natuur van de wereld en de ware identiteit 

van ‘human beings”  

 

Theorie van het universum  

- In de Brihad Aranky Upanishad: een metafysisch zoeken naar de basis van al het zijn o Er is een 

verenigd principe dat onderliggend is aan het volledige universum o Ideaal: de wereld van 

veelheid onthullen tot een aan elkaar verbonden eenheid o Gargi Vacaknavi & Yajnavalkya: 

onderliggend principe indentificeren   

▪ Gargi daagt Yaj uit om de stichting van al het bestaan te indentificeren   

 ▪ Vraag: op wat beweegt water heen en weer?   

▪ Yaj: op lucht  

▪ Garhi: niet blij met het antwoord: op wat beweegt de lucht dan heen en weer?   

▪ Yaj: Brahman  

 

- Brahman  o Hoogste doel van alle metafysische onderzoek  

o Al het vedische (vedas, de oudste Hindu geschriften) leren dat verworven is, is 

ondergebracht onder brahman  

o < Sanskriete roots = groeien, uitbreiden, toename o Tijdens de Upanishads:   

▪ Ultieme realiteit = de eerste oorzaak van het bestaan, de basis van het zijn.  
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▪ De fijne essentie dat het hele universum doordringt. Het totaal van de realiteit, 

manifest (heel duidelijk) en niet – manifest.  

   

o Shakalya & Yajnavalkya: Hoeveel Goden zijn er?   

▪ Uiteindelijk antwoord: één   

▪ Yaj identificeert deze ene God als Brahman.   

▪ Maar als er in realiteit één God is, hoe komt het dat er nu zoveel Goden zijn?   

 

Het hele universum verscheen uit het niets. Het was een expansie van een dimensieloze oneindige 

eenheid (zoals de big bang). Waarom gebeurde deze expansie?   

- In het begin was er niets, behalve de brahman. De brahman was eenzaam en verdeeld zichzelf 

daarom in twee: een man en een vrouw. De man en de vrouw begonnen seksueel op elkaar in te 

werken en daaruit ontstond het hele universum van verschillende soorten.  

- Brihad Aranyaka Upanishad -> brahman’s super – creation o Dit drukt de ware natuur van de 

realiteit aan + het doel van wezens in die realiteit  

- Een verklaring voor de verscheidenheid in de wereld terwijl men de verwenvenheid van de wereld 

herkent.   

- De originele eenheid is nooit verloren gegaan, maar de verschijning van verschillende soorten 

heeft overgenomen. -> de gelijktijdigheid van eenheid en verscheidenheid  

- Name and visible appearance o De wereld die we ontdekken met ons bewustzijn is gekleed door 

een verscheidenheid van namen en verschijnselen.   

- Brahman is niet alleen in de wereld, het IS de wereld (immanent) . Er is ook en dimensie van 

Brahman buiten de wereld in verschillende vormen (transcendent).   

- Brihad Aranyaka Upanishad:   

o Form = murta: heeft een vaste vorm (stevig en voorbijgaand) o Formless = 

amurta: zonder een vaste vorm (vluchtig en onveranderlijk)   

- Niets blijft hetzelfde (2 perspectieven van dezelfde realiteit)  o De wereld van de concrete dingen 

is vloeiend en verandert altijd o Het niets vanwaar alles komt is eeuwig en onveranderlijk   

Twee verschillende manieren manieren om Brahman te beschrijven. Dit leidt tot een verschillend 

begrip van de wereld en van zichzelf.   

1. Brahman is onuitsprekelijk en onmogelijk om te definiëren   

o Volledig buiten de wereld dat wij ontdekken met ons 

bewustzijn 

o Het is niet dit, en niet dat.  

2. Brahman is alles dat we ontdekken met ons bewustzijn/ 

zintuigen   

o Het is gemaakt van dit, het is gemaakt van dat.   
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Theorie van de menselijke natuur  

Onze familie zijn niet alleen onze gelijken, maar alle wezens. Mensen zijn verwant met alle levende 

wezens.   

Atman (ultieme zelf) 

- De heer en de koning van alle wezens.   

- Het is een deel van het groter samenhangend netwerk van de realiteit.   

- De ware identiteit animeert niet alleen alle wezens, maar is onafscheidelijk van het geheel van 

de realiteit.  

- “Onze identiteit is alles, en alles is onze identiteit”  

- Eeuwige dimensie van de werkelijkheid 

 

Upanishads herkennen een identiteit dat gescheiden en voorbijgaand is aan andere identiteiten = de 

ego zelf (ahamkara). Onze identiteit als ego associëren we met ons lichaam en de omgeving. dit is de 

zelf waar we onmiddellijk aandenken als iemand ons vraagt wie we zijn, dit is de identiteit die we willen 

behouden. Het zelf word gezien als een project van zelfontwikkeling waarin we investeren. Maar dit is 

niet de ware identiteit van de mens, de ware identiteit is de atman.   

Er bestaan twee perspectieven op de atman. Het zijn schijnbare tegenstellingen die gebruikt worden 

om de verschillende denkbeelden te steunen over de identiteit en de wereld.    

1. Het is onbepaald, ongrijpbaar, het is met niets geïndentificeerd, het is niet gebonden met iets, 

het heeft geen angst of lijdt geen pijn   

2. Atman is geïdentificeerd met alles: het is gemaakt van perceptie, zicht, adem, aarde, gehoor, 

water... Het is gemaakt van alles. Het is de brahman.  

 

Visie van de tekst: atman = de onsterfelijke, onveranderlijke identiteit. Het is buiten honger 

en dorst, leed, oude leeftijd en dood.   

 

Deze ware zelf is de eeuwige dimensie van de realiteit dat niet verschillend is dan de hoogste realiteit 

van brahman. Sinds de atman geïndentificeerd is met de brahman wordt de atman gedefinieerd als de 

bron van al het leven, de roots van al het bestaan.   

Verborgen naam = het ware achter het ware  

-  Het ware bestaat uit essentiële functies, en het zelf is het ware achter die essentiële functies - 

 Het essentiële zelf overstijgt individualiteit, leed, grenzen en dood.  

Atman is de innerlijke controleur van al het leven. Dit is verbonden met het meest opvallend karakter 

van de atman. De atman is niet een gewoon object van het bewustzijn, maar een subject van het 

bewustzijn. Het is de kenner van alle kennis, de waarnemer van alle waarnemingen. Als de waarnemer 

van waarneming is de atman het bewustzijn zelf.   
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Ondanks er zoveel gelijkenissen zijn met het oude Boeddhisme, verwerpt het Boeddhisme het idee dat 

het bewustzijn gelijk is aan het essentiële zelf. De Uphanishads indentificeren ons ware zelf als datgene 

dat ons in staat stelt bewustzijnde wezens te zijn, namelijk alles – doordringende wezens. Het primaire 

doel van de Uphanishads is het realiseren dat atman brahman is (shift in identiteit).  

Anders gezegd: het vergankelijke ego zelf dat geassocieerd is met het lichaam verschuiven naar een 

eeuwig en oneindig zelf dat niet anders is dan het alles. Volgens hen worden we telkens opnieuw 

herboren. We bewegen van het ene lichaam naar het andere.   

Twee mogelijke wegen van ervaringen van na de dood (reïncarnatie) :  

1. Een pad van terugkeer naar dit leven o Dode lichamen worden geplaats op het crematievuur. 

Diegene die religieuze offers gebracht hebben om het leven te verbeteren passeren in die rook. 

Vanaf die rook, passeren ze langs de nacht en eindigen in de wereld van de voorvaders. Vanaf 

die wereld passeren ze langs de maan waar ze omgevormd worden in regen waardoor ze 

terugkeren naar de aarde. Op de aarde worden ze eten dat gegeten wordt door een man en 

dan aangeboden wordt in het vuur van een vrouw, waaruit ze opnieuw geboren worden.   

 

2. Een pad voor de boswonende meditatiemeesters die het hoogste niveau van kennis hebben 

bereikt.   

o Ze worden op het crematievuur gelegd en passeren in de vlammen. Vanaf die 

vlammen passeren ze langs de dag en eindigen in de wereld van de goden. Daar 

passeren ze in de zon (de zon stelt de uitgang van de wereld voor). Diegenen die 

dan het hoogste niveau van kennis bereikt heeft, bereikt de wereld van brahman, 

ze keren niet meer terug naar het leven op de wereld.   

o Vrijheid uit de voortdurende cirkel van dood en hergeboorte = superieure pad o De 

vroegste voorstelling van moksha   

 

Diagnose  

Grootste probleem: wij zijn onwetend van de ware natuur van de realiteit  

- Wie vertrekt uit deze wereld zonder kennis te hebben over het onvergankelijke, is erbarmelijk  

- We moeten kennis hebben over de onvergankelijke, eeuwige brahman, waar we een deel van 

zijn.  

- Zonder die kennis neemt men enkel de gewone objecten van bewustzijn waar en daarom het 

lot lijdt van zich te identificeren met de doodgaande wereld van fragmentarische en 

voorbijgaande vormen.   

De moeilijke positie van de mens bestaat uit een ernstig identiteit probleem (human predicament) 

- We weten niet wie we echt zijn   

- Wij indentificeren ons met de schijnbaar losgekoppelde fenomenale wereld van 

verscheidenheid in plaats van met de brahman.   

- Wij zijn familie in het universum, maar spenderen ons leven overstelpt en geblindeerd door de 

beperkte projecten van ons eigen ego   
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- Resultaat = alienation (vervreemding)  o → het leven is een voortdurende ervaring van 

fragmenten, isolatie en eenzaamheid o Onze sociale wereld bestaat uit conflict en 

criminaliteit ( •vals geloof in onze eigen individualiteit, •existentiële angst, •oorzaak : belang 

aan ons veranderlijk, geïsoleerd zelf, •gevolg : een leven dat alles behalve vrij is) 

    

Het leven dat gegrond is in een gescheiden zelf is geconditioneerd en gedetermineerd  

- Gedetermineerde factoren = karma   

- Karma = een man zal veranderen in iets goed bij goede acties en in iets slecht bij slechte acties.   

- Wij zijn psychologisch geprogrammeerd zodat onder normale omstandigheden vrije acties 

onmogelijk zijn.   

o We handelen uit verlangen (wat een resultaat is van voorafgaande 

acties in de onbewuste geest)  

o Het verlangen geeft een oplossing voor de actie aan  o De vervolgende 

actie laat een impressie achter in de geest o Die impressie bepaalt de 

aard van een ander verlangen  o = de cyclus van psychologische 

gevangenschap (human predicament) 

o Hindu meditatie en yoga; poging tot bevrijding van die gelimiteerde en 

geconditioneerde staat van zijn 

 

Voorschrift  

Upanishads zijn optimistisch over de mogelijkheid om de ultieme vrijheid te bereiken, maar “the brihad 

Aranyaka Upanishads” beschrijft geen enkele weg.   

- Het pad houdt het verwerven van een speciale soort van kennis in.   

- Het is gevaarlijk om te vertrouwen op gewone kennis, het is waardeloos om de ultieme natuur 

van de realiteit en de zelf te kennen.   

- “Men moet stoppen met een geleerde proberen te zijn en starten met te leven als een kind. 

Wanneer men stopt te leven als een kind, zal men een wijze zijn”  

- Nog altijd geen duidelijke indicatie hoe we de ultieme kennis en vrijheid kunnen bereiken. Het 

is enkel ‘een pad van terugtrekken’ van alle gewone manieren om te zijn.  

 

Verschillende interpretaties  

2 visies over de ultieme realiteit: Onpersoonlijk volkomen <-> persoonlijke relaties  

Shankara en Ramanuja  

- Vedanta filosofers  

- Vendanta = einde van de Vedas (het hoogtepunt van de openbare boeken over wijsdom 

bekend als de Vedas)  

- De term verwees naar het leren van de Upanishads, maar bevat ook de ‘Bhagavad Gita’ en de 

‘Brahma Sutra’.   
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Shankara’s Advaita Vedanta   

Shankara was één van de eerste filosofen dat een samenhangend en enkelvoudig standpunt had dat 

gebaseerd was op de Upanishads en gericht op deze vragen.  

- Wat betekent het om Brahman te kennen?   

- Wat is de relatie tussen de realiteit van Brahman en de wereld van diversiteit die we ervaren 

met ons bewustzijn?   

- Wat is de positie van een persoonlijke God en de individuele ziel?   

Het is een filosofie van eenheid dat alle diversiteit afwaardeert. Zijn visie: Brahman is de enige 

waarheid, de wereld is onecht (ultiem onwerkelijk) en het onderscheid tussen God en de individuele 

ziel is enkel een illussie.  

Brahman   

- De enige realiteit. Één zonder een seconde en ontbloot van alle specifieke kwaliteiten.   

- De hoogste realisatie van Brahman: een toestand waarin het onderscheid tussen object en 

subject vernietigd is, dan concludeert hij dat de wereld van diversiteit fout is.   

- Upanishads spreken van 2 aspecten van Brahman  o Met kwaliteiten (saguna)  o Zonder 

kwaliteiten (nirguna)   

- Shankara spreekt van het resulaat van perceptie geconditioneerde door beperkende factoren.   

o Bezeten door de begrenzende adjunct gevormd door de diversiteit van het universum 

welke een aanpassing is van naam en vorm (?)  

o Ontbloot door alle geconditioneerde factoren en tegengesteld aan vroeger (?)  

 

Theorie van illusie = Maya   

- Proces waarbij de wereld van verscheidenheid in het zijn komt, het is de kracht waarbij het 

vormloze een vorm aanneemt.   

- Verbergt en vervormt de ware realiteit van Brahman en is als onwetendheid  

- Maya is het grootste obstakel om de hoogste realisatie van kennis te bereiken.   

De wereld die we ervaren met ons bewustzijn is niet en Brahman en dus niet de realiteit. Het bewustzijn 

begrijpt objecten en niet Brahman. Voor Shankara is de wereld een subjectief idealisme, het heeft een 

schijnbare realiteit.   

Het kan niet verklaard worden dat bestaande dingen niet bestaan omdat ze waargenomen zijn. Hij 

herkent het niet – bestaande, maar langs de andere kant heeft onze wereld een schijnbare realiteit en 

in die betekenis bestaat het. Maar dit kan niet de absolute realiteit zijn (door de ontdekking van 

Brahman). Bijvoorbeeld de parabel van de slang en het touw. De wereld van verscheidenheid is 

bovenop de non – dualistische Brahman geplaatst (zoals de slang bovenop het touw). Daardoor leven 

we in een wereld van illusie.  

De persoonlijke God en de individuele ziel   

- Persoonlijke God = Brahman met eigenschappen/ attributen. Maar sinds alle attributen een 

product zijn van de begrenzende factors van onwetendheid, is God ook een illusie.   
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- De persoonlijke God is een noodzakelijk component van spirituele ervaring, sinds het een 

overgang biedt tussen de wereld en Brahman voor diegene die nog steeds gehecht zijn aan de 

wereld.   

    

Individuele ziel   

- Hij verwerpt het idee dat de individuele ziel een illusie is.   

- Het impliceert een hoger realisatie dan de ego – identiteit dat geassocieerd is aan het lichaam. 

Maar de uiteindelijke analyse is dat de ziel ook onecht is. = schijnbare realiteit (men kijkt naar 

de zelf door beperkte factoren van onwetendheid)  

- De ware zelf = atman o = pure bewustzijn  

o Volledig vrij van de geconditioneerde effecten van karma  o Gevangenschap is een 

mentale constructie  

- De zelf bevindt zich buiten alle ervaringen want het impliceert een verschil tussen de ervaarder 

en wat ervaard is. Daarom verdwijnt de individuele ziel op de hoogste niveau van realisatie als 

een illusie. De ware zelf moet dan identiek zijn aan de brahman.   

- → het realiseren van dit is het doel van al het spiritueel streven   

Hoogste niveau van kennis   

- = het uitwissen van het onderscheid tussen het wetende object en al de bekende objecten in 

de toestand van de absolute identiteit (?)  

- Wat zijn de essentiële componenten van de weg die ontworpen is om dit resultaat te bereiken?   

o Shankara: Het essentiële element is de eenheid dat voorafgaat aan de verscheidenheid 

die geproduceerd is door verlangen  

o Verlangen uitroeien is een stap naar hereniging. (brengt ons terug naar het idee van 

verwerping)  afstand doen van de wereld = Renunciation  

Hoogste spirituele reis  

- Nadenkende oefening dat ontworpen is om te leiden tot de realisatie: ik ben brahman   

- Nadenkende oefening = samadhi   

- Voorwaarde: terugtrekken van gewone huiselijke en sociale activiteiten en van onze 

investering in de gegevens van ons bewustzijn   

- Dashanamis: mensen hun eigen begrafenisplichtgeving regelen. Dit is het einde van hun 

voormalige identiteit en het begin van een participatie in een celibatair en religieuze 

gemeenschap en meditatie op brahman als de onpersoonlijke asoluut.   

 

    

Ramanuja’s Vishishta Advaita Vedanta  

Vaishnavas: persoonlijke natuur van het Goddelijk is een houding in plaats van een illusie.   

Ramanuja < Shri Vaishnavism. Zijn filosofisch systeem = Vishishta Advaita (nondualisme van het 

gedifferentieerde). Het neemt gedifferentieerde dingen in om waar te zijn en je moet ze begrijpen om 

eigenschappen te kunnen zijn van een nondualisme realiteit.   
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- Hij waardeert de eenheid én de verscheidenheid  

- Hij accepteert de bewering van Upanishads dat Brahman de enige realiteit is. Voor hem 

betekent brahman God, diegene die ontelbare excellente kwaliteiten heeft.   

- Brahman staat voor de hoogste persoon die een verblijf is van alle gunstige kwaliteiten en die 

vrij is van de wereldlijke besmetting. Enkel negatieve en bindende kwaliteiten zijn afwezig bij 

brahman.  

- Verzet zich tegen Shankara’s uitspraak: “brahman is een ongedifferentieerde bewustzijn”. Als 

dit waar zou zijn, dan zou elke kennis van brahman onmogelijk zijn sinds alles afhankelijk is van 

een gedifferentieerd object.   

- Gelukzalige kennis van Brahman: de liefde van God   

o Enkel mogelijk als er een onderscheid is tussen tussen het wetende object (diegene die 

graag ziet = de individuele ziel) en het bekende object (diegene die graag gezien is = God ) 

(tussen de kenner van brahman en brahman zelf) 

o Veel theologen willen geen suiker worden (Shankara), maar ze willen de gelukzalige 

ervaring van suiker proeven (Ramanuja).  

o Niet brahman worden maar de ervaring hebben (kennis opdoen) van brahman  

 

De wereld is echt & is uit God zijn verlangen geschept om veelvoudig te worden. De wereld is dus het 

resultaat van de transformatie van brahman.   

- Het creatieve proces dat geresulteerd is in verscheidenheid moet niet overwonnen worden, 

maar aanvaard worden voor wat het echt is = het product van God zijn creativiteit.   

- Maya is voor Ramanuja de creatieve kracht van God en geen illusie (Shankara). Het is in staat 

om wondermooie effecten te produceren.   

- De wereld = veel positiever gezien, hij karakteriseerd het als het lichaam van God.   

o Brahman: schepper, beschermer en vernietiger van het universum. Hij is de interne 

heerser.   

o Het lichaam: de wereld met of zonder waarnemingsvermogen De wereld is 

verschillend maar God, maar ze zijn onafscheidelijk.   

o De wereld als geconditioneerd en voorbijgaand is een eigenschap van God als 

ongeconditioneerd en eeuwigdurend.  

- Individuele ziel = een deel van het lichaam van God. Het is eeuwigdurend en echt, niet een 

illusie. Het is verschillend en niet – verschillend van het geheel. Individuele ziel gaat God binnen 

bij de tijd van oplossing en verlaat God bij de tijd van creatie.   

- Ware zelf = speciale genieter van de ervaring. Op zijn hoogste niveau is het de gelukzalige 

kenner van brahman.   

    

Bhagavad Gita: karma – yoga   

- Het streven naar ultieme vrijheid: handelen op een manier dat men de gehechtheid én 

verlatenheid van actie vermijdt.   

- Als een pad van actie, is karma – yoga gesitueerd tussen twee wijzes van gedrag.   
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o De pad van Vedics offer: de handeling is uitgevoerd met een gecontroleerde 

bezorgdheid voor het resultaat van de handeling. Zo een handeling is uitgevoerd om 

een gewenst resultaat te verkrijgen.   

o Ramanuja: zo een actie onthult een fundamentele onwetendheid en dient enkel om 

ons verder te binden.   

o Het leven is een kosmisch spel, waar God de toneelschrijver is.  

o Blijven bij een specifiek resultaat in een wereld dat zo overvloedig is als brahman is 

zoals in een winkel lopen waar er een overweldigend assortiment van snoep is behalve 

het soort snoep dat je zo graag wilt.   

o Resultaat: lijden en gevangenschap in een geweldige situatie.  o Wat moet je dan 

doen? Zich bezighouden met de actie die overeenkomt met je eigen leefsituatie. Enkel 

bij een volledige overgave aan God zijn we vrij om te genieten van de wonderbare 

show in de wereld, dat brengt ons tot een staat van puur geluk = vrij zijn. (we zijn pas 

vrij als we ons neerleggen bij de situatie waarin we leven, problematische filosofie??? 

Want je wordt opgeroepen om niet meer in verzet te gaan, je moet in aanvaarding 

leven) 

 

Handelen om God te behagen in plaats van voor je eigen ego is meestal bepaald in de context van het 

aanbidden van concrete vormen of lichamen van God. Brahman is volledig aanwezig in deze lichamen. 

De lichamen zijn beperkte vormen van het oneindige dat God veronderstelt voor het doel van 

toekenning van toegankelijkheid voor de mensen met een lichaam en een gewoon bewustzijn.   

Een goed handelen van de Hindoes bestaat uit de liefhebbende dienst van deze concrete vormen van 

God.   

- Liefhebbende handelingen gericht op God zijn opperst.   

- Een liefhebbende toewijding impliceert een verschillende houding tegenover de menselijke 

emoties dan we observeren bij Shankara.   

- Het doel: een soort van eenheid met God, waar de vrije ziel in de liefhebbende aanwezigheid 

van de Meester leeft, maar niet in een ongedifferentieerde eenheid met hem ontbindt. 

 

Samenvatting  

Shankara:   

- De wereld van verscheidenheid = illusie  

- De wereld, individuele zelf en God zijn onecht  

- Participatie in de gewone wereld is een hindernis tot het hoogste spirituele leven  

- Gevolg: een religieus leven dat de wereld verwerping waardeert en is verdacht van alles dat 

gebaseerd is op het gewone menselijke bewustzijn.   

Ramanuja:  

- Er is een enige oorzaak voor alles. De veelvuldige effecten van dit zijn echt.   

- God: de innerlijke controleur van de veelvuldige wereld en de individuele ziel.   
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- Gevolg: religieus leven van stichtelijke activiteit dat de wereld positief ziet en het gewone 

bewustzijn gebruikt dat een gelukzalige ervaring nastreeft van de gedifferentieerde brahman   

- Niet vanuit het ego zelf! (>< Shankara) 

 

Kritische discussie  

Vedanta filosofers gingen ervan uit dat het uiteindelijke bewijs van iets moet ervaard worden. Ze 

nemen de Brihad Aranyaka Upanishad als autoritair. De Vedanta filosofie rust op het overstijgende 

doel van de Upanishads. Dat maakt het voor de seculaire (wereldlijke) filosofers verdacht voor hen is 

het idee van transcendentie problematisch. Het is dat dat Vedanta een religieuze filosofie maakt.   

Vedanta filosofie lijkt iets te zeggen te hebben over sociale en politieke strijd en hervormingen of over 

praktische moraliteit. Filosofers denken over het strijden naar een hogere kennis en vrijheid en over 

de metafysische zorgen met betrekking tot de natuur, de ultieme realiteit, de wereld en de zelf.  Vooral 

focus op spiritueel leven. 

Vrouwen zijn uitgesloten van Shankara’s lijst van verzakers en zijn nooit toegestaan om te dienen zoals 

tempel priesters in Ramanuja’s traditie. Vedanta filosofie vergt een slimme religieuze beoefenaar die 

goed opgeleid is in het heilige boek en in zijn ervaring in de hoogste ervaring. Dit zijn diegene die in de 

hoogste klasse leven.   
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Boeddhisme: in de voetstappen van de Boeddha  
Boeddhisme is een veelzijdige religieuse traditie. Het bevat een verscheidenheid aan opvattingen en 

concepten van Boeddha, maar ook verschillende paden tot het ultieme doel. De meeste Boeddhisten 

bekijken hun traditie als een manier van de Boeddha volgen naar het doel van Nirvana (het 

hiernamaals) of het Boeddhaschap.  

Heel belangrijke vorm van religie in Azië.  

Boeddhisme splitst zich op in twee delen:  

1. Theravada→ “The way of the Elders” of ‘Kleine Weg’ 

Dominant type (heeft de meeste aanhangers) van Boeddhisme in Zuidoost Azië Heilig 

schrift met leer van Boeddha: Pali Canon  

2. Mahayana→ “Great vehicle”  of ‘Grote Weg’ 

Dominant type in Centraal en Oost Azië  

Heilig schrift met leer van Boeddha: Lotus Sutra  

• Vajrayana→“Diamond vehicle” of ‘Diamantweg’ (verder ontwikkeld uit Mahayana) 

Aanzienlijk in Tibet  

  

In dit hoofdstuk focussen we op 1 en 2.  

 

The religious life does not depend on dogma 

De Pali Canon van Therevada Boeddhisme toont duidelijk aan hoe we de boeddhistische leer moeten 

begrijpen.   

→verhaal van een monnik (Malunkyaputta) die vragen stelt aan een alwetend wezen (Boeddha) over 

de natuur van de mens, het dualisme van geest en lichaam, het leven na de dood. De monnik dreigt 

ermee zijn spirituele leven te verlaten indien Boeddha hem niet antwoordt. Toch weigert de Boeddha 

te antwoorden. Hij zegt dat iemand die wacht op zo’n antwoorden van Boeddha zal sterven voordat 

hij ze allemaal ontvangt. Dit omdat hij wil aantonen dat de vragen over de menselijke natuur en 

werkelijkheid niet de leer is die hij ondersteunt. Boeddha verklaart dat de monnik reeds een 

verwachting had over het antwoord op zijn vragen, is het dit of is het dat. Boeddha wil hier niet op 

antwoorden omdat de vraag zich slechts beperkt tot twee mogelijkheden en andere verder uitsluit 

(dualistic, two-value logic). De Boeddha, als praktische dokter, vraagt zich af wat het nut is van een 

rationeel realiteitsbeeld: als ik jou vertelde dat de wereld eeuwig was zou het je lijden dan verlichten 

en het mogelijk maken om vrede te bereiken? Een antwoord op deze vragen draagt niet bij tot het 

bereiken van het Nirvana, ze hebben geen nut.   

Tathagata (= titel voor de boeddha) is vrij van alle theorieën. Hij wil het lijden verminderen en alle 

ziekten genezen.   

De vier nobele waarheden:  

1. Het soort lijden (zie diagnose)  

2. De bron van het lijden (zie diagnose)  
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3. De beëindiging van het lijden (zie voorschrift)  

4. De weg die leidt tot de beëindiging van het lijden (zie voorschrift)  

  

Het leven van Boeddha  

Verhaal van leven van Boeddha = belangrijke hoeksteen van het Boeddhisme.  

Alles wat we weten van Boeddha vandaag is afkomstig uit verhalen van hoe deze verteld werden. Het 

doel is niet deze verhalen in onze huidige realiteit te passen, maar om met een open geest en het 

nodige respect de boeddhistische leer te begrijpen via de betekenis in de verhalen zelf. Velen beweren 

dat het begrijpen van het Boeddhisme afhangt van het begrijpen van de existentiële boodschap (over 

de aard van menselijk leven) in het verhaal van Boeddha.   

Bij het (1) Theravada Boeddhisme(Zuid Azië) wordt boeddha volgens de traditie van reïncarnatie vele 

malen herboren. De verhalen van de vorige deugdelijke levens van Boeddha zijn gebundeld in een serie 

van teksten: Jatakas (geboorte verhalen). In zijn laatste leven is hij een jonge prins die een goed en 

veilig leven leidt in het paleis. Zijn naam was Siddhartha. Zijn geboorte was heel ongewoon: zijn 

moeder bedacht hem terwijl ze droomde over een witte olifant en hij werd geboren zonder pijn bij de 

moeder.   

Bij de geboorte nam hij zeven stappen en verklaarde hij dat hij 'verlicht' zou zijn in dit leven.  

Deze ongewone geboorte van Boeddha indentificeert hem als speciale, zelfs supermens en dit maakte 

hem een waardig voorbeeldfiguur. Maar als de toekomst van Boeddha was  een ‘supermens’ te zijn 

dan zou het niet mogelijk zijn om met hem te wedijveren/hem te evenaren. Daardoor moet de 

toekomstige Boeddha meer menselijk gemaakt worden.  

Hij wordt beschermd door zijn vader die hem probeert weg te houden van alle slechte zaken buiten 

het paleis. Hij had namelijk schrik dat lijden vragen zou oproepen bij zijn zoon over zijn toekomst als 

politiek leider. Is het echt mogelijk om menselijk lijden weg te houden uit het leven?  

Maar wanneer hij gaat wandelen in het koninklijk park ziet de prins achtereenvolgens een oude, zieke 

en dode man. Zijn koetsier verteld hem dat ouderdom, ziekte en de dood dingen zijn die tot deze 

wereld behoren. Hierna verlaat de prins het paleis vastbesloten om een weg te zoeken die verlost van 

het menselijke lijden. Hij reist (6 jaar) van leraar naar leraar om er meditatietechnieken te beoefenen, 

geen enkele stelt hem tevreden.   

Dan gaat hij samen met 5 andere monniken vasten (hij vastte zichzelf bijna dood) en wonen in de 

natuur. Toch is hij weer niet tevreden en vindt hij het leven in de natuur even leeg als het leven in het 

paleis en de stad. Daarom gaat hij zelf opzoek naar een andere manier van leven die hij de 

‘Middenweg’ noemt en een perfecte balans inhoudt tussen het weederige leven in het paleis en het 

leven in de natuur. Zijn mede monniken vonden deze stelling onaanvaardbaar en verlieten hem.   

Vervolgens gaat de prins diep mediteren onder een boom om het probleem van het menselijke lijden 

te doorgronden. Daar probeert Mara, de god van egoïsme, hem te verleiden. Dit lukt haar echter niet 

en als ze aan de prins vraagt wie de getuige zal zijn van zijn verdienste legt de prins zijn hand op de 

grond waarbij de aarde als antwoord gaat beven.   
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Die nacht wordt hij de Boeddha of ‘de ontwaakte’. Na 7 dagen zittend onder de Bodhi boom ervaarde 

hij de gelukzaligheid van volledige vrijheid of Nirvana. Hij besluit zijn leer te verkondigen. Hij keert 

terug naar de 5 monniken die hij de basisprincipes van het Boeddhisme aanleert (de 4 nobele 

waarheden). Vervolgens werd Boeddha definitief één met zijn gedachten en wordt hij opgenomen in 

het Maha-Pari-Nirvana ook wel ‘de complete emancipatie’. Volgens Pali Canon of Theravada is de 

enige blijvende invloed van Boeddha op aarde:  

-> Dharma (zijn leer)  

-> Vinaya (discipline van monniken).  

  

Een andere visie: die van de Mahayana (2) voorgesteld in de Lotus Sutra.  

De Mahayana zien Boeddha eerder als een almachtig wezen dat zijn eigen geesteslichaam maakte. De 

menselijke vorm was bedoeld voor diegenen die nood hadden aan Boeddha in die vorm.  

3 verschillende soorten ‘lichamen’ of toestanden van boeddha:   

1. Nirmanakaya = Het emanatielichaam (emanatie = uitstrooiing) was de historische boeddha 

om mensen spiritueel te steunen en ontwikkelen.  

2. Sambhoga-kaya = Zijn genotslichaam, een hemels lichaam dat naar verlichting streeft, dit 

lichaam wordt gebruikt voor visioenen of in de hemelse boeddhawereld.   

3. De Dharma-Kaya (= belangrijkste van de drie lichamen) kent geen vorm of activiteit.  Het is 

van een boeddha de uiteindelijke toestand, waarbij het alle begrenzingen, eigenschappen en 

vormen voorbij is. (denk aan de heilige geest in het christendom) Het wordt niet 

geconditioneerd door karma en hoop en het is eeuwig en overal. In de Lotus Sutra is boeddha 

de vader van alle wezens en zijn taak is hen te verlossen van het lijden, hij kan vele vormen 

aannemen om mensen van hun lijden te verlossen. ‘The present Buddhas in the Universe, 

whose number is as the sand of the Ganges … appear in the world for relief of all creatures’. 

Deze opvatting binnen het boeddhisme resulteert in een open blik naar andere overtuigingen 

toe.    

  

    

Theorie van het bestaan  

Het Boeddhisme geeft drie kenmerken van de mens als de verklaring van het bestaan en het zijn.   

1. Vergankelijkheid (anitya)   

Niks is blijvend (alles is onderhevig aan verandering) → angst en onzekerheid bij de mens die 

deze bepaalde zaken net wil behouden en moeilijkheden hebben met loslaten.   

Daarnaast is alles onderling met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar op een bepaalde 

manier. Er is een constante beweging en continue afwisseling tussen leven en dood. Het is 

belangrijk op te merken dat er geen god of schepper is in het Boeddhisme, er is geen 

onbewogen beweger achter de voortdurende beweging in de wereld. Alles verandert constant 

en de veranderingen veroorzaken opeenvolgende veranderingen in andere dingen. Niets is 

autonoom, alles hangt af van andere zaken.  
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2. De afwezigheid van het blijvende zelf (anatma) (zie theorie van de menselijke natuur)  

 

3. Ontevredenheid of lijden (dukkha).   

Alle geluk is eindig maar alle ongeluk is ook eindig 

  

Onderlinge afhankelijkheid van alle dingen:  

Twaalf-voudige ketting van oorzakelijk verband. (Hoe kan men het lijden voorkomen/ontlopen?)  

Omdat deze ketting niet echt een begin heeft, wordt deze soms voorgesteld als een wiel met 12 

spaken. Boeddhistische leerkrachten willen deze ketting doorbreken door zich van de val/valkuil van 

de ignoratie (niet-weten) te bevrijden want, eens deze link kapot is, ontrafelt de ganse ketting.  

Ons huidig leven is één van vele opeenvolgende levens en wordt bepaald door iemand zijn karma. In 

het boeddhisme is geen god die 'schepper' is, karma alleen is voldoende en 'regelt' waar je geboren 

wordt.  

Bij het Mahayana boeddhisme vinden we wel een ‘god’ die we als de kosmische vorm van Boeddha 

zien, de Dharma-Kaya zit verwikkeld in de wereld. Deze boeddha staat aan het hoofd van de wereld 

die hij bestuurde en creëerde.  

 

 

Theorie van de menselijke natuur  

De vergankelijkheid toonde aan dat er niks voortdurend is. Dit geld echter ook voor onszelf. Het tweede 

kenmerk van bestaan: (2) de afwezigheid van het blijvende zelf slaat op de theorie dat er geen 

continuïteit van het eigen ‘zelf’ is. Er is geen autonoom bestaan of Ego. Enkel als men dit aanvaard kan 

men het Nirvana bereiken.   

Een eigen 'ik' kan leiden tot egoïsme met veel slechte effecten, het is de wortel van sociale problemen 

zoals diefstal, armoede en geweld omdat men als apart 'ik' in competitie gaat met anderen. ( Er is geen 

eigen ik!) 

 

Numerieke identiteit : t1 → t2 

• Wat de voldoende en noodzakelijke voorwaarden zijn om een vroeger of later ‘wezen’ dezelfde 

persoon te noemen? 

• onder welke voorwaarden nemen we aan dat iemand vandaag dezelfde persoon is als morgen? 

• Het gaat dus om een identiteitsconcept  dat nagaat welke zaken onveranderd moeten blijven om en 

persoon of entiteit op tijdstip t1 als dezelfde persoon of entiteit te beschouwen al sop tijdstip t2. 

   → Lichamelijke continuïteit 
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   → Psychologische continuïteit (Derek Parfit; de enigste reden om te blijven bestaan is de  

  zekerheid dat ik in de toekomst psychologisch gelinkt zal zijn met mezelf; pscyhologische  

  leefwereld belangrijk! 

Experiment; brain swap (bijvoorbeeld dieren; lichaamstransplantatie) 

 

Narratieve identiteit 

• Continu onderhevig aan verandering! 

 

Een persoon bestaat uit 5 componenten (skandhas) en er is geen persoon los van deze 5. Deze vijf zijn:   

1. De vorm: het materieel aspect en atomen waaruit dingen of mensen bestaan. Het eerste 

onderdeel van vorm bij een persoon is het lichaam, de zes zintuigen inbegrepen (in het 

Boeddhisme zit het brein ook in de lijst van zintuigen) 

  

2. Waarneming/gevoel (sensations): de gevoelens geproduceerd wanneer het oog in contact 

komt met visuele voorwerpen, het oor met geluiden, de tong met smaak, de neus met geuren 

en het lichaam met tastbare objecten en het brein met mentale objecten zoals gedachten. 

Men kan 3 soorten gewaarwordingen onderscheiden: leuk, niet-leuk en neutraal.  

 

3. Opvatting/waarneming (perceptie): Wanneer de zes zintuigen in contact komen met 

overeenkomstige objecten, dan worden gevoelens geproduceerd en dit leidt tot herkenning 

van objecten. Bv: als je tafel ziet en voelt dan kan je deze vaststellen. Percepties zijn de zes 

types van mentale onderscheidingen die resulteren in zes types van 'sensations' 

(waarnemingen).  

 

4. Mentale formaties: onze gaven, impulsen, houdingen en neigingen die ons karakter uniek 

maken. Karma maakt ook deel uit van de mentale formaties. Gevoelens en percepties alleen 

produceren geen karmische effecten maar mentale formaties zijn gebonden aan bewuste 

activiteiten in gedacht, woord of daad, zowel goed als slecht, zoals wijsheid of hoogmoed.   

 

5. Het bewustzijn: Bewustzijn bestaat uit momenten van besef. BV: Het is niet alleen het 

waarnemen van de tafel, maar het zich bewust zijn van de tafel. Het bewustzijn is afhankelijk 

van de omstandigheden waarin het zich voordoet, daardoor is het niet onafhankelijk nog 

permanent, maar wordt bepaald zoals de vorige 4 componenten.  

  

Er is een sterk verband tussen deze 5.   

Het leven is heel kort, zo kort als een gedachte. Geboorte of reïncarnatie gebeurt heel vlug en 

constant op elk moment in ons leven. De vraag of een volwassen persoon nog dezelfde persoon 

was als toen hij nog kind was is moeilijk te beantwoorden en wordt geïllustreerd met een 

voorbeeld: als je een kaars aansteekt en je komt na een uur terug, is het dan dezelfde vlam of een 

andere vlam? Het is zowel dezelfde vlam, als een andere vlam. Een persoon als kind en een 
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persoon jaren later zijn zowel een verschillende persoon als dezelfde persoon. Het verschil is te 

wijten aan het feit dat een persoon continu verandert. De gelijkenis is te wijten aan de 

aansluitende herinneringen, onbewuste indrukken, gaven en karmische linken. Je kan een andere 

kaars aansteken met de vlam van de oude kaars die bijna uitgedoofd is, wat men vergelijkt met 

reïncarnatie. De Boeddha heeft hard gewerkt om het idee van een permanent en autonome zelf 

te ontmantelen en het bestaan hiervan te ontkennen.  

  

Karma: de visie dat er een causale relatie bestaat tussen handelingen (karma) en vruchten (phala), 

waarbij phala verwijst naar de ervaring van plezier, pijn of overschilligheid bij diegene die de 

handeling gesteld heeft 

Dharma: ‘niet-retributieve common-sense moraliteit’ 

   

Diagnose  

Wat is het basisprobleem van het menselijk bestaan volgens Boeddha’s leer?   

Deze vraag brengt ons bij de nobele waarheden, de kern van het Boeddhistische Dharma en de sleutel 

tot het verbreken van de twaalf-voudige ketting met als 'causatie' (oorzaak, beginpunt) de ignoratie.  

Als eerste (van de nobele waarheden) hebben we het kenmerk van  (1) onvoldaanheid of dukkha. 

Fundamentele existentiële angst over het leven: dat dingen niet perfect zijn en altijd gebrekkig. We 

kunnen dukkha gewoon omschrijven als het lijden. → onbevredigend. Het is de angst over het leven 

dat vergankelijk (goede dingen blijven nooit duren) is. Het leven is niet dukkha, maar we ervaren het 

leven als dukkha. Er worden hierin drie verschillende vormen onderscheiden.    

1. Het gewone lijden zoals ziekte, dood, ouder worden.  

2. Het lijden door verandering, zo kan zelfs geluk zorgen voor lijden als het weg gaat. Niks blijft 

duren, ook geluk niet.   

3. Het lijden door geconditioneerde toestanden zoals het valse zelfbeeld dat continu is. Volgens 

Boeddha moet men eerst een realistisch beeld over de mens krijgen door het lijden    

De tweede nobele waarheid geeft een (2) verklaring voor hoe het komt dat we lijden, en wat de 

oorsprong is van het lijden. Het boeddhisme leert dat dit komt door hebzucht. Men wil vasthouden 

aan zaken waar men eigenlijk niet kan aan vasthouden. De essentie van het leven is veranderen, de 

essentie van vasthouden is verandering vermijden. Men moet van deze hebzucht afstand doen om 

een continu lijden te vermijden.  

Om einde te kunnen maken aan het lijden. Dit kan door te leven volgens de ‘middenweg’ (achtvoudige 

pad), een weg tussen de gewone plezieren en harde discipline.   
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Verschillende paden  

Bij het Theravada boeddhisme zijn er twee soorten:  

1. Monniken: leven een monnikenbestaan volgens 227 regels, ze vraagt veel discipline om een 

goed karma te bereiken. Deze discipline is een manier van handelen die niet voorkomt uit 

eigenbelang. Ze proberen daarnaast zo veel mogelijk als Boeddha te leven. Doel = Nirvana 

bereiken.  

2. De leken (gewone bevolking): Ondersteunen de monniken. Nemen de vijf componenten van 

het bestaan aan, maar streven nog niet naar het Nirvana. Ze willen vooral een goede karma 

opbouwen voor dit leven en voor de volgende.   

2 verschillende doelen in de Boeddhistische samenleving:  

-> Nirvana wordt actief nagestreefd door de monniken  

-> De leken zijn vooral bezig met hun verdiensten voor een volgend leven  

De leken voorzien de monniken van eten en kleding. In ruil geven de monniken (1) de leer van 

de Boeddha (Dharma) en (2) leven ze als voorbeeld voor de bevolking (3) ze voorzien een 

omgeving waar de leken zich verdienstelijk kunnen maken. De monniken hebben grote invloed 

op de bevolking. De leken en de monniken hebben een wederzijdse ondersteunende relatie.  

Boeddha is inspiratie voor leven van monniken, monniken geven voorbeeld aan leken. 

Moto: “Be on constant guard” (= wees constant op uw hoede) → Er is maar één weg 

naar perfectie  

  

De Mahayana zien hun eigen aanpak groter: het is open voor iedereen, het gaat over een groot 

medeleven en heeft een groter doel. Het ideaal van menselijke perfectie van Mahayana is het 

bodhisattva.  

De perfecte mens moet een dubbele gelofte doen en deze naleven. Men moet ten eerste het (1) 

Boeddhisme proberen realiseren en ten tweede (2) beloven dat men niet naar het Nirvana zal gaan 

alvorens alle levende wezens bevrijd zijn. Vooral de perfectie van wijsheid wordt nagestreefd door 

bodhisattva. Mahayana boeddhisten beweren dat alle aspecten van bestaan 'leeg van het zelf' zijn 

d.w.z. dat alles afhankelijk is van elkaar en alles verbonden is met elkaar. Arhat = koude en egoïstische 

monnik en dit is in contrast met de bodhisattva die geweldig meelevend is voor alle wezens.   

Eén van de meest verbluffende uitspraken van het Mahayan Boeddhisme is dat het ultieme doel van 

Nirvana en het gewone bestaan hetzelfde zijn. Elk bestaan is van in het begin altijd van de aard van 

Nirvana. Het zoeken naar het Nirvana of the Boeddha natuur wordt vergeleken in het Oost-Aziatische 

Boeddhisme met het zoeken naar een os terwijl men er op zit. (verhaal p75)  

Hier wordt de nadruk duidelijk gelegd op de wereld en alle wezens er in. Het gewone bestaan zelf is 

reeds het Nirvana. Men moet er dus niet voor werken om het te bereiken maar wel beseffen dat het 

er al is. Zoeken naar het Nirvana buiten het leven is een afleiding van het hier en nu en wat echt is. 

Ernaar zoeken zou zorgen voor ongeluk en lijden. Er zijn volgens hen vele manieren om de ware natuur 

van de Boeddha te realiseren.   
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Moto: ”Be on friendly terms with whatever comes.” (= Wees op vriendschappelijke grond met eender 

wat je pad kruist) → Er zijn oneindig veel wegen om de Boeddha natuur te realiseren.  

 

Vrouwen in het boeddhisme  

Aangezien Boeddhisme heel gevarieerd is kan men moeilijk kritiek geven hier op aangezien elke 

opmerking tegengesproken kan worden door een andere visie van het Boeddhisme.  

Positie van de vrouw in het Boeddhisme:  

Westerse feministen toonden aan dat in traditionele vormen van Boeddhisme vrouwen gezien worden 

als spiritueel inferieur en als verleidsters voor mannelijke monniken. Ze zijn sensueel ongeremd en 

hebben dierlijke neigingen die niet in mannen te vinden zijn.   

De Boeddha van de Pali Canon geschriften geeft advies om vrouwen zo veel mogelijk te vermijden. 

Boeddha heeft zich uiteindelijk laten overhalen om vrouwen toe te laten als monnik, maar enkel onder 

de voorwaarde dat zij acht bijkomende regels accepteren die ontworpen werden om hen op afstand 

te houden van mannen en hen ondergeschikt te houden t.o.v. mannen. Ze worden toch in staat geacht 

om het hoogste spirituele doel te bereiken.   

De Lotus Sutra doet het beter in zijn houding tegenover vrouwen. Hier stelt men dat vrouwen ‘goede 

dochters’ zijn en dat ze het Boeddhisme mogen onderwijzen (toch blijft er een gevoel dat dit best 

gebeurt onder leiding van een man).   

Boeddhisme blijft zichzelf oprichten in nieuwe landen en culturen over gans de wereld waarbij vrouwen 

nieuwe plaatsen maken voor henzelf in een traditie die grotendeels door mannen gedomineerd werd.   
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PLATO: DE REGEL VAN DE REDEN  
De leer van Plato heeft vandaag nog steeds een grote invloed op Westerse theorieën over de 

menselijke natuur. Het systematisch gebruik van onze rede toont ons de beste manier van leven. Een 

helder ontwerp van menselijke deugden en vervulling gebaseerd op kennis van de menselijke natuur 

en zijn problemen is volgens Plato de enigste weg naar individueel geluk en sociale stabiliteit.   

Het leven en werk van Plato  

Plato werd geboren in een invloedrijke familie in Athene. Athene had een economische welvaart door 

zijn heerschappij en handel en ontwikkelde een democratische overheid. Één van de grootste figuren 

was de ethische filosofer Socrates. Zijn leer interesseerde Plato. Deze denkers leefden in een politiek 

verstoorde periode in Athene. Wanneer een nieuwe partij aan de macht kwam, werd Socrates verdacht 

omdat hij contacten had met bepaalde mensen. Hij werd veroordeeld ter dood in 399 vC.   

Sofisten: noemen zichzelf experts en geven in ruil van geld bepaalde vaardigheden, vooral de kunst 

van de retoriek. Ze discussieerden over poltiek en ethiek. Ze stonden nogal sceptisch ten opzichte van 

morele en politieke waarden. Deze waren voor hen puur arbitraire conventies. Wat we nu noemen 

culturele relativisme, was toen een aanlokkelijk optie.   

Socrates vroeg geen geld voor zijn lesgeven en hij betrok zichzelf met fundamentele filosofische en 

ethische vragen. We kunnen de juiste manier van leven weten als we onze reden goed gebruiken. Hij 

is de grondlegger van de filosofie (hij gebruikte rationele argumenten en deed onderzoek op een 

ruimdenkende niet – dogmatische manier). Hij voelde zich superieur ten opzichte van niet – denkende 

mensen, want hij was zich van zijn onwetendheid over zoveel moeilijke zaken bewust.   

Plato portretteert Socrates in zijn vroege dialogen als gelovend dat het niet – onderzochte leven het 

niet waard is om te leven. Met al dit beïnvloedde hij (oraal) Plato. Plato behield Socrates zijn geloof in 

rationeel onderzoek. Hij was ervan overtuigd dat het mogelijk was om kennis te bereiken van 

diepliggende waarheden over de wereld en die kennis te gebruiken ten voordele van de menselijke 

maatschappij. Hij was het eens met Socrates dat werkelijke dialoog de beste manier was om mensen 

te laten denken over zichzelf en misschien hun benadering tot het leven te veranderen. Hij legde 

grotendeels Socrates zijn ideeën uit, maar later drukte hij zijn eigen kenmerkende theorieën uit.   

Republic  

- Een dialoog tussen 7 karakters  

- Verdeeld in 10 boeken  

- Centraal thema: het schetsen van de ideale samenleving, maar het centrale argument bevat 

de problemen en de vervulling van de individuele mensen.   

- + nog vele andere thema’s  

  

  

De metafysische achtergrond: de theorie van de

 vormen/ ideeën   

Als hij echter over God praat schuilt daarachter een abstract idee, namelijk dat hij de rede in het 

universum is (niet de bijbelse conceptie van een persoonlijk Wezen). In ‘Timaeus’ geeft hij een 

creatieverhaal die verschillend is van de Bijbelse versie. Het is de Goddelijke wijsheid die de wereld 
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organiseert met reeds bestaande materie en het beste doet wat het kan met dit weerspannig 

materiaal.  

Het meest kenmerkende aan Plato’s metafysica is de theorie van de Ideeën. Hij heeft zelden een 

expliciete theorie gepresenteerd of het geargumenteerd op een systematische manier. Hij was een 

pionier in de filosofie, hij worstelde om fundamentele ideeën uit te drukken voor de eerste keer in het 

menselijk denken.   

Plato realiseerde dat menselijke kennis niet gewoon een passieve observatie van de zaken en 

gebeurtenissen in de wereld rondom ons is. Om kennis te bekomen moet men begrijpen. We moeten 

actief de stimulaties die we ontvangen door onze zintuigen. We gebruiken concepten om te 

organiseren en klasseren wat we waarnemen waarbij we mentale kracht gebruiken in combinatie met 

onze zintuigen.  

Men kan vier belangrijke aspecten van een ‘Idee’ weergeven:   

- Logisch en semantisch: waarmee men de betekenis van de concepten aanduidt.  

- Metafysisch: het ultieme ware   

- Epistemologisch: wat we ermee kunnen doen.   

- Moraal en politiek: hoe men hoort te leven.   

Het logisch en semantische aspect staan in als concepten of principes van classificatie die de betekenis 

van algemene termen vormen. Bijvoorbeeld tafel of bed. Één van de vele structuren is van toepassing 

op elke algemeen concept. Zelfs met simpele zintuiglijke kwaliteiten, zoals rood en warm, er zijn 

namelijk zoveel dingen die rood en warm zijn, maar van elke kwaliteit één. Hij onderscheidt de vele 

verschillende goede en mooie dingen van de enkele vormen van Goedheid en Schoonheid.   

De nominalistische visie over de concepten of universums zegt dat er niets is dat alle gevallen van een 

concept letterlijk gemeen hebben. Plato’s zicht lijkt te zijn dat voor elk algemeen woord één Vorm is. 

Maar enkel speciale soorten van woorden of concepten (diegene die oprechte eenheden uitkiest) 

drukken uit wat hij een Vorm noemt.  

Het metafysische aspect rond een ‘idee’ is dat Plato ze ziet als iets dat meer echt is dan het materiële, 

en dat ze niet vervallen of veranderen of ophouden met bestaan. Het materiële worden beschadigd 

en vernietigd, maar de Ideeën zijn niet in de ruimte of in tijd en ze kunnen niet via de zintuigen bereikt 

worden, enkel door het gebruik van ratio en menselijke intelligentie. Buiten de wereld van veranderde 

en breekbare dingen is er andere wereld die de onveranderbare en eeuwige Ideeën bevat. De dingen 

die wij waarnemen zijn enkel in de verte verwant met deze ultieme realiteiten. Plato stelt dit voor 

met een beeld van mensen die opgesloten zijn zoals gevangenen. Men zit vast in een grot en het 

enigste wat men kan zien zijn schaduws op de binnenkant van de muur, terwijl men niets weet over 

de echte wereld daarbuiten. Dit kan je vergelijken met hoe wij vandaag vertrouwen op televisie of 

internet om kennis van de echte wereld te hebben zonder dat we die echt gezien hebben.   

Plato zegt dat het mogelijk is voor mensen om via educatie de kennis van de ideeënwereld te 

verwerven. Het epistemologische aspect van de ‘ideeën’ is dat enkel deze intellectuele kennismaking 

met de Ideeën, telt als kennis. Enkel wat volledig en echt bestaat kan volledig en echt gekend zijn: 

waarneming of vergankelijke objecten en gebeurtenissen in de fysieke wereld zijn enkel beliefs en 

meningen, geen kennis.   
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Een andere duidelijke illustratie van de theorie van de ideeënwereld is deze van het geometrisch 

redeneren. Als we over geometrie nadenken, dan denken we over perfecte cirkels, vierkanten, lijnen, 

punten... maar als we deze in de fysische wereld proberen weer te geven zijn deze altijd imperfect, 

men kan nooit een perfecte cirkel tekenen, of bij een vierkant er zal altijd een afwijking zijn, al is deze 

afwijking soms minimaal. Toch kunnen we stellingen bewijzen betreffende deze geometrische 

concepten met complete zekerheid door deductieve argumenten. Dit is ook zo in de rekenkunde: 

bijvoorbeeld 1+1 = 2. Dit zijn pure ideeën die we niet kunnen bereiken enkel met onze gedachten, men 

kan niet gewoon 1 hebben. Plato was onder indruk van de zekerheid en precisie van de wiskundige 

kennis. Om deze reden vond hij dat het aanleren van wiskunde vitaal was om onze gedachten los te 

maken van de waarneembare objecten.  

We kunnen veel bijzonder dappere acties of overeenkomsten van de algemene concepten of Ideeën 

van Dapperheid en Rechtvaardigheid onderscheiden. We moeten deze idealen onderscheiden van de 

realiteit of van mensen in real – life situaties. Het idee van vormen telt dus ook voor termen als 

gerechtigheid, het goede, schoonheid. Net zoals vierkanten niet perfect recht kunnen zijn kan een 

menselijke samenleving niet perfect goed zijn, of perfect rechtvaardig. Voor Plato blinkt de Idee van 

goedheid uit in de wereld van Ideeën: het speelt bijna een goddelijke rol in dit systeem, beschreven als 

de bron van de realiteit, waarheid en goedheid. Hij vergelijkt die rol met die van de zon dat de bron is 

van al het licht in de wereld van het materiële.    

Voorbeeld: De allegorie van de Grot (onze ervaring is bedrog op basis van de perceptie) 

- Schaduwen: de veranderlijke materiële zaken waar we in ons dagelijks leven mee te maken 

hebben 

- Werkelijkheid: de echte onveranderdelijke vormen 

- Kennis: de meeste mensen zijn enkel bezig met de schaduwen, en zijn onwetend over de 

ware werkelijkheid 

- Vormen: niet kenbaar via zintuigen, maar enkel via ons mesnelijk intellect of onze 

rationaliteit 

!! Enkel de intellectuele kennismaking met de Vormen geldt als ware kennis 

 

Volgens Plato is het onmogelijk dat kennis zowel juist als onjuist is, en we dus enkel ‘meningen’ 

kunnen vormen over de zintuigelijke waarneembare wereld  

 

• Morele aspect: de ethische Vormen zijn het ideaal waar we moeten naar streven 

• We moeten de ideale Vormen onderscheiden van de vaak gecompliceerde en onduidelijke situaties 

waar mensen zich dagdagelijks in bevinden 

• De ethische Vorm ‘Het Goede’ is het ultieme in de wereld van de Vormen (bron van alle 

werkelijkheid, waarheid en goedheid) 

• Door het correcte gebruik van de rede kunnen we te weten komen wat goed is, en ook 

daadwerkelijk goed worden (als mens) 

 



34  

  

Een zeer belangrijke gedachte binnen het denken van Plato is dat hij ervan overtuigd was dat als we 

onze rede gebruiken en we leren wat goed is, we ook automatisch altijd het goede zullen doen. Hij 

volgt hierbij Socrates. Hij zegt dat om een goed, deugdzaam mens te zijn, het genoeg is te weten wat 

de menselijke deugden zijn. De mens kan geen deugd bezitten zonder de andere ook te bezitten. Het 

idee dat niemand iets bewust en graag doet wanneer hij weet dat het fout is gaat in tegen feiten over 

de menselijke natuur: we weten wat we moeten doen, en toch doen we het meestal niet of doen we 

het tegen ons zin.   

Plato zijn theorie over de ideeënwereld was de eerste poging en uiting van hoop dat we kennis kunnen 

vergaren over onze wereld als een geheel en over de eigen menselijke natuur en samenleving. Plato 

overschat de rol van rede en kennis van de Ideeën. We moeten inderdaad onze reden gebruiken om 

zelf – controle te oefenen, onze emoties, verlangen, expressies en vervulling matigen.   

Voorbeeld: hendel trekken en dikke man duwen (om 5 mensen te redden → 1 mens op offeren) 

 

De theorie over de menselijke natuur: de driedelige

 structuur van de ziel  

Plato had een dualistische visie, hij dacht dat het lichaam en de ziel gescheiden van elkaar bestonden. 

De ziel was dus niet iets dat materieel was en dat apart van het lichaam kon bestaan. De ziel bestaat 

voor de geboorte, het is onvernietigbaar en zal eeuwig bestaan na de dood.  De ziel bestond dus al 

langer dan het lichaam. Dit bewijst hij in de Meno door te tonen dat na de geboorte van een kind deze 

geen nieuwe dingen leert (zoals praten, stappen…) maar dat dit een ‘opnieuw verzamelen’ is van kennis 

die de ziel had via de ideeënwereld voor de geboorte. Maar dan maakt hij de betwistbare eis dat 

aangeboren mogelijkheden enkel kan uitgelegd worden door de kennis van de menselijke ziel over de 

Ideeën in een vorig leven.   

In Phaedo vertelt Plato dat de menselijke ziel blijft verder leven na de dood van het lichaam. Het is de 

immateriële ziel die de kennis van de ideeënwereld kan bereiken, niet het lichaam omdat deze 

gelimiteerd is. Omdat de ziel onsterfelijk is, is het een voorbereiding op de dood en het leven na de 

dood en een filosoof moet constant zorg dragen voor zijn ziel.   

In the Republic voert Plato een discussie over de drie delen van de ziel. We moeten het interpreteren 

met betrekking tot het metafysische dualisme: we kunnen het nemen als een onderscheid tussen drie 

verschillende aspecten van onze mentale menselijke natuur. We zullen altijd de interne tegenstrijdige 

spanningen herkennen ook al gaan we uit van de materialistische evolutionaire visie van mensen.   

Wat Socrates zegt (niemand doet iets vrijwillig als men weet dat het fout is) klopt niet. Plato worstelt 

met de vragen: hoe is zo een innerlijk conflict mogelijk en hoe kunnen we innerlijke harmonie 

bereiken?   

De eerste twee aspecten van de ziel zijn Begeerte (alle fysische noden) en Rede. Bijvoorbeeld iemand 

heeft dorst, maar beschikt enkel over vergiftigd water, hij zal hij niet drinken. Zijn begeerte wil het 

water, maar zijn rede zegt hem dit niet te doen. We geven dus niet altijd direct toe aan onze begeertes. 

Maar soms kunnen we de verleiding echt niet weerstaan, ook al weten wat de slechte gevolgen zijn, 

dit kan leiden tot slechte gewoontes.   
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Er bestaat nog een derde aspect, namelijk de Geest of passie. Het betrekt een emotie van zelf – 

afschuw (bijvoorbeeld: een verlangen voor een stapel lijken). De Geest moet gescheiden zijn van de 

Rede. Emotie is dus verschillend van lichamelijke begeerte en rationele & morele oordelen. 

Bijvoorbeeld liefde is geen begeerte (als het niet om de seksuele lust gaat) en liefde is ook geen puur 

objectieve beoordeling van de kwaliteiten van de partner. Dit geldt ook voor boosheid, agressie, 

ambitie... Kinderen vertonen eerst de Geest voor de Reden, dit is ook zo bij dieren doordat zij hoge 

vormen frustraties, genot, agressie, koppigheid hebben.  

De geest staat vaak aan de kant van de reden als er zich een innerlijk conflict voordoet. Maar als het 

inderdaad een onderscheiden element van de geest is, moeten er gevallen zijn waar ze in conflict 

komen met elkaar. Het is wel al eens voorgevallen dat we emoties voelden zoals woede, jaloezie of 

liefde dat we als onredelijk, immoreel en ongewenst oordelen.  Of bijvoorbeeld verschillende 

elementen die je in verschillende richtingen stuurt bij het kiezen van een goede partner (romantische 

liefde, lust en geredeneerde oordelen).   

➔ Hij beeldt de drie elementen uit als een koets getrokken door een wit paard (de Geest) en een 

zwart paard (de Begeerte) bestuurd door een koetsier die problemen heeft met het onder 

controle houden (de Rede).  

 

Voorbeeld verslaafde; 

• Wanton addict; verlangt om de drugs te nemen maar verlangt ook om te stoppen met de durgs 

• Unwilling addict; verlangt om de drugs te nemen , verlangt ook om niet te roken MAAR het 

verlangen om niet te roken kan worden nageleefd, maar doet het niet (conflicterende 

verlangens, maar de rede slaagt er niet in om de persoon te doen stoppen met drug – onvrij: 

wil stoppen maar slaagt er niet in) 

• Willing addict; verlangt om de drugs te nemen, verlangt ook om niet te nemen MAAR heeft een 

rationele wens om te blijven roken (geen desire om te stoppen – vrij!) 

 

!Maar (willling) vrij – (unwilling) onvrij klopt niet! : Rationele wens bij willing addict hangt ook af 

van de verslaving! 

 

Kritiek: Maar is deze theorie van de driedelige structuur van de ziel wel adequaat?    

- Waar kunnen we bijvoorbeeld het streven van de mens naar geld en macht plaatsen in dit 

denken? Het is namelijk geen emotie, noch een lichamelijke begeerte en heeft niks te maken 

met de rede.   

- Een ander driedelig onderscheid van het mentale vermogen dat de standaard is geworden, 

vooral sinds de Christelijke advent, is Rede, Emoties en de eigen Wil van de mens.   

- Misschien moeten wij zelfs vijf factoren onderscheiden in de menselijke natuur: reden, wil, 

niet – lichamelijke motivaties of driften, emoties en lichamelijke begeerte.  
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De meeste filosofische discussies zijn toegepast op mannen. In de Griekse maatschappij in die tijd 

hadden vrouwen ook bijna geen rol in het publieke leven, Zij moesten enkel het huishouden doen. 

Hoewel hij zegt dat er geen enkele rol in de maatschappij is die aan één enkel geslacht is toegewezen, 

verklaart hij toch dat mannen in het algemeen beter zijn in alles dan vrouwen, maar het enige absolute 

onderscheid tussen hen is het biologische.   

De mens zijn sociale wezens die niet zelfvoorzienend zijn. We hebben elk vele behoeften die we niet 

kunnen ontmoeten bij onszelf. Wij hebben anderen nodig om bijvoorbeeld kleren te kunnen 

verkrijgen. Verschillende mensen hebben verschillende vaardigheden en interesses: een verdeling van 

taken is essentieel voor de samenleving.   

   

Diagnose: de disharmonie tussen de ziel en de

 samenleving  

De Reden, de Geest en Begeerte zijn in een mate aanwezig in elke persoon. Er bestaan 3 soorten 

mensen, afhankelijk van welk element van de drie dominant is: Kennis, reputatie of materiële 

welvaart. Hij had een heel duidelijk zicht over welk van de drie elementen zou moeten overheersen. 

De Reden zou Geest en Begeerte moeten controleren. Elk heeft zijn eigen rol en er zou een 

harmonische overeenkomst moeten zijn waarbij de Rede commandeert.   

- Mensen die de rede als dominante element hebben zijn rechtvaardig en willen de samenleving 

beheersen in de interesse van iedereen.   

- Een goed geordende samenleving is een samenleving waarbij elk persoon zijn onderscheiden 

rol speelt in harmonie met elkaar.   

- De ideale conditie = dikaiosune: rechtvaardigheid.   

- Wat goed of slecht is voor ons hangt af van onze menselijke natuur.   

- De theorie van de delen van de ziel definieert Plato’s ideaal voor individuele en sociale welzijn 

en als men keek naar de realiteit besloot men dat men heel ver van de idealen zat. Veel mensen 

tonen hun innerlijke harmonie niet of gecontroleerde coördinatie van hun verlangen en 

mentale kracht.   

- Plato beweert dat de problemen van individuen direct samenhangen met defecten in de 

samenleving. Een imperfecte samenleving zorgt voor gebrekkige individuen die niet goed 

bijdragen aan de samenleving en zo bijdragen aan sociale problemen. Ze zijn onderling 

afhankelijk.   

 

The Republic: een classificatie van vijf soorten samenlevingen. De eerste en ideale is een aristocratie. 

De andere, imperfecte samenlevingen zijn ‘timarchie’, ‘oligarchie’ , ‘democratie’ en ‘tirannie’. Hij 

beschrijft ook een soort defect individu vermoedelijk typisch voor elke samenleving. Hij geeft een 

verklaring voor hoe elk politiek stadium kan ontstaan door ontaarding van zijn voorganger en hoe elk 

individueel karakter kan gevormd worden als een resultaat van problemen in de vorige generatie.   

- Een Timarchie is een samenleving waar eer en roem boven alles gaan. Reden en filosofie 

worden genegeerd en de geest speelt de dominante rol bij de heersende klasse. ~ feodale 

samenleving in premoderne Europa  
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- Een Oligarchie is een samenleving waar alles draait om geld verdienen. Politieke macht is er 

gebonden aan de rijken.   

 

- Democratie: Komt op bij de arme meerderheid die macht in beslag namen. Plato had hier een 

pessimistisch zicht op, hij werd beïnvloed door de willekeurigheid en instabiliteit van de 

Atheense democratie waarbij elke mannelijke burger kon stemmen in de vergaderingen dat 

de politiek besliste. Hij vond het absurd dat iedereen iets kon zeggen op politiek vlak omdat 

niet iedereen even goed weet wat het beste is. Hij bekritiseerd de democraten als een persoon 

waarbij discipline ontbreekt en meerdere plezieren van het moment wilt nastreven.   

 

- Anarchie: Het gevolg van de chaos en losbandige vrijheid van de democratie: verspreiding van 

toegeeflijkheid, vaders en leraren verliezen autoriteit.  

    

Na de anarchie zou er een verlangen ontstaan naar het herstellen van een zekere orde en zou er een 

individu tevoorschijn die krachtig en gewetenloos is, hij wint de absolute macht en wordt een tiran. 

Het tiranniek karakter is een persoon wie volledig gedomineerd wordt door zijn eigen begeerten, 

vooral seksuele verlangens. Hij zal alles doen om zijn doel te bereiken: hij zal bezittingen, familie, geld 

opofferen. Plato concludeert dat elk type persoon en samenleving verder van het ideaal gaat, en een 

dieper niveau van vernedering en ongeluk bereikt.   

 

Voorschrift: de harmonie van de ziel door educatie, en een

 overheid met filosoof – koningen.   

Plato zei dat gerechtigheid in essentie hetzelfde is voor het individu als voor de samenleving. Een 

goede samenwerking tussen de delen van de ziel of de klassen in een staat. Een gebrek aan deze 

harmonie is gelijk aan onrechtvaardigheid. Er is wat dubbelzinnigheid in the Republic: ofwel kunnen 

individuen zichzelf veranderen zonder institutionele hervormingen ofwel moet sociale verandering 

voorafgaan aan individuele verbetering.   

Maar hoe zou deze vorm van educatie dan wel moeten gevestigd worden? Er is een uitvoering van 

sociale organisatie en middelen nodig. Hij geeft hier dus een antwoord op in de vorm van een utopische 

samenleving. Volgens Plato kan er slechts een einde aan de problemen in de maatschappij komen 

als filosofen koningen worden in deze wereld. Omdat filosofen de ultieme waarheid kennen én de 

echte waarde van alle normen. Dus als zij aan het hoofd van de maatschappij staan, zouden zij alle 

problemen van de menselijke natuur kunnen oplossen.  

→totalitair en autoritair 

    

Drievoudige verdeling van de samenleving:   

- !maar; who guards the guardians?! 

Plato houdt veel meer rekening met de harmonie en de stabiliteit van de samenleving dan met het 

welzijn van de individuen die zich er in bevinden.   
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Aristoteles: Het ideaal van menselijk vervulling  

Aristoteles: Leven en werk  

Aristoteles (384-322 voor Chr.) leefde in de generatie na Plato en spendeerde veel van zijn leven in 

Athene. Toen hij 17 was maakte hij deel uit van de ‘Plato’s Academy’. Er is dan ook een duidelijke 

beïnvloeding van Plato geweest op de gedachten van Aristoteles. Hoewel Aristoteles zeer onder de 

indruk was van de inzichten van zijn mentor, toch was hij in staat om kritiek te geven op belangrijke 

punten (dit is de ideale relatie tussen een filosofische leraar en leerling).  

In 347 verliet hij Athene om politieke redenen en was voor een paar jaar tutor van tiener student die 

bekend raakte als Alexander de Grote, ‘s werelds veroveraar. Aristoteles kwam van een medische 

familie en hijzelf deed uitgebreid onderzoek naar de structuur van dieren en planten. Deze ervaring 

met empirisch wetenschappelijk werk (ondanks zijn abstractheid) toonde aan dat hij een meer 

wereldse geest had dan Plato’s transcendentie (verlangen naar een staat van hoger, 

buitenzintuigelijke bewustzijn). Aristoteles keerde in 335 terug naar Athene. Hij stichtte daar het 

Lyceum (zette de traditie verder van systematische intellectuele vraagstelling zoals bij Plato's 

academy). In laatste jaar van zijn leven moest hij om politieke redenen Athene terug verlaten.   

Het verzamelwerk van Aristoteles’ teksten die tot bij ons gekomen zijn tonen een geweldige reeks van 

metafysica, epistemologische, astronomische, fysische, biologische, psychologische, ethische, 

politieke, … en in veel van deze onderwerpen is Aristoteles een pionier. In die tijd was er geen duidelijk 

onderscheid tussen filosofie en wetenschap → Aristoteles was geïnteresseerd in het formuleren van 

de fundamentele concepten en principes in elk gebied. Hij onderzocht wat we nu herkennen als de 

wetenschap van astronomie, fysica, biologie en psychologie. Hij legde voor deze wetenschappen het 

fundament dat tot in de 17de eeuw betwist werd.  

Het blijkt dat veel van zijn teksten niet overgedragen zijn, het talent en de energie van Aristoteles was 

wonderbaarlijk. Aristoteles’ schrijven was abstract, technisch en systematisch.   

Belangrijkste werk: ‘Nicomachean Ethics’ (NE), het gaat hierin over de ziel, het menselijk leven, de 

idealen en de wisselvalligheden. Het is een moeilijk te lezen tekst omdat het gaat over diepgaande 

problemen over hoe we moeten leven. Nog een ander belangrijk werk is ‘de Anima’, het is een kortere 

verse als NE en is meer technisch en is ook een belangrijk werk in verband met Aristoteles’ visie op de 

menselijke natuur.  

 

Metafysische achtergrond: vormen als eigenschap en de

 vier soorten vragen  

Aristoteles had het soms over God, maar bedoelde niet het Bijbelse van een persoonlijk wezen, die 

een plan heeft voor de menselijke geschiedenis en die zichzelf openbaart aan bepaalde personen.   

Hoewel hij veel respect had voor het populaire Griekse polytheïsme (meergodendom), zei Aristoteles 

dat er mensachtige mythes (antropomorfe mythes van gewone mensen) zijn voor het gewone volk. Hij 

had wel een concept van een superieure God, hij was ervan overtuigd dat er een onbewogen beweger 

(unmoved mover) was geweest, hij was de onveranderlijke oorzaak van alle processen van verandering 
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in het universum. Goddelijke: ons denkvermogen en intellectuele capaciteiten gebruiken en 

ontwikkelen (intellectuele contemplatie) 

De ‘unmoved mover’ is eerder een wetenschappelijk concept dan een voorwerp van aanbidding en 

gehoorzaamheid.  

Aristoteles was beïnvloed door Plato’s ‘theorie of Forms’, maar toch kritisch ertegenover.   

Hij verzette zich tegen de scheiding van de ‘Forms’ (vormentheorie) en verwerpt Plato’s metafysische 

visie van een andere wereld die de eeuwige ‘Forms’ bevat, buiten de wereld van materiële dingen.   

Aristoteles visie op de ‘Forms’ : Aristoteliaans realisme→ hij zegt dat er echt iets gemeenschappelijk 

is bij alle dingen waar een concept F kan op toegepast worden, namelijk de eigenschap F (ook 

Aristotelian Form genoemd). Maar dit gemeenschappelijk kenmerk bestaat in die dingen die het 

kenmerk hebben, niet in een andere wereld. → dit maakte Plato’s visie over holbewoners ongepast: 

in Aristoteles’ visie over de menselijke situatie, onze wil is niet een uitweg vinden in de grot naar een 

andere wereld, maar om duidelijker te onderscheiden/zien wat er al is.   

In welke zin is het dezelfde eigenschap?  

Hij zei dat we verschillende categorieën moeten onderscheiden.  

Voorbeeld: dingen of stoffen verschillen fundamenteel van eigenschappen of kwaliteiten.  

Aristoteles ondervond ook dat we vaak woorden gebruiken in een context en dat we datzelfde woord 

ook in een andere context gebruiken maar met een andere betekenis.  (Grieks-essentialistisch denken) 

Met woorden benoemen we een eigenschap die tegelijk in verschillende dingen aanwezig kunnen zijn. 

Bv: Wat is gemeenschappelijke eigenschap in het kat-zijn bij alle katten?   

Hij vindt dat je verschillende categorieën moet maken. Bv: dingen of substanties zijn fundamenteel 

verschillend van eigenschappen of kwaliteiten. We gebruiken verschillende woorden voor 

verschillende betekenissen.  

‘De Darwin van de Oudheid’ → Wou een verklaring geven voor lichaamsdelen en lichaamsfuncties 

voor beweging en voortbeweging 

• doeloorzaak  – Datgene wat dient gerealiseerd te worden 

 - Een doel of ideaal in de toekomst dat structuur en beweging geeft aan het leven of 

 het gedrag van een organisme 

Eén van zijn standaard voorbeelden is het adjectief 'gezond': we praten over gezonde mensen, gezond 

klimaat, gezond voedsel, een gezond respect hebben voor iets, etc. Gezond heeft niet in alle 

betekenissen betrekking op de primaire zin (= het goed functioneren van een lichaam zodat het lang 

leeft).   

Basispunt: we herkennen verschillende dingen als ‘goed in zichzelf’, omdat het waardevol is of het 

nastreven van hun eigen bestwil, niet voor de bestwil van iets anders.  Maar wanneer we vragen wat 

maakt al deze dingen goed, dan is er geen algemeen antwoord op. Voorbeeld: wanneer men wijsheid 

goed vindt is dit anders in betekenis dan wanneer men eer goed vindt.   
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De doctrine van de 4 oorzaken:  

Dit zijn 4 vragen die we bij alles kunnen vragen:  

• Waarvan is een ding gemaakt? Materie (de materiële oorsprong)   

• Wat is het? De vorm (formele oorsprong/ oorsprong van de vorm)   

• Wat veroorzaakte het bestaan ervan? De oorzaak (de efficiënte oorsprong)  

• Waarvoor dient het, wat is het doel/functie ervan? Doel of functie (de finale oorsprong)  

  

Op deze 4 vragen→ altijd een antwoord. Door de vierde vraag zegt hij dat hij een ‘teleologische’ visie 

heeft van het hele universum, alles heeft een bepaald doel of functie, een doel dat ergens naar streeft 

(= teleologisch). Materiële objecten hebben allemaal tot doel te dienen waarvoor ze gemaakt zijn. 

(Bv: stoel, bed, telefoon,...)  (walnoot wil boom worden, embryo wil volwassen persoon worden) 

Ook planten en dieren hebben functies die nut hebben zoals wortels (van bv een boom), ogen, hart. 

Anderzijds is het moeilijker om het nut of doel van een plant of dier zelf te bepalen. We hebben wel 

een idee van wat men beschouwt als matuur/volwassen in een bepaalde soort. Aristoteles heeft te 

veel aandacht besteed aan de teleologie, maar zijn vier soorten vragen waren wel bruikbaar.   

Aristoteles leert ons niet het eerste idee of de eerste theorie die we horen te geloven, maar om meer 

na te denken en een geschikte reeks van gevallen te onderzoeken. Zo kun je leren een probleem te 

ontdekken en de complexiteit in de wereld in te zien, onze manier van denken en hierover praten. Zo 

kun je ook open- minded zijn.   

➔ Aristoteles kan gezien worden als de grondlegger van de ‘analytisch’ filosofie.  

 

  

Theorie van de menselijke natuur  

Plato geloofde in het dualisme, die zegt dat de menselijke ziel een immateriële substantie is, dat kan 

verder bestaan (gescheiden van het lichaam) na de dood. Aristoteles ondermijnde deze visie op een 

subtiele manier:   

Bij dit onderwerp is het ‘Aristoteles de bioloog’ die een essentiële bijdrage leverde aan de filosofie. Hij 

ziet de mens als een soort dier → een heel speciale soort, die een unieke gave heeft om rationeel te 

denken. Hij ziet alle dieren als een grote groep van levende dingen, planten zijn een andere groep. Elk 

leven volgens Aristoteles vormt dus een hiërarchie van orders, geslachten en soorten, elk met zijn 

eigen bijzondere kenmerken.   

De Anima = het eerste boek van psychologie.   

Problemen met het gebruik van het woord ‘soul’ om Griekse woord psyche te vertalen.   

→ gevaar is dat 'ziel' sterke religieuze connotaties (gevoelswaarde in een woord) heeft zoals 

vroomheid en onsterfelijkheid, afkomstig van het christendom en Plato. Aristoteles leefde echter 4 

eeuwen voor het christendom en hij geeft een totaal verschillend concept van 'psyche'.  

Het cruciale verschil met Plato is dat de ziel en de geest bij hem geen dingen of substanties zijn. 

Aristoteles' visie kan het best uitgedrukt worden door geen zelfstandig naamwoord te gebruiken om 
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het woord ‘psyche’ te vertalen, maar in plaats daarvan zegt hij dat levende dingen ‘bezield’ zijn: wat 

wil zeggen dat ze een specifieke manier hebben van bestaan en functioneren. De ziel is de vorm van 

een levend ding.  (geen materialisme, hylomorfisme: de ziel is niet los te zien van het lichaam!) 

--> Vorm betekent hier niet de gewone betekenis van 'shape' (de tweede formele oorsprong in de vier 

vragen).   

    

De criteria om te stellen dat iets leeft, zijn:  

- Het metabolisme: zichzelf voedend, groei en verval --> het voedingsonderdeel  

- De reproductie  

Verschil tussen planten en dieren:  

→ Dieren hebben de mogelijkheden van gevoelswaarneming, verlangen en kunnen zichzelf 

voortbewegen.  → Dieren hebben zintuigen en kunnen zich voortbewegen om hun verlangens te 

kunnen bevredigen.   

Wat doen of hebben mensen dat zo bijzonder is? Volgens Aristoteles het vermogen van ‘denken en 

intelligent zijn’. → Soort gedachte dat andere dieren niet hebben.  

De menselijke ziel of geest moet dus niet begrepen worden als een ding maar als een karakteristieke 

cluster (verzameling) van vermogens (capaciteiten), inclusief redenering, wat fundamenteel is voor 

de menselijke manier van leven en functioneren.  

De ziel van een leven wezen is geen substantie, entiteit of een extra ding maar het is eerder de manier 

(the way) waarop X leeft, handelt en functioneert. Deze 'way' kan geanalyseerd worden als een set 

van onderverdelingen of een set van 'ways' (manieren) van functioneren die normaal samengaan. In 

deze opvatting heeft het geen zin te praten over een ziel of brein (mind) die bestaat zonder een lichaam 

want als er geen lichaam is, kan er ook geen 'way' zijn waarop het lichaam functioneert  

→ CONCLUSIE: de ziel kan niet bestaan zonder het lichaam (tegengestelde van Plato), omdat de 

ziel niet zomaar iets is maar het is een complex eigenschap van levende wezens.   

Het zegt dat er iets specifiek anders is aan het menselijke intellect, namelijk ons vermogen voor puur 

theoretische gedachten. Hij zei ook dat dit vermogen/dit soort ziel kan bestaan gescheiden van het 

lichaam ‘zoals het eeuwige kan gescheiden bestaan van het eindige/bederfelijke/sterfelijke'. 

Waarschijnlijk bedoelde hij dat God intelligent kon functioneren zonder een lichaam.  

Het blijft problematisch om gedachten los te zien van een lichaam.   

In de geschiedenis zien we dat sommige islamitische en christelijke opvolgers van Aristoteles blij waren 

om zich te verdiepen in zijn filosofie.    

In hoofdstuk 4 zagen we Plato’s drievoudige theorie over de ziel. Aristoteles was bewust van deze 

theorie maar herzag de theorie naar zijn visie. Voor Aristoteles is de ziel niet hetzelfde als het lichaam, 

maar een reeks van capaciteiten van het levende lichaam.   
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Aristoteles volgt de theorie van Plato over de drievoudige theorie van de ziel niet. Aristoteles 

onderscheid twee elementen:   

1. De rede (het gedeelte dat denkt) → Rationeel  

2. Bezit ook rede, maar in de zwakkere betekenis. Het kan de rede gehoorzamen maar ze kan ook 

ongehoorzamen aan de rede. → Niet rationeel  

Aristoteles ziet het onderscheid tussen:  

1. Plato's rede  

2. Geest en zin  

Emotie en verlangen zijn ondergeschikt aan de rede, in de zin dat wat men voelt of wilt, afhankelijk is 

van wat men denkt dat goed is. (denken primeert)  

Later maakt hij het onderscheid tussen   

- het rationele gedeelte (onze capaciteit om te redeneren over nodige voorstellen)   

- onze mogelijkheid om te overwegen wat te doen  

-> dit onderscheid tussen theoretisch en praktisch redeneren werd overgenomen door Kant.  

Een ander cruciaal aspect van Aristoteles theorie over de menselijke natuur = dat we sociale wezens 

zijn. Wat specifiek is aan het menselijk sociaal leven is ons besef van recht en onrecht.  

Hij geloofde dat onze menselijke natuur pas volop ontwikkeld wordt wanneer we leven als lid van een 

georganiseerde samenleving.   

Maar wie van die rationele wezens, doet mee in het publieke en politieke leven?  

Aristoteles heeft het steeds over mannelijke personen. Hij vindt, zoals de oude Grieken, dat vrouwen 

een andere mentale capaciteit hebben en minder geschikt zijn voor rationeel denken. Hij schrijft: 'de 

relatie tussen man en vrouw is van nature uit één van superieur tegenover inferieur (minderwaardig)  

- van de leider en van de ondergeschikte.'  

→ deze uitspraak berust niet op empirische studies of vrouwelijke capaciteiten, deze uitspraken zijn 

de ‘common sense’ van die tijd, en die waarschijnlijk niks meer zijn dan vooroordelen en waargenomen 

zelf- belang. Tegenover vrouwen was Aristoteles conservatief waar Plato voor was op zijn tijd.  

Aristoteles zei ook dat er aangeboren verschillen waren tussen individuen in hun capaciteiten om te 

denken en te redeneren. →‘goede geboorte’. Volgens hem zouden bepaalde groepen/sociale klassen 

enkel in staat zijn om te werken (boeren, ambachtslieden, soldaten, ...) en niet in staat zijn voor hogere 

vormen van denken.   

Zoals anderen in die tijd, zag Aristoteles geen algemeen bezwaar tegen slavernij, hij geloofde dat 

sommige mensen van nature slaven waren. Zij discussie over slavernij is genuanceerd, hij maakte een 

onderscheid tussen   
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- gerechtvaardigde 'gewone' slavernij waar er een natuurlijke mentaal verschil is tussen slaaf 

en baas (soms met gemeenschappelijke belangen en een vriendschappelijke relatie tussen hen)  

- onrechtvaardige 'onjuiste' slavernij gebaseerd op wettelijke sanctie en superieure kracht  

 

Zoals andere Grieken van die tijd vond Aristoteles zonder argument dat er een natuurlijk onderscheid 

is tussen Grieken en barbaren. Hij impliceerde dat alle barbaren van nature slaaf zijn, en zegt dat de 

Barbaarse mensen moeten worden beheerst door de Grieken.  

Deze opvattingen van Aristoteles over slavernij kan bij ons choquerend overkomen door onze 

eigentijdse gevoeligheid. Daardoor moeten we de rest van zijn theorie niet verwerpen, zoals:   

- de analyse van het brein als een set van capaciteiten in een levend lichaam   

- de idee van menselijke vervulling waarbij menselijke rationele capaciteiten, gemiddeld 

gesproken, bij iedereen evenveel aanwezig zijn, ongeacht geslacht, klasse, ras en 

nationaliteit - de menselijke noden, verwachtingen en rechten zijn universeel  

  

Ideaal en diagnose  

Aristoteles accentueerde het positieve. In plaats van een diagnose te stellen van wat fout is in het 

menselijke lichaam en het nadien beschrijven van een remedie voor deze fout (dit doen vele religies), 

doet Aristoteles het anders: eerst geeft hij een overzicht van het doel of de betekenis van het menselijk 

leven, vervolgens stelt hij hoe het in de praktijk kan worden gebracht en hoe mislukkelingen zouden 

kunnen worden voorkomen of verholpen kunnen worden.   

In de Nicomachean Ethics begint Aristoteles met de vraag of er een doel is dat we nastreven in onze 

acties en projecten. Hij zegt dat we het er allemaal mee eens zijn dat er zo een einde/doel is en dat we 

het ‘geluk’ (Happiness) noemen, maar we kunnen het oneens zijn over wat geluk echt betekent. We 

moeten voorzichtig zijn met het gebruik van het woord ‘geluk’ om Aristoteles eudaimonia te vertalen. 

De etymologie van het Griekse woord verbindt het met het idee van een goede zielbewaarder of 

‘genius’ (daimon) .   

Een drugsverslaafde kan 'gelukkig' zijn als hij een voorraad drugs heeft, een verkrachter of pedofiel kan 

'gelukkig' zijn als hij slachtoffers vindt en niet opgepakt wordt. Aristoteles wil nadrukkelijke het idee 

verwerpen dat iemand van deze mensen eudaimonia beleeft. ‘Fulfillment’ (vervulling) is misschien een 

betere vertaling.   

'Flourishing' (bloeiend) is ook een woord om het ideaal van Aristoteles te omschrijven: 'geluk' of 

'perfectie' suggereren 'blessedness' (gezegendheid) -> christelijke connotatie  

Aristoteles' theorie van menselijke natuur is het bezit van de unieke rationele capaciteit waarvoor hij 

een formule introduceert om een beetje meer inhoud te geven in zijn tot nu toe erg abstracte notie 

van eudaimonia.  

  

    

p.107: in het bericht komt naar voren dat:   
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• Menselijk vervulling (fulfillment) bestaat uit activiteiten, namelijk de beoefening van onze 

vermogens, en niet in louter passief genot.   

• Het moet betrekking hebben op het gebruik van onze menselijke rationele capaciteiten.  

• De activiteit moet als volgt uitgevoerd worden: ‘goed en fijn’, de beste, meest complete 

uitmuntendheid of deugd weergeven.  

• Het moet gespreid zijn over een uitgebreide levensduur.  

Hij onderscheidt intellectuele uitmuntendheid en een uitmuntendheid in het karakter. Twee 

theoretische uitzonderingen zijn   

- Sophia (of intellectuele prestatie wat we nu noemen academische uitmuntendheid)  

- techne (of technische expertise) - door Aristoteles minder gewaardeerd  

Praktische uitmuntendheid is phronesis, praktische wijsheid, goed zijn in het doordacht nadenken over 

wat je moet doen in levensechte situaties en bekomen tot wijze beslissingen over die situaties.   

Socrates ‘Niemand doet iets vrijwillig waarvan hij of zij denkt dat het slecht is’ 

Plato had niet zo’n onderscheid tussen sophia en phronesis.   ‘Hoe gaan we innerlijke harmonie gaan 

bekomen’ 

Aristoteles maakt een belangrijke nieuwe bijdrage door de nadruk te leggen op de onafhankelijkheid 

van praktische wijsheid.   

Praktische wijsheid bestaat niet alleen uit het kennen en naleven van geboden en verboden, er kunnen 

namelijk geen regels zijn voor elke specifieke keuze die we moeten maken in het leven. De wijze 

persoon prhonemos, leert van praktische ervaringen en zal moeten vertrouwd worden om wijze 

beslissingen te maken in nieuwe situaties.   

In 'Ethics': Aristoteles wil mensen helpen om goed te worden en wil de deugd promoten.  

De mensen die hiervoor openstaan, zijn mensen die meestal al deugdelijk zijn. Aristoteles is er zich van 

bewust dat er geen alternatief is voor een goede opvoeding, een training in deugdelijke gewoonten 

van de kindertijd.  

Het onderzoek naar de deugden van de menselijke natuur kan sociale theoretici en wetgevers 

misschien helpen om een maatschappij te organiseren zodat menselijke deugden en vervulling 

worden gepromoot.  

In de centrale boeken van de 'Nicomachean Ethics':   

Bepaalde deugden (praktische wijsheid, matigheid, moed en rechtvaardigheid) worden in detail 

besproken en vergeleken met de Chinese traditie van Confucius en Mencius.  

    

Aristoteles:  

1) breidt deze lijst uit met eigenaardige deugden (grootheid van ziel, verwaandheid, ...), terwijl die 

over het algemeen niet als deugden beschouwd worden. Nietzsche verwierp echter wel de 
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christelijke nederigheid als deugd en beveelde een soort Aristotelesiaanse 'great-souledness' 

(grootmoedigheid) aan   

 

2) brengt een nieuwe analyse van deugelijkheid tussen twee extremen:  

  -> Moed is de goede balans tussen lafheid en roekeloosheid  

  -> Matigheid is de goede balans tussen verwennerij en onthouding  

->'open-handedness' is de goede balans tussen verkwistend zijn en gierigheid  

-> Mildheid (in het uiten van boosheid) is de goede balans tussen opvliegendheid en 

zachtmoedigheid  

De deugd van rechtvaardigheid past niet in een patroon tussen twee extremen. Er is natuurlijk de 

onrechtvaardigheid en de 'unfair'heid, maar er bestaat niet iets als te rechtvaardig of te fair. Hij is zich 

wel bewust van het belang van gelijkheid.  

Je bent pas een goed mens als er een overgang is tussen je handelingen en je karakter (je moet denken 

dat het goed is en ook rechtvaardig handelen) 

Dit onderzoek over deugden heeft positieve idealen voor het menselijk leven. De dingen gaan fout 

wanneer menselijke acties, karakters en levens zich niet meten met deze idealen.   

Er zijn twee soorten 'ondeugden': het tekort <-> het overmatige  

We kunnen weggeleid worden   

- van matigheid door plezier  

- van moed door angst  

We kunnen geleid worden  

- tot roekeloosheid door sociale ambitie  

- tot onrechtvaardigheid door egoïsme  

Een verdere twist van Aristoteles diagnose zijn de 3 soorten van ongewenste staten:   

➢ Slechtheid→ het tegenovergestelde van een deugd, namelijk de wil hebben om iets fout te 

doen. Het is niet sinds de geboorte maar is gekomen door een combinatie van een slechte 

training en foute keuzes.  

➢ Gebrek aan zelf-controle→ is de meest interessante volgens Aristoteles. De persoon die zelf- 

controle verliest is volgens hem anders dan zij of hij die gewoon slecht of kwaadaardig zijn. (De 

eerstgenoemde is zich bewust van zijn 'slechte' daden de laatste niet. Toch kan de 

kwaadaardige bewust gemaakt worden van de slechtheid van zijn daden.) (meeste 

gedetineerden nu vallen onze deze categorie) 

➢ Beestachtigheid/dierlijkheid→ aangeboren, ongeneselijke aanleg door zich te gedragen als 

‘onmenselijk’, dat schadelijk is voor anderen of gewoon raar is.  
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Aan de positieve kant, is er een overeenkomstig onderscheid tussen   

- de persoon die de juiste dingen doet, maar alleen na het oefenen van zelf-controle om zijn of haar 

ongepaste verlangens de baas te zijn en   

- de persoon die ver genoeg gevorderd is in deugden om die ongepaste verlangens niet te voelen (= 

het ideaal volgens Aristoteles) Zo doen ze het juiste.   

Voorschrift  

Hoe kan menselijke vervulling (fulfillment) bereikt worden? Hoe kan innerlijke harmonie worden 

bereikt? Aristoteles zei dat deugd en ondeugd worden gevormd door ‘gewenning’: iemands karakter 

is het resultaat van zijn/haar handeling in het verleden, het lijkt dus dat we verantwoordelijk kunnen 

gehouden worden voor wat we van onszelf gemaakt hebben.  

2 mogelijkheden 

- Praise or blame is appropriate in the sense that the agent deserves such a responde, given 

his behavior and/or traits of character (het is verdiend) 

- Praise or blame is appropriate in the sense that such a reaction is likely to bring about a 

desired consequence (lijd tot goede resultaten) 

 

In bepaalde situaties kunnen we ons laten leiden door lof of schaamte, maar volgens Aristoteles laten 

we ons toch eerder leiden door angst.  

Dus passende opvoeding is het cruciale ingrediënt in karakter vorming, en opvoeding en educatie 

veronderstellen een al eerder bestaande menselijke samenleving.   

De immorele mens = een mislukte mens! 

 

Politieke insteek in werken Aristoteles:  

In 'Nicomachean Ethics' wordt het menselijk geluk en 'fulfillment' vooropgesteld, maar dit wordt in de 

praktijk gebracht door politieke espertise (het geluk van een stad of een land gaat boven het geluk van 

een enkeling).   

'Ethics' eindigt met een programma voor een ander onderzoek over grondwetten, wetgeving en goede 

regering.  

'The politics': beschrijft regels voor huwelijk, ouderschap, slavernij en huishouden.  

Aristoteles is realistischer dan Plato bij het toestaan van het familieleven en privé- eigendom, dus hij 

erkent grenzen van staatsmacht. Maar soms is zijn ideale polis toch wat autoritair, want hij beschouwt 

de opvoeding van kinderen en jeugd cruciaal voor hun mentale ontwikkeling en dus voor de morele 

gezondheid van de samenleving   

=> de opvoeding en gedragspatronen moeten door de staat geordend worden.  
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Aristoteles vindt het belangrijk dat een land de macht heeft over de moraal van de inwoners. Kan een 

maatschappij overleven en bloeien zonder dat er een overeenkomst is over de meest fundamentele 

vragen over hoe een menselijk leven moet geleefd worden? 

Van de 3 opvattingen van 'fufilled life':  

- plezier  

- politiek succes en eer  

- intellectueel onderzoek en nadenken  

vindt Aristoteles het 3de het beste. De 'denkende' activiteit is het hoogste element in de menselijke 

natuur.  

Aristoteles gaat verder door te zeggen dat het absurd is dat we praktische dingen doen voor goden, wij 

geloven dat ze gezegend en gelukkig zijn in de hoogste graad en we ontvangen hen als levend en 

daarom als actief in een bepaalde context, dus dat kan alleen in een reflecterende weg, wat 

waarschijnlijk de hoogste graad van activiteit is. Bovendien, als goden al zorgen voor de mensheid, 

veronderstelt hij dat ze genieten van wat de grootste affiniteit heeft met henzelf (de grootste gelijkenis 

heeft met henzelf), namelijk onze oefening voor intelligentie.   

Uiteraard, Aristoteles zelf streefde het leven van de geest/het brein na (intellect = het hoogste), werd 

er een wereldleider in, en zal er waarschijnlijk groot genoegen van hebben gehad.   

Maar:  

- We moeten echter de 'intellectuele activiteit' uitbreiden met de creatieve kunsten  

- We kunnen ook minder verheven manieren van leven bewonderen (zoals ambachts-lieden, 

atleten, landbouwers, huisvrouwen, -mannen)  

- Men kan ook verschillende idealen hebben, zonder aan 1 de hoogste prioriteit te geven  

Als we bij Aristoteles de overevaluatie van het intellect vervangen door een set van menselijke idealen, 

dan hebben we een aantrekkelijker vorm van menselijk bloeien/ welzijn.  

In onze zogenaamde liberale, vrije (en welvarende) democratieën is het pijnlijk duidelijk dat niet 

iedereen dezelfde kansen krijgt voor menselijk 'fulfillment'.  

Als we de idealen van de menselijke ethiek van Aristoteles vergelijken met de 10 geboden in het 

christendom, zien we dat het belangrijke verschil is:  

- de goden van Aristoteles geven enkel om het intellectuele van de mens  

- De Hebreeuwse God in het christendom is er één van liefde, die geeft om ieder van ons en die 

bezorgd is om sociale rechtvaardigheid en in staat is om te vergeven.  

Aristoteles negeert het belang van menselijke liefde niet. Iedereen moet vooral zichzelf graag zien, het 

beste wensen voor zichzelf.   
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Vriendschap is in het concept van Aristoteles, alleen mogelijk met een paar mensen: specifieker: het 

kan alleen bestaan tussen goede mensen.   

  

De ideaal (in het nieuw testament) dat naar voor geschoven wordt is:  

- ten eerste dat we zouden liefhebben voor al onze medemensen, zonder te kijken naar sekse, 

klasse, etniciteit, of nationaliteit.  

- ten tweede, dat onze liefde niet afhangt van het goede gedrag of individuele talenten, zodat een 

kans van vergiffenis of een bedenking altijd mogelijk is. Deze 2 idealen zijn bijna onmogelijk maar 

we voelen dat er ethisch toch iets mist.  
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Cognitief-emotionele (neuro)wetenschappen & religie: Zijn we 

gedoemd om te geloven? 

Religie 

̶ Cognitieve wetenschap van religie & ‘neurotheologie’: 

̶ Cognitieve & emotionele netwerken in de hersenen 

➔ Gebruikt theorieën uit de cognitieve wetenschappen om religieus denken en handelen te 

begrijpen, waarom het zo alomtegenwoordig is en waarom religieuze fenomenen zijn zoals 

ze zijn. De cognitieve wetenschap van religie wordt vaak gelinkt aan de 

evolutiewetenschappen en antireligieuze retoriek, maar dat is niet steevast het geval. Zo 

gaan we zien dat de bekende onderzoeker Newberg, die onderzoek doet over de cognitieve 

neurowetenschap van religie, zelf gelovig is.  

 

Cognitieve wetenschap van religie 

̶ “Eerst en vooral, het vermijdt het eeuwenoude definiëringsprobleem, wat is religie? 

̶ Veeleer dan te duiden wat religie precies is en het te proberen verklaren in zijn geheel, gaan 

onderzoekers in dit domein religie benaderen vanuit een stapsgewijze, ‘deel per deel’ 

benadering, waarbij ze menselijke denk- en gedragsprocessen gaan identificeren die als 

‘religieus’ bestempeld worden en gaan ze dan proberen verklaren waarom deze patronen 

cross-cultureel terugkomen.”  

̶ Als die verklaringen deel uitmaken van wat we begrijpen onder de bredere noemer van religie, 

des te beter. Indien niet, dan hebben ze toch betekenisvolle menselijke fenomenen op een 

rigoureuze wijze bestudeerd.” (Barrett, 2007 

̶ “Wat de verschillende projecten in de CWR samenbrengt is een de overtuiging dat typisch 

menselijke cognitieve (en emotionele) denkpatronen niet louter een product zijn van 

culturele contingenties maar dat zij onze culturele expressie vormen en begrenzen, inclusief 

onze religieus denken en gedrag.” (Barrett, 2007) 

̶ Cognitie = het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken, maar ook processen als 

waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie. 

̶ = ons kenvermogen en het proces van kennisverwerving 

̶ “… Sinds de cognitieve revolutie in de psychologie is het op talrijke manieren aangetoond dat 

onze menselijke geest geen onbeschreven blad is, … die volledig sociaal-cultureel gevormd 

wordt”  

̶  “… doorheen onze vroege ontwikkeling in eender welke culturele context, gaat onze 

menselijke psychologie (en onze hersenfunctionering) bepaalde functionele regulariteiten 

vertonen op het vlak van informatieverwerking.” 

̶ “Die functionele regulariteiten worden ook domein-specifieke inferentie systemen of ‘mental 

tools’ genoemd” (Barrett, 2007) 
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̶ Een variëteit aan verschillende mental tools [naturally developing cognitive systems] 
informeren en bepalen onze religieuze ervaringen.  

̶ Religie: adaptatie of bijproduct van onze mentale tools?  

̶ Religie als gevolg van de normale werking van bepaalde cognitief-emotionele neurale 
netwerken in de hersenen: bijproduct van normale hersenwerking (Boyer, P., 2003) 

→Die mental tools verwijzen naar geëvolueerde mentale modules of functionele hersennetwerken die 
ons toelaten om informatie van buitenaf en prikkels van buitenaf te verwerken. Die modules zijn de 
software als het ware van onze mentale leefwereld, ons denken en voelen. We kunnen ons daarbij de 
vraag stellen indien religie een bepaald adaptief voordeel betekende voor de mens dat bijdroeg aan 
de overlevingskansen en reproductie van onze voorouders. Het is dan onze breincapaciteit en het 
sociaal adaptieve voordeel dat religie in zich droeg dat als oorzaak van de alomtegenwoordigheid van 
religieus en spiritueel denken moet gezien worden. Aan de andere kant is het uiteraard ook mogelijk 
dat religie een epi fenomeen is van de mental tools die wij als mens bezitten, zonder dat religie zelf 
een adaptieve functie heeft. Ook is het mogelijk dat religie eerst als epi fenomeen ontstaan is en pas 
later uitgeselecteerd is en een eigen adaptieve functie heeft. Ik ga mij niet focussen op die vraag, maar 
wel op de proximate vraag: hoe ondersteunen of realiseren de hersenen religieus denken? 

 

Daniel Dennett:  
“We have a psychological tendency to create religion—from sensing agency in many natural 
elements like trees and rivers (simple animism) to worshipping one supernatural agent (more 
sophisticated monotheism)” 
 
 

Theory of mind 

“Het toekennen van ‘mental states’ aan jezelf en anderen, zoals verlangens, emoties, overtuigingen, 
etc.”  

 

Asperger Syndroom (AS) 

̶ Beperkte of gewijzigde theory of mind  

̶ Religie bij individuen met Asperger syndroom (of autisme spectrum)  

– Natuurreligie – kracht van de natuur 

– Geen ‘god’ waar intenties aan toegeschreven worden 

 

Ontwikkelingspsychologie 

(a) Mind/body dualisme, onder meer geloof in leven na de dood 

(b) (b) Hyper-attributie van intenties en ‘agency’ 

(c) (c) Hyper-attributie van ‘design’ of doelgerichtheid - promiscue teleologie 

(d) (d) Geloof in supernatural agents 
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→Die verbeelding of inbeelding zien we al bij heel jongen kinderen. Drie en vierjarigen 

hebben imaginaire vriendjes waarvan ze de gedachten, verlangens, opinies, emoties 

duidelijk gaan weergeven. Ze gaan dus persoonlijkheden en een mentale leefwereld 

toeschrijven aan niet-tastbare niet-observeerbare wezens. Het zijn imaginaire 

vrienden of vijanden. Kinderen kunnen dus reeds op jonge leeftijd redeneren over 

immateriële imaginaire wezens.  

Daarenboven, kinderen van drie jaar, vier jaar en ouder gaan God beschouwen als 

alwetend, terwijl er tussen drie en vier jaar meestal een shift is waarin ze beseffen dat 

mensen niet alwetend zijn (en ervoor dat wel dachten).   

Kinderen hebben de cognitieve dispositie om de natuurlijke wereld te begrijpen als 

doelgericht ontworpen door een niet-menselijk wezen. Ook kinderen waarvan de 

ouders zelf niet religieus zijn.  

 

a) Mind/Body dualisme 
  Scheiding lichaam en geest, leven na de dood, de ziel leeft verder… 

→ Kinderen hebben de neiging om objecten en gedragingen als doelgericht te 

interpreteren (ze bestaan omdat ze een bepaald doel vervullen) en ze hebben ook 

een algemene neiging om natuurlijke fenomenen als intelligente ontwerpen te zien, 

weliswaar niet ontworpen door de mens, maar door een niet-menselijk wezen 

(Keleman, 2004). Natuurlijke objecten worden gezien als niet-menselijke artefacten, 

als het product van niet-menselijk design. Het redeneren van kinderen over bepaalde 

gedragingen is begrens door een teleologisch denkkader, door een gedeelde 

functionele adaptatie veeleer dan door gedeelde uiterlijke kenmerken. De fysieke 

oorzaken van lichaamsdelen bijvoorbeeld worden begrepen in termen van hun 

functionaliteit (we hebben longen omdat we moeten kunnen ademen bijvoorbeeld). 

Dit is ook zo voor niet-levende dingen, zoals wolken: wolken bestaan zodat het kan 

regenen. Of dieren in hun geheel: leeuwen bestaan zodat we ze kunnen bezoeken in 

de zoo. Dergelijk doelgericht teleologisch denken komt voor tot 7-8 jaar bij kinderen. 

Keleman noemt dit promiscue teleologie.  

 

b) Hyper-Attributie van intenties 
Van in de vroege kindertijd zijn we uitstekende ‘agency detectors’ en gaan we zelfs 

bedoelingen of agency toeschrijven aan geometrische vormen. Vanaf 15 maanden 

gaan kinderen al bepaalde intenties (of doelstellingen) achterhalen in het gedrag van 

niet-menselijke wezens.  

c) ‘Promiscue’ teleologie bij kinderen 
Denken in termen van doelgerichtheid 

a. Objecten & gedragingen: doelgericht  

b. Natuurfenomenen: ‘intentioneel design’   

→ Op een bepaalde leeftijd veronderstellen ze ook of weten ze ook dat het doel van een object 

afkomstig is van de intentie van de ontwerper. Tot de leeftijd van vier jaar gaan kinderen 

eerder denken dat een artefact of natuurlijk object één specifieke functie heeft. 6-10 jarigen 

gaan ervanuit dat artefacten ontworpen zijn door mensen, terwijl natuurlijke objecten 

ontworpen zijn door een goddelijk figuur.  
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d) Geloof in supernatural agents 
Deborah Keleman (2004): kinderen zijn ‘intuitive theists’ 

Studies tonen aan dat jonge kinderen denken dat goden en niet mensen aan de oorsprong 

liggen van natural design . 

Default veronderstelling dat de natuurlijke wereld ontworpen is door niet-menselijke agency, 

en de idee van een intentionele agent die alwetend is past in hun cognitieve denkwijze.  

 

Richard Dawkins 
̶ The God Delusion: “Trust your elders without question”  

̶ Onze menselijke psychologie als kind is vatbaar voor godsgeloof, vatbaar voor ‘mentale 
virussen’ 

 

Neurotheology (niet kennen!! Weten dat het verbonden is met theory of mind, 

sensor…) 

-  Frontaalkwab (executieve functies, concentratie, plannen, emoties reguleren, etc.) 
 
-  Pariëtale kwab (sociale interactie, spatiaal zelfgevoel, 
driedimensionaal beeld van ons lichaam in de ruimte, etc.) 
 
-  Occipitale kwab (visuele waarneming) 
 
-  Temporale kwab (auditieve waarneming, taal, driedimensionale 
representatie van de wereld rondom ons etc.) 
 
-  Limbisch systeem (amygdala, hypothalamus, thalamus, 
hippocampus, nucleus accumbens…), etc. 

 

De structuren in het limbisch systeem zijn betrokken bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel 

geheugen.  

Het limbisch systeem bestaat onder andere uit:  

Corticale gebieden:  

→ de cortex orbitofrontalis: betrokken bij het nemen van 

beslissingen en affectieve leerprocessen. 

→ de fornix 

→ de hippocampus: betrokken bij de vorming van het 

langetermijngeheugen. 

→ de gyrus cinguli: waarbij het voorste deel, de cortex 

cingularis anterior betrokken is bij evaluatie van beloning en straf 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Emotie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Motivatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugen_(mens)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortex_orbitofrontalis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortex_orbitofrontalis
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fornix_(hersenen)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hippocampus_(anatomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langetermijngeheugen_(neurale_basis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gyrus_cinguli
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gyrus_cinguli
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gyrus_cinguli
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortex_cingularis_anterior
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortex_cingularis_anterior
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortex_cingularis_anterior
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortex_cingularis_anterior
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortex_cingularis_anterior
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→ het septum pellucidum: betrokken bij de verbinding tussen de verschillende 

gebieden. 

 

Subcorticale gebieden:  

→ de amygdala: betrokken bij agressie en angst. 

→ de nucleus accumbens: betrokken bij beloning, verslaving en genot. 

 

Diencephalon:  

  de hypothalamus: reguleert het autonome zenuwstelsel door middel van  

 hormonen; betrokken bij de regulering van bloeddruk, hartslag, honger, dorst,  

 seksuele opwinding en de slaap-waakcyclus 

  het corpus mammilare: betrokken bij het ruimtelijk en episodisch geheugen. 

  De nucleus anterior thalami: betrokken bij het geheugen. 

 

Hersenactiviteit tijdens religieuze ervaringen 

Religieuze ervaring activeert dezelfde hersengebieden en hetzelfde hersennetwerk als seks, drugs en 

andere verslavende substanties. Het beloningsnetwerk in de hersenen dat ook wel het dopamine 

netwerk genoemd wordt  

 

Religie en de hersenen 
Boeddhisten en nonnen die mediteren of bidden hebben verhoogde functionele activiteit in de 

frontale hersenen (orbito-frontaal, mediaal prefrontaal), temporale hersenen, pariëtale hersenen, en 

verminderde activiteit in de pariëtale hersenen. De frontale hersenen zijn belangrijk voor aandacht 

(focus), doelgericht en planmatig denken, nadenken over de toekomst en de capaciteit om complexe 

argumenten te formuleren. De partiële hersenen zijn geïmpliceerd in ons ruimte en tijdsgevoel. 

Natuurlijk nonnen, die woorden gebruikten om te bidden (veeleer dan visuele technieken bij het 

mediteren) vertoonden ook activatie in de taalgebieden in de hersenen.  

Daarentegen toont een studie van Newberg aan dat intens Islamitisch gebed (waarbij men zichzelf 

overgeeft aan God) leidt tot verminderde activiteit in de prefrontale cortex, de frontale hersenen 

eromheen en de pariëtale context. De prefrontale cortex is gericht op doelgericht, intentioneel gedrag 

en controle, dus dat kan verklaren waarom zichzelf overleveren aan een God, de controle afgeven, kan 

leiden tot deactivatie.  

 

Hersenpathologie 
Verschillende zaken zoals psychose, hoofdletsel, neurodegeneratieve stoornissen, epilepsie zijn reeds 

gelinkt aan religieuze en of spirituele fenomenen. Er bestaat één case study van een hersenscan van 

een man met een religieus waanbeeld en die man vertoonde verhoogde activiteit in de frontale en 

linker temporale cortex en verminderde activiteit in de visuele cortex die niet meer zichtbaar was 

nadat hij drie maand zijn medicatie nam. Er zijn verschillende meldingen van mensen die 

hyperreligieus worden na epileptische aanvallen.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Septum_pellucidum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Septum_pellucidum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amygdala
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nucleus_accumbens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nucleus_accumbens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autonome_zenuwstelsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hormoon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slaap-waakritme
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_mammilare&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_mammilare&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Episodisch_geheugen
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Bij temporele kwab epilepsie is het zo dat de religieuze ervaringen soms gerelateerd zijn aan de 

aanvallen, en soms plaatsvinden tussen aanvallen in.  

Zo bestaat er een case study van een man die na een epileptische aanval gedurende twee jaar intens 

gelovig geworden was, en na een reeks van drie aanvallen op elkaar volgende dagen zijn geloof 

verloren had en niet meer in het hiernamaals geloofde of in de heiligheid van Christus.  

 

Religie en hersenpathologie 
Als je de amygdala en/of hippocampus stimuleert (onderdeel van de temporele kwab), dan krijg je 

visuele hallucinaties, out-of-body ervaringen, déjà vu sensaties, en allerhande droom-achtige illusies. 

Als je de hippocampus matig stimuleert komen mensen in een droomachtige staat, dagdromen of het 

ervaren van droom-achtige hallucinaties.  

 

“Boyer, who thinks there is “no special neural network that handles God-related thoughts,” believes 

that the still-sketchy results of neuropsychological research may yet connect religious experience to 

cortical areas that are related to intuitive psychology (thinking about other people’s thoughts) and 

“that create emotional responses to people’s presence.” That, in his view, is the essence of “religion.” 

 

Theory of mind en de hersenen  
̶ Posterieure superieure temporale groeve, temporaal-pariëtale junctie 

̶ Temporale polen 

̶ Dorsale/ventrale mediale prefrontale cortex, cortex cingularis anterior 

̶ Spiegelneuronen netwerk, inferieure frontale cortex, inferieure pariëtale cortex 

 

Spiegelneuronen netwerk 

̶ “aapje ziet, aapje doet” neuronen 

̶ Single cell recordings 

̶ Spiegelneuronen bij mensen 

 

Religie & theory of mind overlap in de hersenen 

̶ Temporale kwab epilepsie & religie (zie hoger) 

̶ Mediale temporale kwab, orbitofrontale cortex, mediale prefrontale cortex, anterieure 
cingulate cortex & religie  

̶ Pariëtale kwab & religie  
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̶ Posterieur superieur pariëtaal, mediaal pariëtaal, prefrontaal en inferieur frontaal, inferieur 
pariëtaal: drastische reductie in circulatie en zuurstofopname in de posterieure pariëtale lob 
(regio die zorgt voor positionering van jezelf in tijd en ruimte – extase tot gevolg), toename 
van frontale hersenactiviteit (verhoogde meditatieve staat, verhoogde concentratie en 
aandacht). 

 

Morele cognitie/emotie & religie overlap in de hersenen 

… 

 

Besluit 

̶ Gebieden in de hersenen die van belang zijn voor religie overlappen met gebieden die van 

belang zijn voor sociale cognitie & emotie, morele cognitie & emotie, geheugen, beloning, 

lichamelijke gewaarwordingen, etc.  

̶ Meerdere hersengebieden en netwerken zijn in meer of mindere mate betrokken bij religieuze 

ervaringen 
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Sartre: Radicale vrijheid  
Jean-Paul Sartre (1905-1980) was een filosoof op twee manieren.   

- Hij had een briljante studiecarrière; in zijn dertiger jaren schreef hij opvallende originele 

boeken en hij werd gezien als de leidende franse filosoof, de meest invloedrijke.   

- Hij was een publieke intellectueel die zijn ideeën uitdrukte in romans, toneelstukken en 

biografische studies en hij paste die toe in de grote sociale en politieke problemen. Daarbij 

nam hij radicale standpunten in tegen de conventionele wijsheid/ideeën van die tijd.  

  

• Ontwikkeling van existentialistische gedachten  

Drie belangrijke bekommernissen staan centraal bij het existentialisme: 1) 

Individuele mensen: ieder mens en zijn levenssituatie is uniek  

2) Een bekommernis over de betekenis of doel van het menselijk leven  

3) Sterke nadruk op vrijheid: individuele keuze voor acties maar ook voor houding, 

doelen, waarden of levensstijl. Men moet mensen ook overhalen om hun vrijheid te 

beoefenen.  

  

• Existentialistische filosofen maken een analyse van de menselijke conditie en de meest voor 

de hand liggende onderverdeling is tussen theïsten en atheïsten.  

  

  

Sartre’s leven en werk  

Sartre absorbeerde de ideeën van de 3 Duitse H's: Hegel, Husserl en Heidegger. → 

thema's van Husserl's fenomenologie zijn aanwezig in Sartre's eerste boeken:  

- Nausea (1938)  

- Imagination (1936)  

- Sketch for a theory of the Emotions (1940)  

→ centrale stuk van Sartre's vroege filosofie is Being and Nothingless, wat sterk beïnvloed was door 

Heidegger's Being and Time  

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog diende Sartre als meteoroloog in het Franse leger, maar 

werd een krijgsgevangene. Daar las hij Heidegger en na zijn vrijlating schreef hij Being and Nothingless.  

In dat werk voelt men de sfeer van die tijd door het pessimistische denkbeeld over de menselijke 

toestand. Iedere Fransman had de keuze: collaboreren, in het verzet gaan, of stil zelfbehoud. → hierin 

zag Sartre duidelijk de altijd aanwezige noodzaak van individuele keuze.  

Na de bevrijding bracht hij het atheistische existentialistische werk 'Existentialism and Humanism' uit 

(1945).  

Sartre werd een freelance schrijver en een leidende Franse intellectueel voor de rest van zijn leven.   
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Zijn vroege werken → heel individualistisch gericht.  

Later → meer aandacht voor sociale, economische en politieke zaken.  

=> hij zag een nood aan een klasseloze democratische maatschappij  

=> Marxisme omschreef hij als 'de onontkoombare filosofie van onze tijd => 

hij is zelfs even lid geweest van de Franse Communistische partij.  

Werken in latere fase:  

- Search for a method  

- Critique of Dialectical Reason  

Sartre ontwikkelde een sympathie voor de onderdrukten: zowel de arbeiders onder het kapitalisme als 

de mensen uit de derde wereld, uitgebuit door kolonialisme of imperialisme. Hij voerde ook campagne 

tegen de Amerikaanse oorlog in Vietnam.  

Op het einde van zijn leven kon hij niet meer schrijven omdat hij blind geworden was door een 

beroerte, en gaf hij interviews die gepubliceerd werden.  

  

In eerste fase: Sartre focust op individuele vrijheid -> hierdoor werd hij beroemd  

In tweede fase: Sartre onderzoekt sociale en economische beperkingen van de menselijke vrijheid -> 

hierdoor werd hij geapprecieerd als een meer 'afgerond geheel'.  

Being and Nothingness: Heel moeilijk te lezen, het is alsof hij de lezers plaagt door het zo moeilijk te 

maken. (Invloed van Hegel, Husserl en Heidegger)  

 

Metafysich: bewustzijn en object, atheïsme  

Het basisprincipe van Sartre's systeem is het radicale onderscheid tussen:   

- bewustzijn van 'menselijke realiteit' en (être-pour-soi) 

- levenloze, niet-bewuste realiteit (être-en-soi) 

Dit is afgeleid van Hegel, maar nieuwe definities werden gegeven door Sartre in de Introductie van 

Being and Nothingness. Hij ziet geen onderscheid tussen 2 soorten wezens, maar tussen 2 manieren 

van bestaan:   

- bewustzijn is intentioneel   

- het 'zijn op zich' (bv rotsen, oceanen, tafels) heeft geen bewustzijn  

 

De tweede meest belangrijke metafysische bewering is de ontkenning van het bestaan van God.  
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Volgens Sartre willen we allemaal God en dus onze eigen creator/schepper zijn, we willen compleet en 

'zelf gerechtvaardigd' zijn. Maar zijn ideaal, dat hij identificeert met het idee van God is zelftegenstrijdig  

Zoals Nietsche vindt Sartre de afwezigheid van God van het grootste belang.  

In de wereldview van Being and Nothingness zijn er geen transcendente waarden of betekenis of doel 

van het menselijk bestaan -> in deze zin is ons leven 'absurd' en zijn we 'achtergelaten' in deze wereld. 

Er is geen God die zegt wat te doen, we moeten voor onszelf zorgen en onze eigen waarden kiezen.  

Consciousness 

Sartriaans onpersoonlijk bewustzijn: onvoorwaardelijke betrokkenheid op de dingen rondom mij. 

Filosofie over het bewustzijn als zuivere zelfaanwezigheid 

“Het ego maakt niet deel uit van de essentiële structuur van al wat bewust is; slechts een object dat 

door het absoluut bewustzijn in het leven wordt geroepen als een valse voorstelling van zichzelf, om 

zijn eigen absoluutheid voor zichzelf te verbergen” 

“Sartre begrijpt de oorsprong van het ego zelf reeds uit een absolute angst van het absolute bewustzijn 

voor zichzelf. 

Theorie van de menselijke natuur  

Sartre vindt dat we geen 'essentiële' natuur hebben, we zijn niet gecreëerd met een bepaalde 

bedoeling, noch door God, noch door evolutie. We bestaan gewoon en kunnen zelf beslissen wat we 

ervan maken.  

Er zijn wel enkele algemeenheden over onze lichamelijke natuur, bv de noodzaak om te eten, onze 

seksuele impulsen. Maar er is (ook bij Marx) ruimte voor discussie over wat we als zuiver biologische 

feiten aanzien.  

Volgens Sartre zijn er:   

- geen algemene waarheden over wat mensen willen zijn  

- geen algemene waarheden over wat we zouden moeten zijn.   

Een existentialistische filosoof moet echter één/enkele algemene statements maken over de 

menselijke conditie. Sartre's centrale bewering is dat we 'veroordeeld zijn om vrij te zijn'. Hij komt tot 

deze conclusie omdat hij denkt dat bewustzijn bedacht is als iets volledig apart van zichzelf. Volgens 

hem is er een verband tussen bewustzijn en het mysterieuze 'nothingness' dat in de titel van zijn boek 

voorkwam. Op deze manier komt negatie binnen in de natuur van bewustzijn.  

Veel van onze oordelen over deze wereld zijn negatief. De wereld is vol met mogelijkheden voor acties, 

als wij dingen ontdekken die niet het geval zijn (nothingness), kunnen we beslissen om ze toch waar te 

maken. Verlangen wijst op het ontbreken van iets.  

Het concept van Nothingness : verband tussen bewustzijn en vrijheid  
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→ de mogelijkheid/gave om te onderscheiden wat niet is, geeft de vrijheid om andere mogelijkheden 

uit te vinden en die uit te voeren.  

=> mentale sterkte van negatie brengt vrijheid van geest mee en vrijheid van actie 

(continu wordt men geconfronteerd met keuzes en moet men denken wat men moet doen.) 

Sartre spreekt 2 fundamentele Freudiaanse stellingen tegen:  

- Sartre's inzicht komt niet overeen met fysieke determinatie  

- Sartre verwerpt de stelling van 'onbewuste mentale toestand'  

Wij zijn verantwoordelijk voor onze emoties, voor de manier waarop we kiezen om te reageren op 

de wereld.  

Emoties veronderstellen zowel geloof als evaluatie (bv je bent boos op iemand omdat je gelooft dat hij 

iets verkeerd gedaan heeft, maar als je niet meer gelooft dat die iets misdaan heeft, ben je ook niet 

meer boos).  

Sartre vindt dat we verantwoordelijk zijn voor langdurende karaktereigenschappen (bv ik ben verlegen: 

alsof je dit niet kan veranderen zoals 'ik ben een man, zwart of 2m lang).  

Sartre breidt onze vrijheid en verantwoordelijkheid uit tot alles wat we denken, voelen en doen.  

Elk moment vraagt om een nieuwe of vernieuwde keuze (het is niet omdat je je gokverslaving hebt 

afgezworen dat je nooit meer in de verleiding komt, en nooit meer opnieuw zal gokken).  

Zoals Kierkegaard en Heidegger gebruikt Sartre de term 'anguish' (soort angst) om het bewustzijn van 

zijn eigen vrijheid te beschrijven. Het is het ongemakkelijke bewustzijn van de uiteindelijke 

onvoorspelbaarheid van zijn eigen gedrag.  

Angst is gewoon maar anguish is zeldzaam omdat het een 'begrijpen van vrijheid over zichzelf' is.  

De manier waarop wij onze wereld ervaren, kan veranderen, wij zijn zelf verantwoordelijk voor hoe we 

naar de wereld kijken. (je kiest om negatief te zijn) – het bewuste maakt ons tot mens, onze keuzes. 

Geloven dat men zelf kiest, levert in plaats van een vervelende en ineffectieve emotie een ander 

gevoel, een beleving van vrijheid op; als ik me bewust ben van de keuzemogelijkheid te blijven zitten 

of weg te gaan, ervaar ik mijn vrijheid. → de mens is vrij, hij maakt een vrije keus. 

! Sartre gaat te ver!!! Miriam: GEVOEL van vrijheid, maar de mens is niet vrij. 

 

De vergissing van Descartes is ook de vergissing van Sartre, de emotie is geen keuze die door ons 

gemaakt wordt, maar een affect/effect dat door ons wordt geproduceerd. 

Bv; lijdelijk verdriet is ook een magische manier om onder verplichtingen uit te komen. 

Wanneer Sartre het standpunt van het primaat van de fysiologische processen zou accepteren, dan 

zou hij zijn opvatting van de menselijke vrijheid ondermijnen. Het bewustzijn is geworteld in het 
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lichaam, als het lichaam de basis is van het zelfbewustzijn en van alle vormen van bewustzijn betekent 

dat een ontkenning van de vrije wel. Wilde Sartre daarom het lichaam niet serieus nemen? 

Diagnose  

Anguish is het bewustzijn van onze vrijheid en is mentaal pijnlijk, we proberen dit te vermijden. Sartre 

denkt dat iedereen verlangt naar een toestand waarin we geen keuzes moeten maken (='een 

nutteloze passie' want dit kan niet).  

Sartre's metafysische diagnose van het menselijk bestaan: we kunnen niet ontsnappen aan onze 

verantwoordelijkheid, een bewust wezen is noodzakelijkerwijs vrij.  

Alles wat we doen en elke waarde die we respecteren is zuiver onze eigen beslissing. (een ober is in 

essentie geen ober, hij koos voor die job)  

Het ideaal van complete oprechtheid is gedoemd te mislukken, we zijn namelijk geen gewone 

objecten die men kan observeren en beschrijven zoals elk extern feit.  

   

Volgens Sartre is de relatie tussen twee bewuste wezens noodzakelijkerwijs een relatie van conflict. 

Als iemand in iemand anders een bedreiging ziet, kan men volgens Sartre 2 dingen doen:  

- de ander als een object zonder vrijheid beschouwen  

- proberen de ander zijn vrijheid te 'bezitten' en te gebruiken voor zijn eigen doelen  

Volgens Sartre is het echte respect voor vrijheid van anderen, in vriendschap of in erotisch liefde een 

onmogelijk ideaal.  

Zit er geen contradictie in Sartre's aandringen op onze eigen vrijheid, en zijn analyse van de menselijke 

conditie in deze opzichten?  

 

Sartre's 'existentiële psychoanalyse' = eerder interpretatief dan wetenschappelijk.  

 

   

Authenticiteit en vrijheid voor iedereen  

'War Diaries' en 'Notebooks for an Ethics' -> werden postuum (na zijn dood) gepubliceerd, dus nu zien 

we welke richting zijn ethische gedachten uitgingen.  

Sartre's Two Ethics : Thomas C Anderson baseerde zich hiervoor op honderden pagina's notities die 

niet altijd duidelijk en begrijpelijk waren.  

Sartre begon te erkennen dat er een 'facticity' (feiten over de eigen situatie) bestaat die bepaalt in 

hoeverre men vrij is -> socio-economische factoren limiteren menselijke vrijheid (bv een slaaf).  
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In Notebooks: als we goed nadenken moeten we het opgeven om 'god-achtige' wezens te worden, wat 

in Being and Nothingness voorgesteld werd als onze onontkoombare maar nutteloze passie. We 

kunnen wel betekenis en doel geven aan ons leven en dus aan de wereld.  

Anderzijds zien we ons 'god-achtig' worden in een andere betekenis: we zien onszelf als bevrijders en 

doel in de wereld.  

Sartre meent dat sympathiek begrip van iemand anders en begeleiding in het nastreven van zijn/haar 

doelen, uiteindelijk toch mogelijk is.  

De vrijheid van het individu wordt dus Sartre's basiswaarde.  

→ ieder bewust wezen is vrij in de abstracte betekenis  

→ iedereen moet in staat zijn om zijn/haar vrijheid te oefenen op een concrete manier. Om dit realiteit 

te maken voor iedereen moet de menselijke maatschappij veranderen: men moet respect hebben 

voor de vrijheid van alle andere bewuste rationele wezens.  

De grote woordenstroom van Sartre's filosofie geeft een uitdaging aan ons allen:  

1) meer zelfbewust worden en onze vrijheid gebruiken om onszelf beter te maken  

2) werken naar een wereldwijde samenleving waar alle mensen dezelfde kansen hebben om hun 

vrijheid te beoefenen  
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KANT: REDENEN EN OORZAKEN, MORALITEIT EN

 RELIGIE  

Leven en werk  

- Één van de grootste filosofen aller tijden.  

- Typisch voor het Westers denken  

- Zijn werk wordt beïnvloed door Christelijkheid en de wetenschap.   

- Christelijkheid omvat het concept van God als alwetend, almachtend en welwillend, en van 

een onstervelijke menselijke ziel voorzien van vrije wil en sterke zin van bewuszijn.   

- Invloed van het Piëtisme: radicale spirituele beweging in het Lutheranisme dat persoonlijke 

toewijding en het juiste leven boven de dogmas, geloofsbelijdenissen en rituelen benadrukte.   

- Wetenschappelijk begreep hij Newton’s wiskundige fysica en keek ernaar als een paradigma 

van de natuurwetenschappen  

- Hij ontwikkelde de nebular hypothesis, de eerste berekening van de basis van het 

zonnensysteem door de groei van de planeten van wolken tot stof - Gebruikt elementen van 

de chemie in zijn filosofie.  

- Wat hij zegt over theologie moet herdacht worden in het zicht van de theorie van evolutie van 

natuurlijke selectie.    

- Verder wordt hij gekenmerkt door het humanisme, Griekse en Latijnse filosofie en literatuur, 

Europese filosofie, theologie en politieke theorie.   

- De diepste denken van de Europese verlichting  

- Hij geloofde in de mogelijkheid van de menselijke reden om de menselijke toestand te 

verbeteren.   

- Grote indruk van Rousseau: het belang van het morele gevoel en het onbelang van de 

metafysische theologie.   

- Hij schreef abstract en gebruikt technische termen.   

- Hij wou een academische filosoof zijn en een beïnvloedde progressieve denker.   

- Hij drukte helaas racistische opvattingen uit, maar deze zijn gewijzigd wanneer zijn gedachten 

ontwikkelden.   

Rede: Hij drukt zijn geloof in een vrije, democaratisch gebruik van de rede om alles te onderzoeken. De 

enige grenzen aan de menselijke reden zijn diegene die ontdekt worden wanneer men de prententies 

en grenzen van de reden zelf onderzoeken. Rede is dus een soort van zelfregulerend iets dat we kunnen 

ontdekken door filosofische reflectie. Het woord kritiek: dit zelfbewust onderzoek in de krachten en 

de grenzen van de menselijke geest. Hij maakte dus epistemologie. Deze methode van kritiek paste hij 

op vele onderwerpen toe.  

   

Metafysica, epistemologie en de grenzen van de menselijke

 kennis  

Hoe is wetenschappelijke kennis mogelijk? Hij ontwikkelde een theorie met menselijke cognitieve 

vermogens, dat aantoonde hoe wetenschap afhankelijk was van zekere fundamentele 

vooronderstellingen: bijvoorbeeld elke gebeurtenis heeft een oorzaak en dat iets is behouden door 
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elke verandering. Dit kan niet bewezen worden door observatie (a priori), maar noch zijn ze 

tautologieën (meer synthetisch dan analytisch).   

De kritiek van de pure reden: theorie van de twee vormen van intuïtie: onze manier van alles waar te 

nemen in ruimte en tijd en de twaalf categorieën: de fundamentele logische vorm van gedachte met 

hun geassocieerde concepten zoals hoofdzaak en oorzaak.   

We hebben 3 soorten van kennis:   

- De vaste meerderheid van onze kennis is empirisch (a posteriori: gerechtvaardigd door 

perceptuele ervaring)   

- Analytisch: bewijsbaar door puur redeneren, met betrekking tot definities.   

- Synthetisch a priori: namelijk de vorige vermelde vooronderstellingen in de wetenschap. 

Wiskunde hoort hierbij: hij dacht dat meetkunde en rekenkunde doen een beroep op onze 

pure intuïtie van ruimte en tijd.   

Hij had een sterk besef van de realtiteit van de materialistische wereld en van de objectiviteit van de 

kennis verschaft door de wetenschap. Materiële dingen en alle objecten van fysieke wetenschap 

bestaan onafhankelijk van waargenomen worden door iemand. Hij vond het noodzakelijk om zijn inzet 

in het realisme duidelijk te maken: hij bood een dubbele thesis aan die empirisch realisme en 

transcendent idealisme combineert.  

Een overtuigend inzicht van Kant zijn transcendentaal idealisme: ondanks dat de materiële objecten 

onafhankelijk bestaan van onze gedachten en perceptie, hangt de manier waarop we ze waarnemen 

en over denken niet enkel afhankelijk van wat er onze zintuigen aantast, maar ook hoe de inputs 

verwerkt worden in onze mind. In het perceptueel verwerken kunnen individuele verschillen gevonden 

worden (bijvoorbeeld iemand die kleurenblind is). Kant had meer aandacht voor wat gelijk is bij alle 

normale mensen, maar wat bijzonder is voor de menselijke soort.   

De radicale en verbijsterende mogelijkheid dat onze a priori vormen van intuïtie, onze manier van 

dingen waar te nemen in ruimte en tijd kan systematisch onze voorstelling van wat bestaat verdraaien, 

zodat we de wereld kennen zoals het verschijnt tot ons, niet zoals het is op zichzelf. Misschien kan 

enkel een goddelijk wezen met een intellectuele intuïtie, de wereld waarnemen zoals het echt is. Hij 

stelt een Copernicaanse revolutie voor in de filosofie: objecten moeten zich aanpassen aan onze 

cognitie. De manier waarop we objecten waarnemen en conceptualiseren is afhankelijk van onze 

cognitieve faculteiten. Verschijningen <-> dingen zoals ze zijn → Fenomenaal <-> noumenaal   

Critique: hoe de menselijke reden probeert voorbij de grenzen te gaan van zijn gerechtvaardigd 

gebruik, wanneer we denkbeeldige metafysische kennis van dingen eisen zoals ze zijn op zichzelf. Deze 

eis gaat voorbij grenzen van menselijke kennis zoals uiteengezet in Kant’s Analytic. Ondanks we 

metafysische beweringen kunnen formuleren en begrijpen, kunnen we ze niet bewijzen of weerleggen. 

Dit maakt een beslissende breuk met de traditie van natuurlijke theologie: proberen rationele bewijzen 

en evidentie te vinden voor het bestaan van God.   

Theorie van de menselijke natuur: redenen, oorzaken en

 vrije wil   

Kant’s filosofie: de eisen van de moraliteit en religie verzoenen met wetenschappelijke kennis. Hij wou 

een beeld geven van de menselijke natuur zijn plaats in de fysieke natuur.   
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Perceptuele kennis is afhankelijk van de interactie tussen twee factoren:   

- Zintuiglijke staten veroorzaakt door fysieke objecten en gebeurtenissen buiten de geest  

- De activiteit van de geest om deze data te organiseren onder concepten en oordelen te maken 

dat uit te drukken zijn in zinnen.  

➔ Dieren hebben de eerste capaciteit, maar hebben een gebrek aan de tweede door het niet 

gebruiken van de menselijke taal. Zij kunnen bijvoorbeeld pijn voelen en ze kunnen zich in 

staten bevinden van opwinding (lust, agressie), maar ze kunnen niet zeggen dat ze pijn 

hebben, bang zijn...   

Kant bouwt verder op Aristoteles onderscheid tussen planten, dieren en mensen. We moeten recent 

toestaan dat de kloof tussen ons en primaten of dolfijnen niet zo absoluut is zoals we dachten, maar 

er blijft een duidelijk onderscheid tussen de conceptuele, linguistische, uitdrukkelijke capaciteiten van 

mensen en iets dat de meeste andere dieren doen.   

In onze verklaring van onze cognitie legt Kant de nadruk op reden: we maken niet alleen veel specifieke 

oordelen over de feiten in de wereld, maar we proberen al deze stukjes van kennis te integreren in een 

samenhangend en eendrachtig geheel. Hij geeft in the Dialectic een uitgebreide theorie weer over hoe 

ons vermogen van reden ons leidt tot een steeds toenemend systematisering van onze kennis onder 

algemene wetten en principes. Hij heeft een wetenschappelijk onderzoek in gedachten voor een 

eendrachtig geheel van alle natuurlijke fenomenen.   

Vitale praktische dimensie: wij zijn agents, wij doen dingen, we beïnvloeden de wereld met onze acties. 

In dit eerbied lijken we op dieren, maar overstijgen ze ook. Zij handelen meestal effectief, maar kunnen 

niet zeggen wat ze aan het doen zijn, dus we kunnen ze zelden geloven met intenties. Er zullen 

oorzaken zijn gelegen aan gedrag van dieren in hun interne driften en externe percepties, maar omdat 

zij niet kunnen zeggen wat ze doen, kunnen ze er geen redenen voor geven.   

Onderscheid tussen hypothetische imperatieven en categorische imperatieven.   

- Hypothetisch: sommige redenen voor acties betrekken alleen onze eigen verlangens. Ik wil B, 

en ik geloof dat de beste manier om B te bereiken A is, dus doe ik A.   

- Categorisch: niet alle redenen voor acties nemen deze vorm in, soms accepteren we een 

verplichting, een moreel moeten, een reden voor actie dat ons ongeacht houdt voor onze 

verlangens die ons zelf interesseren.   

o = pure of a priori praktische reden   

o De eis is dat moraliteit een fundamentele functie is van onze reden, niet enkel onze 

gevoelens.   

o We moeten onze morele verplichtingen ervaren, we moeten de spanning tussen onze 

verlangens en wat we accepteren als de eisen van moraliteit beseffen.   

o Er is dus een soort overkoepelende moraliteit die je acties mee bepaalt. Deze 

moraliteit is volgens Kant afkomstig van de rede.  

Welke metafysica van menselijke natuur maakt deze kenmerkende mentale capaciteiten mogelijk? 

Kwestie van dualisme tegen materialsime: we kunnen niet weten wat we zijn in onszelf. De traditionele 

metafysische argumenten van rationele psychologie kan niet het bestaan van een onbelichaamde ziel 

bewijzen. We kunnen onszelf enkel kennen zoals we verschijnen tot onszelf in introspectie en tot 

anderen als belichaamde mensen waargenomen met de uitwendige zintuigen. Maar Kant zegt dat we 
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ook niet kunnen bewijzen dat we enkel materiële wezens zijn. Hij verwerpt een zielloos materialisme 

en stelt voor dat we dood kunnen overleven en leven in een oneindige toekomst (eerder een geloof).   

Hij geloofde in menselijke vrijheid en morele verantwoordelijkheid. Hij zag mensen als vrije, rationele 

wezens die keuzes kan maken dat niet gedetmineerd zijn op voorhand, we zijn in staat om te handelen 

volgens morele redenen, niet volgens onze eigen verlangens. Hij verwerpt de compatibilist (Hobbes en 

Hume): een vrije actie is een acties veroorzaakt de de agent zijn eigen verlangens en overtuigingen als 

een ellendige uitvlucht. Kant zegt dat menselijke acties niet gereduceerd kan worden tot physieke 

oorzakelijkheid en ze hebben betrekking tot keuzes die niet zichzelf veroorzaken.   

BESLUIT KANT: voorzover wij verschijningen zijn, zijn we net zo causaal getermineerd als alle andere 

dingen in de fysieke wereld.  Maar voorzover wij rationele wezens zijn die handelen volgens redenen, 

kunnen we vrij zijn.   

Onderscheid tussen empirische karakters en intelligente karakters:   

- Empirisch: alle de fysieke staten en veranderingen van ons lichaam.   

- Intelligent: overtuigingen, verlangens, hoop, angst, intenties en emoties.   

Redenen voor acties heeft betrekking tot een rationele, niet – causale relatie tussen overtuigingen, 

verlangens en mogelijke acties. Bijvoorbeeld: iemand wilt een bier en gelooft dat er bier is in de frigo, 

dat geeft een duidelijke reden om naar de frigo te gaan. Er is een rationele relatie tot een mogelijke 

actie zodat de overtuiging en verlangen een reden vormt om naar de frigo te gaan, ook al maakt de 

persoon in feite niet zo een beweging. Menselijke wezens zijn helemaal gemaakt van materie, en we 

hebben hier een dualisme van conceptuele systemen in plaats van stoffen.   

Vrijheid in de praktische zin: ondanks we de invloed voelen van onze verlangens, zijn onze keuzes niet 

gedetermineerd door hen. De afwezigheid van de noodzaak door sensuele impulsen is niet hetzelfde 

als de afwezigheid van elke soort van oorzaak. Kunnen onze keuzes rationele oorzaken hebben in 

combinaties van onze overtuigingen en verlangens terwijl we nog altijd vrij zijn?   

Twee bewustzijns van redenen:   

- Twee mensen kunnen dezelfde verlangen en overtuiging hebben en kunnen dus dezelfde 

reden voor hun actie hebben.   

- Enkel mijn overtuiging en verlangen kan mijn actie motiveren.  ➔ Redenen in het bewustzijn 

van een mens zijn mentale staat kan actie veroorzaken, terwijl redenen in het bewustzijn van 

voorstellen niet het soort dingen is dat iets kan veroorzaken.   

➔ Pagina 178???   

    

Twee inzichten:   

- We kunenn onszelf beschouwen als behorende tot de waarneembare wereld van 

verschijningen.   

- Of we behoren tot de intelligente wereld van wetten en redenen.  ➔ Wanneeer we aan het 

nadenken zijn over wat we gaan doen, bekijken we de redenen voor en tegen verschillende 

opties, men kan niet denken over een beslissing dat al gedetermineerd is.   

➔ We moeten handelen onder het idee van vrijheid.   
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Diagnose  

We hebben het onderscheid van Kant gezien tussen neigingen die je interesseren en morele plicht. Hij 

stelt onze menselijke natuur tegenover dieren aan de ene kant, en de conceptie van een heilige wil aan 

de andere kant. Dieren kennen geen morele plicht en een wezen zonder die verlangens kan ook zo 

geen spanning kennen. Menselijke wezens zijn gemengde schepsels. Wij zijn eindige wezens met onze 

individuele noden en we zijn rationele wezens. Dat betrekt een pure praktische reden: de erkenning 

van morele verplichtingen. Wij kunnen nooit morele perfectie bereiken.   

Hoe kan iemand ooit zijn plicht motiveren om een morele verplichting te vervullen als dit ingaat tegen 

je eigen verlangens? Het universeel en noodzakelijk feit dat we deugdelijkheid van sommige morele 

verplichtingen aanvaarden.   

Onderscheid tussen verlangens voor onmiddelijke bevrediging en overwegingen van voorzichtigheid 

(bevrediging op lange termijn). Onze gemengde natuur verschijnt in onze mogelijkheid om voorzichtige 

redenen te herkennen en er zo naar te handelen. Wij moeten allemaal in staat zijn om de bevrediging 

van verlangens uit te stellen in het interesse voor doelen op lange termijn. Iemand die dit niet kan, 

wordt gereduceerd tot een dierlijk niveau.   

De enige motivatie die hij echt goedkeurt, is een strenge beslissing om de plicht te doen ongeacht van 

zijn eigen neigingen. Hij heeft belang voor het aanmoedigen van de deugden als eigenschap van het 

menselijk karakter: hoe meer mensen mentale bepalingen ontwikkelen om de juiste dingen te doen, 

hoe beter. Als rationale wezens zijn wij niet alleen een bundel van neigingen, we hebben redenen voor 

onze acties, en de algemene principe voorondersteld door onze redenen kan expliciet gemaakt worden 

als stelregels en kan moreel vastgelegd worden: we moeten handelen volgens de juiste redenen.        → 

Deontologisch: het enige dat onvoorwaardelijk goed is, is een goede wil.                        <-> utilitaristisch 

ethiek: gericht op het produceren van goede resultaten.   

Hoe kunnen we voldoen aan de eisen van de Kantiaanse moraliteit? Radicale kwaad in de menselijke 

natuur: hij erkent de zwakheid van de menselijke natuur, de moeilijkheid om te doen wat we moeten 

doen en onze onkuisheid. Maar wat écht radicaal slecht is, is de verdorvenheid van de menselijke 

natuur: de vrij gekozen onderschikking van plicht aan neigingen, de opzettelijke voorkeur voor eigen 

geluk. Twee richtingen:   

- Het kwaad in ons is een resultaat van onze eigen keuze, ons fout gebruik van vrijheid  

- Het kwaad is radicaal of aangeboren in ons: het is een universeel en onvermijdelijk kenmerk 

van onze conditie.   

➔ Kant denkt dat het radicale kwaad zich hecht aan onze aanleg om voor rationele zelf-liefde als 

een resultaat van menselijke ontwikkeling onder sociale condities.   

De onsociale gezelligheid (social sociability): onze nood en neiging om lid van de menselijke 

gemeenschap te zijn, gecombineerd met onze neiging om egoïstisch en competitief te zijn.   (-> 

Rousseau). Kant denkt dat onze echte menselijke natuur enkel kan uitgedrukt worden in de 

gemeenschap (verschillend met Rousseau).   

Voorschrift: pure religieen culturele vooruitgang.   

Hoe kan men goede intenties en deugdzame bepalingen bereiken en aanmoedigen? Beloningen 

aanbieden en dreigen met straf, maar dat produceert geen deugden volgens Kant, het zal enkel andere 
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neigingen in de plaats stellen. Het creërt geen acties dat handelt omdat het goed is. Er zijn manier om 

de redenen van elkaar te delen, het is een deel van de onderscheidende morele toespraak, betrokken 

in morele educatie. Zij zijn voorgenomen om iemand te overtuigen of herinneren aan wat goed of 

slecht is.   

Enkel een religieus antwoord zal voldoen: enkel door God zijn redding kan het kwaad in ons uitgeroeid 

worden. Kant classificeert alle theoretische argumenten van het bestaan van God in drie soorten:   

- Ontologisch: van het concept van God  

- Kosmologisch: van de veronderstelde noodzaak van de schepper  

- Fyisch-theologisch: van wat intelligent ontwerp lijkt in de wereld.   

Kant vernietigt enkel dingen om een verschillend, praktische basis te proberen heropbouwen. 

Voorstellingen over God, onsterfelijkheid, en vrije wil kunnen niet bewezen worden door theoretisch 

gebruik van de reden, hij stelt voor dat het rechtvaardigd kan worden vanuit een praktisch 

gezichtspunt. Als we nadenken hoe we moeten handelen, zijn verschillende overwegingen relevant.   

Morele theologie: het onderscheiden van drie vragen die alle belangen van de reden opsommen, 

speculatief en praktisch.   

1. Wat kan ik weten?   

2. Wat zou ik moeten doen?   

3. Wat mag ik hopen?   

Hij heeft belangstelling voor de relatie tussen deugden en geluk. Het hoogste goed: de combinatie van 

deugden en geluk. Deugden wordt niet altijd beloond met geluk in deze wereld. Meestal lijden de 

goede en bloeien de boosdoeners. Rechtvaardiging vereist dat er een God is, wie alle geheimen van 

een menselijk hart kennen en wie iedereen zal belonen in een toekomstig leven buiten deze wereld. 

Wij moeten in staat zijn om te hopen dat deugden uiteindelijk zullen beloond worden. Wanneer we dit 

niet geloven, zal onze motivatie voor morele acties ondermijnd worden. Religie is de erkenning van al 

onze plichten als goddelijke bevelen, geloof heeft enkel het idee van God nodig. Het is eerder het 

hebben van een zeker beeld, dan een letterlijk geloof in het bestaan van een supernatuurlijke persoon.   

    

Kant’s benadering is om de theologie te herinterpreteren in termen van moraliteit. Hij stelt voor dat 

de geschriften op die manier moeten geïnterpreteerd worden, ook al is dit niet hun letterlijke 

betekenis. Hij hoopte dat wat rationeel en moreel aanvaardbaar is in verschillende kerkelijke geloven, 

geleidelijk kan verspreid worden van wat niet noodzakelijk is en gevormd kan worden in een pure 

religieus geloof.   

Hij was aanhanger van de egalitaire en democratische idealen van de Franse Revolutie. Hij doet beroep 

op de conceptie van wat “Nature” van plan is voor menselijke vooruitgang. Hij zet het idee van 

vooruitgang in de richting van een steeds grotere vervulling van menselijke mogelijkheid als een ideaal 

om naar te streven. Het kan onze hoop aanmoedigen en een soort van sociaal geloof inspireren.   
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Marx: De economische basis van de menselijke

 samenleving  
We kennen Marxisme vooral van de opkomst en de val van het communisme in Rusland en 

OostEuropa. Marx kan niet direct verantwoordelijk worden gesteld voor de wreedheden en 

tekortkomingen van de communistische regimes na zijn dood. Marx was de beste kritische theoreticus 

van de industriële revolutie en het 19de kapitalisme. Ondanks de vijandigheid tegenover religie, 

respecteerde hij wel een ideaal van de menselijke gelijkheid en vrijheid, afkomstig uit het christendom 

+ nam het volgende uit de verlichting over: op een wetenschappelijke manier diagnosticeren en de 

problemen van de menselijke samenleving oplossen.  

Marx’ leven en werk  

Marx  is  geboren  in  1818  en  groeide  op  in  het  Duitse  Rijnland.   

In 1836 startte hij aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Berlijn. In deze tijd was de invloed 

van de filosoof Hegel dominant in Duitsland en Marx werd hier zo in ondergedompeld dat hij zijn 

studies rechten stopzette.   

Hegels inspirerende hoofdidee: de vooruitgang in de menselijke geschiedenis door de stadia van 

morele en culturele ontwikkeling.   

Hij introduceerde ‘Geist’: Mind of Spirit in de wereld als geheel, dus herinterpreteren van theologische 

taal met een betekenis dichter bij het Pantheïsme of Humanisme.   

Elke fase van de samenleving bevat tegenstrijdige tendensen, maar legt de grondslag voor een 

verdergaande ontwikkeling van het bewustzijn en de vrijheid in de volgende fase.  Hegel introduceerde 

ook ‘vervreemding’ waarin het kennend subject wordt geconfronteerd met een object dat hij niet kent. 

Het onderscheid of de tegenstelling tussen subject en object wordt overwonnen wanneer het subject 

het object leert kennen.   

Volgens Hegel zullen de processen van mentale en culturele ontwikkeling in een stadium komen van 

'absolute' kennis: hij dacht dat zij dit in hun eigen tijdperk bereikt hadden!  

Een verschil met Kant was dat Kant ervan uitging dat we geen kennis kunnen hebben van dingen zoals 

ze zijn op zich en we nooit morele perfectie kunnen bereiken.   

De volgers van Hegel splitsen zich op in twee groepen:   

1. De rechtse Hegelianen hadden geoordeeld dat de processen van de geschiedenis geleid 

hadden tot de volledige ontwikkeling van het menselijke potentieel en ze zagen de 

hedendaagse Pruisische staat als bijna ideaal en waren conservatief in de politiek.  

2. De linkse of jonge Hegelianen hadden geoordeeld dat de hoogste vorm van menselijke vrijheid 

nog te realiseren is, dat de Europese samenleving van die tijd zeer verre van ideaal is, en dat 

het was aan de mensen om te helpen om de oude orde te veranderen en te brengen over de 

volgende fase van de menselijke ontwikkeling. Zij wilden radical hervorming of revolutie.  
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Ludwig Feuerbach betoogde dat Hegel dingen ondersteboven haalde, heel ver van God/Geist stond, 

geleidelijk Zichzelf realiseerde in de geschiedenis, religieuze ideeën en overtuigingen worden 

geproduceerd door de mens als een bleke afspiegeling of idealisering van het leven in deze wereld en 

dat is de fundamentele werkelijkheid. Hij introduceerde de term esoterische psychologie: de expressie 

van onze eigen gevoelens in de vermomde vorm van obscure beweringen over het universum. → Hij 

ziet religie als een symptoom van menselijke vervreemding waarvan we ons moeten bevrijden door 

ons doel te realiseren in deze wereld.   

Marx schreef kritiek op Hegel's Philosopy of Right, werd uitgever van een radicaal tijdschrift dat was 

onderdrukt door de Pruisische staat en hij vluchtte naar Parijs. Later werd hij Frankrijk uitgezet en 

verhuisde hij naar Brussel. Hij werd ook intellectueel beïnvloed door het lezen van de werken van Saint-

Simon en Adam Smith. Adam Smith bracht in 1776 (begin van industrialisatie in Engeland) The Wealth 

Of Nations uit (analyse van werking van kapitaal, lonen en handel). Marx startte zijn levenslange 

samenwerking met Friedrich Engels.   

In 1840 startte hij, samen met Engels, met het formuleren van de 'materialistische opvatting van de 

geschiedenis': de drijvende kracht van sociale verandering is eerder materieel dan mentaal. De sleutel 

van de geschiedenis lag volgens Smith en Marx in de economische condities van het leven. 

Vervreemding is niet metafysisch of religieus, maar sociaal en economisch.   

Kapitalistisch systeem: de arbeider werkt voor iemand anders - de kapitalist - die de eigenaar is van de 

productiemiddelen en van de eindproducten. Deze wil het maximum van profijt halen waardoor hij de 

arbeider uitbuit.  

Het begrip van menselijke vervreemding onder het kapitalisme is het meest beschreven in 'the 

economic and Philosophical Manuscript' dat Marx schreef in Parijs in 1844. Marx ging op zoek naar 

steun via een internationale communistische beweging onder het motto: niet alleen om de wereld te 

interpreteren, maar om hem te veranderen.   

Hij werkt aan revolutie van kapitalisme naar communisme en onderwees en organiseerde het 

proletariaat: de industriële arbeiders die moesten werken om te overleven en die volgens hem de 

uiteindelijke winnaar waren van de klassenstrijd.  

Samen met Engels schreef hij the Manifesto of the Communist Party in 1848. In dat jaar waren er 

verschillende korte onderbroken revoluties in verschillende Europese steden maar die werden steeds 

verslagen. Marx moest naar Engeland in ballingschap waar hij de rest van zijn leven bleef.  

In al de werken van Marx vinden we een Duitse filosofie, een Franse socialistische toets en een vleugje 

Britse Politieke economie. Engels noemde dit wetenschappelijke socialisme want Marx en Engels 

beweerden een correcte wetenschappelijke methode ontdekt te hebben voor de studie van de 

menselijke maatschappij, waardoor ze een objectieve waarheid creëerden over de huidige werkingen 

en toekomstige ontwikkeling.    

Men kan 2 periodes onderscheiden in zijn denken: Eerst: humanist of existentialist, daarna: 

wetenschappelijk socialisme.  

Toch is er een continuïteit in deze twee fasen: het thema van menselijke vervreemding onder 

kapitalisme en de hoop op redding is er nog steeds in zijn latere werk.  



71  

  

De materialistische theorie van de geschiedenis  

Marx was een atheïst, materialist, determinist en presenteerde zichzelf als een sociale wetenschapper. 

Er waren nog ander denkers die ook wetenschappelijke methodes gebruikten, maar wat specifiek was 

bij Marx: hij ging er vanuit dat hijzelf de enige, juiste wetenschappelijke methode had gevonden om 

de economische geschiedenis van menselijke samenlevingen te bestuderen.   

De studie over de mens (die hij graag wou laten uitgroeien tot een aparte wetenschap) zou volgens 

Marx ook op verschillende niveaus andere wetenschappen moeten inhouden. Zijn theorie vergeleek 

hij vooral met fysica. Toch verwachte hij vanuit de fysica geen verklaring voor alle zaken m.b.t. 

menselijke individuen of maatschappijen. Hij zocht naar algemene socio-economische wetten 

toegepast op de menselijke geschiedenis, het meest fundamentele deel van Marx's kijk op de wereld 

is deze 'materialistische' theorie over geschiedenis.  

1) Synchroon: de economische basis wordt veronderstelt de ideologische superstructuur te 

bepalen. De liberale economische filosofie is volgens hem een uitdrukking van het eigenbelang van 

degene die land, eigendom en kapitaal bezitten in plaats van een uitdrukking van ideologie. -> Men is 

zogezegd vrij om te ondernemen en te handelen volgens het kapitalisme, maar dit kan enkel als men 

genoeg land, eigendom en kapitaal heeft.  

Kritiek: Marx vond zijn theorie de enige juiste en wie het niet met hem eens was, verweet hij irrationele 

motieven te hebben. Hij gaf hen geen kans om met hem in dialoog te gaan over hun theorie.  Ideeën 

en opinies mogen wel gebaseerd zijn op economische invloeden, maar het mag daar niet volledig door 

bepaald worden. Hij neigde wel te zeggen dat het legale en politieke systeem + controle van de 

economische processen in handen waren door de kapitalisten. De overheid heeft echter de regelgeving 

in verband met de ergste taferelen van de vroege kapitalisten beperkt. (vb. Kinderarbeid + rechten 

over de veiligheid)  

Hieruit kunnen we concluderen dat wet en politiek misschien wel beïnvloed werd door de kapitalisten, 

maar toch niet volledig door hen gecontroleerd werden.  

2) Diachronisch: er zijn lange-termijn processen van technologische en economische 

ontwikkeling die eventueel resulteren in breedschalige sociale, politieke en ideologische 

veranderingen (vb. Standen doorheen verschillende eeuwen/tijdperken (primitieve stammen,  feodale 

systeem in Middeleeuwen, Bourgeoisie in kapitalisme, …)). Elk stadium moest de weg maken voor het 

volgende, als de tijd er rijp voor was.  

In sommige exposities van Marxisme wordt gezegd dat de economische basis van een samenleving 

alles bepaalt. Hij erkende de verschillende invloeden van nationalisme, oorlog, religie en sommige 

charismatische personen (zoals Caesar, Napoleon).   

    

We moeten een duidelijke scheiding maken tussen fundering en superstructuur. Dit doet Marx volgens 

drie niveaus (en geen 2):   

1. De materiele bevoegdheden van productie: natuurlijke bronnen (zoals klimaat, planten), 

technologie (zoals gereedschap) en menselijke bronnen (arbeidskrachten en vaardigheden)   

2. Economische structuur (relaties van productie vb. hiërarchie, systeem van uitbetaling, 

juridische bevoegdheden van eigendom,…)   
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3. Ideologische superstructuur van een samenleving (overtuigingen, moraliteit, wetten, politiek, 

religie en filosofie)  

  

Maar wat is nu de echte basis of fundering? Is het alleen 1? Of is het 1+2? Determineert 1 dan 2 en dus 

ook 3? Of determineert 2 enkel 3?  Of determineert 1 dan 3 met de hulp van 2? Wanneer het alleen 1 

zou zijn dan zou men kunnen spreken over een technologische determinisme. Dit is onaannemelijk 

omdat het gebruik van de bronnen en technologie afhankelijk is van de samenleving waarin je leeft. 

Als 3 zou gedetermineerd worden door 1+2, dan lijkt het alsof het juridisch begrip 'eigendom' bij 3 

hoort, terwijl dit ook bij 2 hoort.    

Marx wil deze theorie ook toepassen op primitieve samenlevingen, waar er geen wetten zijn. Ook in 

onze eigen samenleving komt het voor dat persoonlijke macht sterker is dan juridische/wettelijke 

subtiliteiten.  

Wanneer Marx spreekt over conditioneren en limiteren in plaats van determineren dan zou zijn theorie 

wel aannemelijk zijn omdat het dan toegankelijk is voor verschillende samenlevingen. (vb. computer 

technologie vereist een zekere standaard of vorming voor de meeste leden van de samenleving)  

Het punt dat Marx eigenlijk wil maken is dat de economische basis een grote significante invloed heeft 

op andere zaken waardoor deze worden begrensd. Maar dit is vaag: wat is een 'significante' invloed? 

De mate van de invloed is natuurlijk wel afhankelijk van de samenleving. We moeten de economische 

factoren ontdekken in elke zaak en onderzoeken in hoeverre zij de rest beïnvloeden.  

Geschiedenis is een empirische studie die getest wordt door bewijsmateriaal. Het is eigenlijk geen 

wetenschap die natuurwetten volgt. Want geschiedenis is de studie over alles wat gebeurd is in 

menselijke samenlevingen op deze planeet, in een eindige periode van tijd. Het onderwerp is een 

specifieke serie van gebeurtenissen.   

Voor sommige series van gebeurtenissen staat er geen limiet op de betrokken verschillende wetten en 

feiten (vb. wetten van graviteit en mechanica).   

vb: een appel valt van een boom : dit kan door zeer veel verschillende invloeden gebeuren (weer en 

wind, zwaartekracht, geschud aan boom door dier of door mens geplukt).  

Wanneer er geen gesloten systeem van invloeden is, is de menselijke geschiedenis dan niet vooraf 

bepaald?   

Tendensen zijn niet bepaald door natuurwetten maar zijn afhankelijk van omstandigheden die kunnen 

veranderen: bv bevolkingsgroei -> dit kan omgekeerd worden door oorlog, epidemie of natuurramp  

  

Marx ging er nog altijd vanuit dat het kapitalisme telkens meer en meer onstabiel zou worden. De 

klassenstrijd zou uit de hand lopen en leiden tot een revolutie.  

De Communist Manifesto was één van Marx bekendste werken:  

Hij merkte op dat zijn communistische ideeën wel zouden kunnen lukken in landen waar er een kleine 

proletariaat was die samen met verarmde boeren de macht zouden grijpen van de heersende klasse. 

De Bolsjewieken startten zo een revolutie in Rusland. Maar er waren niet echt revoluties in 

kapitalistische gebieden waardoor het kapitalisme meer stabiel werd en menselijke omstandigheden 
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erop vooruit gingen. Nu zijn er ook meer mensen die noch handenarbeiders, noch industriële eigenaars 

zijn: bedienden, leraars, advocaten, ...  

In West-Europa bleven de revoluties echter uit. Marx had voorspeld dat de slechte omstandigheden 

van de werkende klasse alleen maar achteruit zouden gaan. In het Westen verbeterden deze 

omstandigheden.  

In de geglobaliseerde wereld van vandaag profiteren we nog steeds van de uitgebuitte landbouwarbeid 

en de sweatshops in de derde wereld. In de Communist Manifesto stelt Marx dat slavernij economisch 

belangrijk was voor Engeland en Amerika. Niet alleen diegenen die slaven bezaten haalden daar 

voordeel uit, het systeem van slavernij droeg bij tot de economische ontwikkeling en wij profiteren 

daar nog altijd van.  

    

Theorie van de menselijke natuur  

  

Marx = materialist.   

→Dit verwijst naar zijn materialistische theorie van de geschiedenis in plaats van naar een positie in 

de filosofie van de geest over de relatie tussen geest en het brein.   

Hij was niet zo geïnteresseerd in metafysische materialisme waarbij het bewustzijn is geïdentificeerd 

met hersenprocessen, maar eerder met de kijk op de werkelijke sociale natuur. De echte natuur van 

de mens is volgens Marx de totaliteit van sociale relaties.   

Hij concludeert: wat waarheid is voor mensen in het éne tijdperk/samenleving niet altijd waarheid was 

voor mensen in een ander tijdperk/samenleving. Ook wat instinctief of natuurlijk blijkt te zijn is 

verschillend van samenleving tot samenleving. Daarom kunnen we zeggen dat sociologie niet 

herleidbaar is tot psychologie. Niet alles over het menselijk zijn kan verklaard worden in termen van 

individuen, het soort samenleving waar ze in leven moet ook onderzocht worden.  

= Eén van Marx’ grootste standpunt. Hierdoor wordt hij gezien als één van de stichters van sociologie.  

Een ander standpunt: wij zijn actieve (productieve) wezens.   

Verschil met dieren: we produceren onze middelen van bestaan.   

Hij voegt ook een waardeoordeel toe, namelijk, dat het soort leven dat passend is voor ons doelgericht 

is op productieve activiteit.   

Geen enkele samenleving kan overleven zonder reproductie, men heeft telkens nieuwe leden nodig in 

een samenleving. Het houdt meer in dan seksuele gemeenschap, zwangerschap en bevalling, maar ook 

langere processen van kinderzorg, onderwijs en socialisatie. De economische productie determineert 

arbeid en familie. Vrouwen moesten volgens Marx in staan voor de zorg van de kinderen. Marx had 

niet door dat de biologische determinerende verschillen tussen de geslachten ontstaan zijn door socio-

economische factoren.   

  



74  

  

Diagnose  

  

Marx’s diagnose van wat verkeerd is met mensen en de samenleving werd al verklaard in de term van 

vervreemding door Hegel en Feuerbach.  

In feite was Marx eigenlijk niet resoluut tegen het kapitalisme: hij erkend dat het heeft geleid tot een 

grote stijging van productiviteit en dit maakte het communisme economisch mogelijk. Hij geloofde dat 

het kapitalisme een fase door ons leven was en dat het dan zal worden overtroffen.   

Vervreemding is een relatie → één persoon kan niet alleen vervreemd worden/zijn.(BV: Je kan niet 

getrouwd zijn zonder getrouwd te zijn met iemand anders, je bent hier altijd met meer dan één) Marx 

schreef daarom het volgende: “van de mens zelf en uit de natuur”!.   

- Natuur = de wereld gewijzigd door de mens (dit is eigenlijk het tegengestelde van de 

oorspronkelijke mening!)  

- De mens = dat ze hun in dienst moesten stellen van de werkgever, die dan de arbeidscondities 

bepaalt. Marx beschreef de vervreemding van de producten die ze maken en van sociale 

relaties die voortkomen uit arbeid. Vervreemding van de arbeid: omdat het niet in de natuur 

ligt van de mens om te werken, hij krijgt er geen voldoening van, het is enkel om in zijn 

basisbehoeften te voorzien.  

  

Soms geeft Marx de schuld aan het gebruik van geld. Hij spreekt van “harteloze contante betaling” 

(callous cash payment). Daarom was hij voor de afschaffing van geld (wat niet echt realiseerbaar is). 

Het is meestal de privé-eigendom van de industrie die veronderstelt wordt de reden te zijn van het 

kapitalisme. Marx wil, volgens zijn Communist Manifesto, dat alles genationaliseerd wordt, maar dan 

wordt de macht van de staat weer groter, wat alles nog slechter zou kunnen maken.  

Het concurrentievermogen van het leven onder het kapitalisme is strijdig met het denkbeeld van 

solidariteit onder andere levende wezens. Volgens Marx is er vervreemding omdat de mensen een 

gemeente missen, waartoe ze als groep bijdragen door te werken. Daarom spreekt Marx eerder van 

gemeenten dan gemeenschappen, waar de afschaffing van geld en privé-goederen meer realistisch 

lijkt.    

In een werk over de arbeidswaardetheorie veroordeelde hij de exploitatie van de klasse die hun arbeid 

verkopen door de veel kleinere klasse van mens die het kapitaal bezitten.  

De belangrijkste diagnose van Marx was steeds een morele diagnose over de onrechtvaardigheid van 

de economische structuur van het kapitalisme.   

Verrassend genoeg is er ook een overeenkomst tussen Marx en Adam Smith. Adam Smith was naast 

econoom ook een moreel filosoof. Hij alarmeerde over de tendens van de verarming van de 

arbeidersklasse door ontwikkeling van de kapitalistische economie. Smith was ook ongerust over de 

situatie van vervreemding. Hier kunnen we spreken van een universele instemming: het is verkeerd 

om een persoon te behandelen als slechts een middel tot een economisch doek. Dit bleek in het begin 

van de 19de eeuw uit de lange arbeidsdagen van zowel volwassenen als kinderen en uit ellendige 

werk– en leefomstandigheden waarbij men vroeg stierf na een miserabel leven. Dit is in sommige 
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landen nog altijd aanwezig - zelfs in landen waar het kapitalisme een groot succes zou zijn-, al dan niet 

onder zelfde vorm. (bv. de managers van nu willen ook zoveel profijt halen met zo weinig mogelijk 

kosten). De laatste trend is dat ze de zaken verhuizen naar een land waar de arbeidskrachten veel 

goedkoper zijn en waar er minder wettelijke regelingen zijn omtrent werk en werkomstandigheden.  

  

Het idee dat belangrijk blijft is dat de kapitalistische maatschappij de volledige ontwikkeling van het 

menselijk potentieel beperkt en de exploitatie aanmoedigt van velen door diegenen die het kapitaal 

bezitten.   

Vandaag de dag zou Marx zijn visie kunnen uitbreiden van handarbeiders naar al diegene die moeten 

werken onder competitieve economisch druk. Ook diegenen met een hogere functie kunnen onder 

druk staan door zaken waar ze geen controle over hebben. Het meest verontrustende is niet altijd dat 

de verkeerde mensen aan de macht zijn, maar soms ook dat niemand aan de macht is.  

Het belangrijkste punt dat Marx wou maken, kan men paraphraseren door wat Jezus zei over de 

Sabbath: productie moet er zijn voor het voordeel van alle mensen die betrokken zijn (werkgevers, 

werknemers en consumenten) en voor allen die de effecten ervan (zoals vervuiling) moeten 

ondergaan.  

Het moeilijke is hoe men aan dit ideaal een sociaal effect kan geven.  

  

   

Voorschrift  

Als vervreemding en exploitatie sociale problemen zijn, veroorzaakt door het kapitalistische 

economisch systeem, dan is de oplossing het systeem af te schaffen en het te vervangen door een 

beter. Marx hoopte dat dit ging gebeuren zodat er een communistische revolutie zou kunnen plaats 

vinden.   

Binnen de Marxistische beweging lijkt er een controversie zijn ontstaan tussen   

- degene die de noodzaak vonden om te wachten op de juiste toestand van de economische 

ontwikkeling voor de revolutie   

- degene die voorstelden om doortastend op te treden om revolutie te brengen.  

→ Zoals Lenin   

Maar misschien is hier helemaal geen contradictie: Marx zei dat de revolutie er vroeg of laat zou 

komen, waardoor er vooruitziende mensen of georganiseerde groepen mogelijk dit versneld wilden 

doen.   

Enige mogelijke oplossing: een complete revolutie tegen het kapitalistische economische systeem.   

- Sommige volgers van Marx dachten dat het werken aan een hervorming van het systeem de 

aandacht van de klassenstrijd zou afleiden en zo de bestaande orde omver zou werpen.   

- Anderen zeiden dat werknemers moesten wakker gemaakt worden om samen te vechten voor 

de hervorming en zo het bewustzijn te verhogen, dus een klassensolidariteit zou moeten leiden 

tot een revolutionaire verandering.   
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Een lange reeks van hervormingen heeft het kapitalisme gewijzigd, al dan niet met communistische 

invloeden. (bv. vrij onderwijs in openbare scholen, inkomenstaksen,…)  

Het kapitalisme dat Marx kende in de helft van de 19de eeuw bestaat niet meer in de ontwikkelde 

landen, maar dit komt niet door een revolutie. Hieruit blijkt dat men ook geleidelijk kan 

reformeren/veranderen, zonder het geweld en lijden dat een revolutie met zich meebrengt.  

Marx beschreef het communisme als oplossing voor het raadsel van de geschiedenis. De afschaffing 

van privé-eigendom moest het verdwijnen van de vervreemding en uitbuiting verzekeren en het 

ontstaan van een klasseloze maatschappij.  Hij was vaag over hoe dit zou gerealiseerd worden. Hij zag 

dat we nood hadden aan een soort van tussenperiode voor we overgingen naar het communisme, dit 

veronderstelde wat hij noemde de dictatuur van het proletariaat.   

  

Mensen kunnen zich ontwikkelen volgens het leidende principe 'iedereen volgens zijn capaciteiten, 

voor iedereen volgens zijn behoeften'.   

Marx gaf ons geen reden om te geloven dat het communisme klasseloos zou zijn en dat die 

tussenperiode (the dictatorship of the proletariat) niet zou kunnen uitgroeien tot een nieuwe 

heersende klasse met veel kansen om hun macht te misbruiken.   

Geen enkele economische verandering kan alle conflicten elimineren of alle verveling of vervreemding 

van het werk.  

Met andere elementen uit Marx visie kunnen we wel akkoord gaan: de toepassing van wetenschap en 

technologie op de behoeften van het leven voor iedereen te produceren, het verkorten van een 

werkdag en leveren van universele onderwijs zodat alle mensen hun potentieel kunnen uitbreiden, de 

visie van een gedecentraliseerde samenleving waarin mensen kunnen samenwerken in 

gemeenschappen en zo het algemeen welzijn kunnen ontwikkelen en een samenleving die in balans is 

met de natuur. Het Marxisme heeft net zoals religies, een seculier geloof en een profetisch visioen die 

uitgaat van sociale redding.  

Ondanks het falen van het communisme blijven de ideeën van Marx na zijn dood wel hangen. Sociale 

hervormingen en technische ontwikkelingen hebben het gezicht van het kapitalistisch systeem in een 

menselijke manier gewijzigd. Voor diepere inzichten over problemen van menselijke individu’s en 

samenlevingen moet je ergens anders zoeken want Marx’ theorieën zijn allemaal gebaseerd rond/op 

economie.   
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FREUD: DE ONBEWUSTE BASIS VAN DE GEEST  
Freuds psychoanalytische benadering was aan het begin van de 20ste eeuw een revolutionair idee over 

de menselijke natuur. Hij stichtte en leidde wereldwijd een psychoanalytische beweging.  

Freuds leven en werk  

Sigmund Freud is geboren in 1856 in Moravië (Oostenrijk) en verhuisde op 4-jarige leeftijd voor de rest 

van zijn leven naar Wenen. Zijn eerste interesses varieerden over het hele menselijke leven, de 

wetenschappen en de Griekse en Romeinse klassieken ingebegrepen. Hij studeerde geneeskunde, hij 

volgde lecturen van verschillende onderwerpen, de werken van de filsofoof Franz Brentano 

inbegrepen. Freud raakte erg geïnteresseerd in biologie en werkte in een laboratorim van Brücke. Later 

werkte hij als arts in het algemene ziekenhuis van Wenen. Hij  startte in 1886 een neuro – fysiologische 

praktijk.  

Psychoanalyse: hij bracht originele hypotheses naar voor over de natuur van neurotische problemen 

en ontwikkelde zijn kenmerkende methode en behandeling. Veel van zijn patiënten waren Weense 

vrouwen van de middenklasse, zij leden aan hysterie.   

• Komt van oude toewijzingen naar storingen in de baarmoeder.   

• Nu wilt dit zeggen een staat van extreme emotie.   

• Freud: onbegrijpelijke syndromen die orthodoxe artasen bijna onmogelijk te behandelen 

vonden. Het overwicht van hysterie had te maken met de vrouwen hun seksuele depressie en 

hun begrensde sociale situatie.   

Freud werd gefascineerd Charcot’s psychologische methodie die dramatische kuren veroorzaakte: 

daardoor gebruikte Freud elektrotherapie en hypnotische suggesties. Omdat hij dit niet effectief vond, 

liet hij zich ook inspireren door Breuer: hysterische symptomen zijn het resultaat van intense 

emotionele ervaringen dat de patiënt vergeten was. Zijn behandeling veroorzaakte het terugroepen 

van die ervaringen en een ontlading van de corresponderende emotie. Via hypnose kan men de 

traumatische ervaring omkeerbaar maken doordat een onbewuste negatieve ervaring bewust wordt 

gemaakt. Dit zou het fundament vormen van de psychoanalyse. Volgens Freud zijn alle neuroses van 

seksuele aard (dikwijls seksueel misbruik in de kindertijd). Later wijzigde hij zijn theorie en beweerde 

hij dat vooral fantasie (over seksuele misgrijpen) de oorzaak waren en niet een herinnering aan wat 

echt gebeurd is.   

Boek: studies van hysterie: hiermee was Breuer het oneens, hij ontvluchtte Wenen met een vrouwelijke 

patiënt die verliefd was geworden op hem = transference: de emoties dat een pyschoanalytische 

patiënt begint te voelen voor hun analyst. De samenwerking met Breuer was verbroken.   

• Project for a Scientific Psychology: hij probeerde zijn ontwikkelde pyschologische theorie in 

verband te brengen met fysieke basis in de zenuwcellen van het brein.  

• Project: de mentale processen kunnen geïndentificeerd worden met bewegingen van 

elektische energie in de neuronen van het brein.   

Rond de eeuwwisseling begon Freud zijn kenmerkende theoriëen te formuleren. Dit waren 

hoofdzakelijk werken over de interpretatie van dromen, seksueel misbruik in de kindertijd, weerstand, 

onderdrukking en transference.   
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Vanaf 1920 volgende er een periode waarin hij zijn theoriëen op enkele belangrijke punten aanpaste. 

Hij introduceerde de dode instincten (die agressie en zelfvernietiging verklaren) en levensinstincten 

(die zelfvoorziening en seksualiteit verklaren). Een andere belangrijke ontwikkeling was de driedelige 

verdeling van de geest in het Ich, het Es en het Uberich. In zijn laatste jaren hield hij zich bezig met de 

sociale theorisering van zijn ideeën. Door gebeurtenissen zoals WO I  en het opkomen van het facisme 

in Europa zorgden ervoor dat hij zijn theoriëen pessisimistisch ging interpreteren. Religie is volgens 

hem een systeem met valse overtuigingen waarvan de diepe infantiele root in onze geest 

psychoanalytisch kan verklaard worden.  

Freud was etnisch Joods, wanneer Hitler zich verbond met Oostenrijk en de Joden in gevaar waren, 

mocht Freud wegens zijn bekendheid toch naar Londen ontsnappen om te sterven in vrijheid.   

Metafysische achtergrond: neurowetenschap, determinisme en

 materialisme.  

Freud verwerpte van in het begin al de theologie en het transcendente. Zijn officieel programma was 

het wetenschappelijk uitleggen van alle fenomenen in het menselijk leven. Hij was geen Marxist, maar 

deelde de 19e eeuwse gedachte dat de toevoeging van wetenschap de menselijke conditie kon 

verbeteren (= Verlichting).   

Met zijn kennis over biologische wetenschap beweerde hj dat alles dat gebeurt in ons lichaam 

gedetermineerd is bij wetten van de fysica, chemie en biologie. Hij wordt beschreven als de bioloog 

van de geest: al onze mentale processen en gebeurtenissen zijn gelijk getermineerd door voorafgaande 

oorzaken.   

Freud is een filosofische materialist en determinist: hij heeft het over een dualisme van de mens tussen 

het mentale en de hersenen (maar enkel een dualisme op conceptueel vlak). Materialisten denken hier 

ook zo over op vlak van gevoelens, ideeën, wensen en emoties, we zijn niet toegewijd aan Kartesiaans 

dualisme. Freud beweerde dat het onbewuste ook gebaseerd was op de hersenen. Hij zag zijn werk als 

deel van de humane wetenschap als even belangrijk als de positieve wetenschappen, omgaan met de 

problemen van het leven zoals we ze allemaal ervaren. De studie naar neurobiologie liet hij varen. Daar 

is de laatste jaren enorm veel over ontdekt.  

   

Theorie van de menselijke natuur  

1. Strikte toepassing van het determinisme:   

Elke gebeurtenis heeft een voorafgaande oorzaak tot het rijk of tot de geest. Gedachten en gedrag dat 

meestal verondersteld wordt toevallig te zijn en van geen groot belang voor de bevattelijke persoon 

(mislukkingen van het geheugen, dromen, neurotische symptomen) zou verborgen mentale oorzaken 

hebben dat daarbij kan onthuld worden in vermomde vorm: de Freudiaanse vergissing (Freudian slip). 

Niets dat een persoon denkt, doet of zegt is lukraak of toevallig, alles kan getraceerd worden tot een 

oorzaak, op één of andere manier verwerkt in de geest.   

Ontkenning van vrije wil: er zijn altijd ongekende oorzaken die onze keuze determineren. Dit loopt 

parallel met Marx: maar bij Marx zijn de oorzaken economisch en sociaal en bij Freud individueel en 

psychologisch gegrond in onze biologische rit. Beiden veronderstellen dat sommigen soms rationele 

oordelen en beslissingen maken gebaseerd op objectieve evidentie.   
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2. Onbewuste mentale processen:   

Het voorbewuste = herinneringen of speciale gebeurtenissen of feiten waarvan we ons niet constant 

van bewustzijn, maar wat gemakkelijk kan teruggeroepen worden in de geest wanneer ze relevant 

worden. Het onbewuste = iets wat niet bewust kan worden onder normale omstandigheden. Onze 

geest valt niet samen met wat beschikbaar voor onze bewuste aandacht, maar bevat elementen van 

welke we geen gewone bewustzijn hebben. De mens is als een ijsberg, waar een groot deel van onder 

water ligt en niet te zien is (het onbewuste) en een deel dat soms te zien is wanneer de golven zich 

ertoe lenen (het voorbewuste), maar met een verborgen luik die de rest beïnvloedt.   

Zijn concept is dynamisch. Om de onbegrijpelijke menselijke fenomenen te verklaren (obsessieve 

gedachten, neurotisch gedrag) neemt hij het bestaan van emotionele geladen ideeën aan in het 

onbewuste gedeelte van de geest, wat causale invloeden aanwendt aan wat een persoon denkt, voelt 

en doet. Ze kunnen een mens dingen laten zeggen of doen waar de mens achteraf geen oorzaak voor 

kan geven. Sommige elementen uit het onbewuste zijn ooit bewust geweest (bv. trauma’s), maar zijn 

verdrongen omdat ze te pijnlijk waren om te herinnerne. Dit noemt men repressie naar het 

onbewuste.   

Freud maakte ook een structureel concept van de geest:  

• Es (id): instinctuele driften die directe bevrediging wensen (het genoegen principe)  

• Het Ich (ego): het realistisch principe in onze geest die leert dat onze driften soms moeten 

worden uitgesteld. Hetgene wat bewust kan worden. Percepties van de echte wereld en 

beslissingen over hoe we moeten handelen. De mentale staat: ik denk, ik voel, ik wil...   

• Het Überich (superego): het bewutzijn dat gevormd wordt door de morele normen geleerd in 

de kindertijd. Het kan de ego confronteren met regels en verbod.   

De krachten van repressie bevinden zich in het ego en het superego, ze functioneren onbewust. De 

ego moet proberen de tegenstrijdige eisen tussen id en superego te verzoenen door het geven van de 

onbehulpzame feiten van de echte wereld = Freuds dramatisch beeld over de menselijke conditie, 

ingesloten door interne conflicte en externe problemen.   

Parallel met Plato: Het Es is vergelijkbaar met de begeerte van Plato. Ich zou gelijk zijn met de Rede, 

maar de Rede heeft ook een moraliteitsfunctie die beter past bij het Überich van Freud.  

3. De instincten of driften:  

Dit veronderstelt het bestaan van motiverende factoren waarvan de persoon zich nie bewust is. Parallel 

met Schopenhauer en Nietzsche (Twee Duitse filosofen) hadden het ook over een wil die het 

menselijke handelen stuurde.   

De term drift is meer benaderend dan instinct: instincten bij dieren zijn worden namelijk gezien als een 

aangeboren impulsie voor specifieke gedragingen. Daarentegen kunnen dezelfde onderliggende 

driften de motivationele kracht of energie zijn achter verschillend gedragingen (bijvoorbeeld: seksuele 

driften kunnen uitlokken dat men bloemen gaat kopen, iemand verkracht). Deze driften bepalen onze 

metale energie.   

Classificatie van alle driften.   
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Seksuele driften: hij traceerde een grote hoeveelheid van de menselijke gedragingen tot seksuele 

gedragingen en verlangens. Maar niet alle menselijke fenomenen worden verklaard in termen van seks 

door Freud. Maar het verschijnt wel in veel meer dan normaal volwassen seksueel gedrag, de aanvang 

van seksualiteit bestaat in kinderen vanaf de geboorte. Het speelt een belangrijke rol in volwassenen 

neuroses en het kan gesublimeerd zijn in andere activiteiten (= omgezet worden tot iets wat wel legaal 

is bijvoorbeeld schilderen, sporten om de drift te verminderen). → De zelf – voorbehoedsinstinct (self 

– preservative instinct).  

Eros: een drift gericht op zelfbehoud. Een levensverbeterende drift (libido, honger). Een spirituele 

liefde dat veel meer inhoudt dan seksualiteit.   

Thanatos: een drift gericht op vernietiging = een doodinstinct.   

4. Ontwikkeling van het individuele, menselijke karakter:  

Invloed van Breuer: traumatische ervaringen (bewust/onbewust) kunnen een giftige invloed hebben 

op de mentale gezondheid van mensen. Ervaringen in de kindertijd/opvoeding zijn heel belangrijk voor 

het vormen van je persoonlijkheid. In de eerste vijf jaar wordt de basis van elke individuele 

persoonlijkheid gelegd. Je kan iemand anders dus niet helemaal begrijpen alvorens de kindertijd van 

die persoon te hebben bestudeerd. Pscychoseksuele fases van ontwikkeling: in iedere levensfase heeft 

een mens seksuele verlangens. Deze fases verlopen chronologisch. Wanneer iemand blijft steken in 

een bepaalde fase hangt hier een psychische ziekte aan vast (regressie naar een vorige fase of stagnatie 

in een fase):  

• Orale fase (dingen in de mond steken, zuigdrang, seksueel plezier in de mond)  

• Anale fase (leren op het potje gaan)  

• Fallische fase (interesse voor de penis, meisjes betreuren de afwezigheid ervan)  

• Latente fase (5 jaar tot het begin puberteit: seksualiteit is hier het minst dominant)  

• Genitale fase (interesse in het andere geslacht – puberteit)  

Oedipuscomplex: de zoon voelt liefde voor zijn moeder en haat voor zijn vader. Elektracomplex: de 

dochter voelt liefde voor de vader en haat voor de moeder (penisnijd: ze wil ook een penis).  

➔ Deze infantiele afhankelijkheid is ambivalent. Het betrekt haat, agressie, jaloezie en liefde. Als 

kinderen opgroeien en deel beginnen uitmaken van sociale relatie zullen ze leren wat 

acceptabel gedrag is en wat niet, zodat handelen volgens hun gevoelens zullen gelimiteerd 

worden door sociale en ouderlijke verboden.   

  

Diagnose: mentale disharmonie, repressie en neurose.  

Het individuele welzijn, geluk of mentale gezondheid is afhankelijk van de harmonische relatie tussen 

verschillende delen van de geest en de tussen de hele persoon en de maatschappij (parallel met Plato). 

De ego moet de id, de superego en de externe wereld verzoenen door te zoeken naar mogelijkheden 

om aan de instinctuele eisen te voldoen zonder de standaarden van de maatschappij te overschrijden. 

Indien er niet voldoende mogelijikheden zijn tot vervulling, zal er pijn of frustratie zijn. De superego 

kan bijvoorbeeld onmogelijke standaarden stellen, die veel verder gaan dan wat de meeste mensen 

zouden accepteren als redelijk.   
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Freud is ervan overtuigd dat repressie (onderdrukking) nodig is om tot een neurose te komen (een 

mentale stoornis waarvan je beseft dat je ze hebt: erge depressie). Repressie is het 

‘verdedigingsmechanisme’ waardoor mensen bekwaam zijn om innerlijk conflict nog net te vermijden, 

maar het is slechts een voorwendsel, een terugtrekken van de realiteit, het is gedoemd tot mislukking. 

Wat onderdrukt is stopt niet met bestaan, het blijft in het onbewuste van de geest met al zijn 

emotionele energie en oefent zijn invloed uit door het te zenden naar het bewustzijn als een 

vermomde plaatsvervanger van zichzelf in de vorm van een droom, een neurotisch symptoom. Mensen 

kunnen zichzelf gedragen in manieren dat ze als irrationeel beschouwen en waarvan ze zich 

gedwongen voelen het door te zetten. Door een idee te onderdrukken, geven ze de effectieve controle 

op, ze kunnen niet bevrijd worden van de symptomen die het veroorzaakt en ze kunnen de repressie 

niet opheffen en terugroepen tot het bewustzijn.  Freud plaatst de beslissende onderdrukkingen in de 

kindertijd (zoals bij de regressie).   

De schuld van de sociale wereld: de standaarden waartoe iemand zich verplicht voelt te conformeren 

zijn cruciale factoren bij mentale stoornissen, maar ze zijn een product van de sociale omgeving (de 

ouders, en al diegene die invloed uitoefenen op het kind). Het eigen maken aan die ethische 

standaarden zijn essentieel in de opvoeding. De standaarden opgelegd door een familie of een 

maatschappij kan niet bevorderlijk zijn voor geluk en gezelligheid. Onze ontwikkelde standaards maken 

het leven te moeilijk voor sommige mensen, we moeten niet een zekere hoeveelheid bevrediging 

ontkennen voor onze intellectuele impulsen.   

   

Voorschrift: psychoanalytische therapie.  

Freuds hoop was dat alle problemen van mensen kon worden vastgesteld en opgelost door de 

wetenschap. Zijn project was om een harmonieus verband te herstellen tussen de delen van de geest 

en eventueel een betere aanpassing tussen individuen en de sociale wereld. Hij was realistisch over de 

grenzen van een therapeutische invloed. Het doel van de psychoanalyse: neurotisch ongeluk 

vervangen door gewoon ongeluk.   

METHODE: de hysterische patiënt aanmoedigen om te vertellen over zijn gedachten en fantasiëen die 

haar geest vullen om op die manier de traumatische ervaringen uit de kindertijd die in het 

onderbewustzijn gelegen zijn te achterhalen en naar het bewustzijn te brengen. Fundamentele regel: 

alles wat in hen opkwam, moest men proberen te vertellen = vrije associatie. Soms kan de patiënt 

stoppen met praten en kan protesteren tegen volgend onderzoek. Wanneer zulke weerstand gebeurt, 

nam Freud dit op als een teken dat het gesprek dicht bij de onderdrukte complex kwam en dat het 

onderbewustzijn de pijnlijke herinneringen probeerde te herverschijnen. Wanneer het idee in het 

bewustzijn komt zonder weerstand, zou het bewustzijn de kracht teruggeven over het schadelijke idee 

en zou de neuroses genezen zijn.    

Dit resultaat vereist een lang proces. Het vergt veel geduld en doorzettingsvermogen. De analist moet 

de onbewuste mentale staat van de patiënt proberen juist te interpreteren en ze zo presenteren zodat 

de patiënt ze kan accepteren op die manier zodat men de wereld en de andere mensen kan zien en 

overeenkomstig handelen. De behandeling van zielen: hij probeerde het uit te drukken in 

wetenschappelijke termen in plaats van in theologische termen. Ook het verklaren van dromen kan 

leiden tot een uitleg van het onbewuste en kan vruchtbaar materiaal leveren voor psychoanalytische 

interpretatie.   
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Er is daarom ook enorm veel vertrouwen en een goede relatie nodig tussen de patiënt en de 

psychoanalist. Toch poogde Freud om in de relatie met zijn patiënten hevige emoties los te weken dat 

kon leiden tot liefde of haatgevoelens = transference: de emotie was geprojecteerd op de analyst 

vanuit de levensituaties die vroeger ervaard waren of vanuit de onderbewuste fantasie van de patiënt. 

De bedoeling was om ook hierdoor reactie los te wekken om zo dus informatie te verstrekken over de 

kindertijd.   

Het doel van psychoanalytische behandeling is zelfkennis. Wat de patiënt doet met wat ontdekt wordt 

(vanuit het onbewuste) ligt in zijn eigen handen, er zijn verschillende mogelijkheden. Volgens Freud is 

er geen nood tot angst dat primitieve passies de persoon zullen overnemen. Ondanks alles, behield hij 

toch het geloof in een gewoon, rationeel, bewuste vrijheid.   

Hij is zich ervan bewust dat dit niet de oplossing is van elke menselijk probleem. Problemen in de 

beschaafde moderne maatschappij zijn extreem complex en hebben een sociaal en politiek 

programma nodig.   

   

Kritische discussie: Freud als een wannabe-wetenschapper (a)  

Er zijn heel wat academische psychologen die Freuds psychoanalyse te vaag en onwetenschappelijk 

vinden wegens te moeilijk observeerbaar. Twee vragen:  

• Waarheid van Freuds theoriëen?  

• Effectiviteit van Freuds behandeling?  

Na 100 jaar kunnen we niet stellen dat Freuds methode altijd succesvol is (effectiviteit).  

1. De oorzaken van een bepaald gedrag begrijpen, geeft ons niet noodzakelijk de kracht om het 

te veranderen.   

2. Een ware theorie wordt niet voldoende toegepast in de klinische praktijk.   

3. Er is een aanzienlijke vaagheid over wat de behandeling uitmaakt van de neurose, voor wie is 

zo een oordeel maken algemeen? Moeten we de hele verdwijning van de neurotische 

symptomen vereisen of alleen een reductie van hen?   

4. Sinds psychoanalyse zo individualistisch gericht is (in de emotionele geschiedenis van de 

patiënt gaan in intiem detail), is het heel moeilijk personen (en hun mentale stoornissen) met 

elkaar te vergelijken. Therapie is bovendien duur en langdradig.   

5. Er zijn aanzienlijke moeilijkheden met het objectief testen van zijn effectiviteit.   

Waarheid van zijn theorieën: het testen door observatie is een noodzaak om een wetenschappelijke 

uitspraak te kunnen doen.  

Toch lijkt het erop dat een deel van wat Freud ‘het onbewuste’ noemt niet zo heel ver af staat van onze 

dagelijkse ervaringen (hypnose). Andere dingen staan weer wel ver van onze dagelijkse ervaringen. 

Freuds psychoanalyse is eerder een hermeneutische methode in plaats van een wetenschap: een 

manier van mensen te begrijpen, van een betekenis te zien in hun acties, dromen, grapjes... Waarom 

zouden we de psychoanalyse kritiseren omdat ze falen in de wetenschappelijke criteria dat zijn 

genomen van de fysieke wetenschappen? Misschien zijn ze meer gelijk aan de interpretatie van een 

gedicht of schilderij, waar er meerdere redenen zijn voor de variëteit in interpretaties.   
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Hoe is Freud ervan overtuigd dat er maar enkele soorten driften zijn? Dit is toch niet objectief waar te 

nemen? Freud kreeg ook kritiek, omdat hij veel minder energie stak in vrouwelijke psychologie. Soms 

was hij zelfs vrouwonvriendelijk.  

Kritische discussie: Freud als moralist (b)  

Willen al onze innerlijke driften wel onmiddelijke bevrediging? (//dieren: nesten bouwen of zorgen 

voor hun jongen: instincten kunnen ook perfect niet-seksueel van aard zijn). Freud beweerde dat de 

vreugde die kunstenaars en wetenschappers vinden in hun werk onderliggend is aan de grote 

bevrediging die mensen verkrijgen na agressieve of seksuele daden. Hij verwerpt religie als een 

projectie op de wereld van onze relatie met onze ouders toen we kind waren (“de Vader zal ons 

beschermen”).  

   

  

DARWINIAANSE THEORIEËN OVER DE MENSELIJKE

 NATUUR  

• Midden 19e eeuw.   

• De meeste mensen hebben geaccepteerd dat mensen een gemeenschappelijk afkomst delen 

met alle andere creaties op aarde.  

• Er zijn diverse stadia van wetenschappelijke theorieën en publieke controverse sinds Darwin.   

Evolutietheorie fase 1: Darwin en zijn tijdgenoten  

Metafysische achtergrond  

De uniforme verklaring van Lyell: hoe de geobserveerde rotslagen gevormd en gegoten worden door 

vertrouwde processen van eruptie en sedimentatie, aardebeweging en erosie, die werkt over een grote 

periode van tijd. Dit beïnvloedde Darwin.  

Darwin verkondigde zijn evolutietheorie in het midden van de 19de eeuw. Het meest bekende gebruik 

van het woord evolutie is het proces van vorming en verandering in biologische soorten. De hypotheses 

dat soorten over lange termijn veranderen was al langer van kracht: bijvoorbeeld de ontdekking van 

versteende beenderen in de rotsen toonde dat er creaties waren die heel verschillend zijn dan diegene 

die nu bestaan.   

Natuurlijke selectie  

De grootste bijdrage van Charles Darwin (1809-1982) was om het oorzakelijke mechanisme voor de 

adaptieve evolutie te realiseren, het proces dat hij ‘natuurlijke selectie’ noemde. Wezens kunnen 

bepaalde fysieke eigenschappen doorgeven aan hun nageslacht die ze tijdens hun eigen levens hadden 

ontwikkeld (Lamarck 1809). Volgens deze theorie van de overerving van verworven kenmerken, geldt 

bijvoorbeeld: een individuele herbivoor die zijn nek uitrekt om bladeren van hoge bomen op te kunnen 

eten, kan/zal kinderen met langere nekken produceren, en zo zouden giraffen misschien zijn 

geëvolueerd.  
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Darwin ging gedurende vijf jaar op reis en hij spendeerde zijn tijd vooral in en rond Zuid-Amerika. Hij 

kreeg de kans om onder andere weinig bekende gebieden te verkennen. Daar vond hij botten van 

enorme uitgestorven dieren en fossielen van zeedieren hoog in het Andesgebergte. Bovendien was hij 

getuige van een aardbeving in Chili dat de aarde overduidelijk omhoog liftte. Dit vormde duidelijk 

bewijs van langdurende en continu waarneembare processen van geologische verandering. Hij kreeg 

dus de unieke kans om grote hoeveelheden van evidentie te verzamelen.   

    

Darwin schreef een schets van zijn idee over natuurlijke selectie in 1844, maar hij publiceerde het voor 

15 jaar lang niet, omdat hij zich goed bewust was van het feit hoe controversieel het wel niet was. Zijn 

theorie was namelijk onverenigbaar met de Bijbel waarin God mens en dier schaapt (letterlijke 

interpretatie van de Bijbel). In 1859 publiceerde hij zijn boek ‘The Origin of Species’. Het hart van het 

Darwinistische argument voor natuurlijke selectie is een elegant logische deductie uit vier grote 

empirische generalisaties:  

1. Er is variatie in de eigenschappen van individuen van een bepaalde soort.  

2. Eigenschappen van de ouders hebben de neiging om te worden doorgegeven aan hun 

nakomelingen.  

Dit komt van een wijde variatie van observaties van planten en dieren, en ze zijn lang gebruikt als 

praktisch gebruik in het selectief voortplanten van een nieuwe verscheidenheid van platen en 

boerderijdieren. Dus het wijzigt dieren onopzettelijk.  

3. Soorten zijn intrinsiek in staat om een geometrisch stijgingspercentage van de bevolking te 

realiseren.  

4. De middelen van het milieu kennen gewoonlijk geen dergelijke verhoging.  

De waarheid van 3 bestaat in het feit dat elk paar organismen aanzienlijk meer dan twee nageslachten 

kan produceren, in vele soorten worden duizenden zaden of eieren geproduceerd. Uit 3 en 4 volgt dat 

slechts een klein deel van de zaden, eieren en jongen volwassen worden. In feite is er concurrentie om 

te overleven en zich voort te planten, zowel tussen leden van dezelfde soort en tussen verschillende 

soorten. Dit wil niet altijd zeggen ‘lichamelijke confrontatie’, zoals wanneer individuen met elkaar 

vechten om voedsel of om de vrouwtjes te imponeren: Volgens Darwin kunnen planten tevens 

concurreren, om licht en voedingsstoffen, en dieren strijden om te voorkomen dat ze ontdekt en 

opgegeten worden door roofdieren.  

In elk stadium zullen er een aantal individuen zijn in de populatie die vanwege hun verschillen van 

anderen, de beste kans op overleving zullen hebben om het nageslacht te verlaten. Zij kunnen worden 

omschreven als de sterkste in hun omgeving of ecologische niche. Hun sterke karaktertrekken hebben 

de neiging om te worden doorgegeven aan de volgende generatie, en minder zwakke karaktertrekken 

zullen bijgevolg niet worden doorgegeven. Over vele generaties kunnen de typische kenmerken van 

een populatie dus aanzienlijk veranderen. Er is een constante druk van natuurlijke selectie nodig die 

inwerkt op variatie binnen de populatie in verschillende omgevingen.   

Naast natuurlijke selectie, of eerder als een speciale soort natuurlijke selectie, herkent Darwin seksuele 

selectie. Er is dus competitie, niet enkel om te overleven, maar ook om uit te breiden. Individues met 
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beter ontwikkelde kenmerken dat leidt tot seksueel succes zullen met meer waarschijnlijkheid 

doorgegeven worden aan de nakomelingen en dit overtreft elk nadeel dat ervaard wordt buiten het 

paringseizoen. Bijvoorbeeld biedt de sierlijke staart van de een pauw een nadeel bij het vechten of bij 

het vluchten van een roofdier, maar levert het een voordeel op om het andere geslacht te versieren 

(competitie met de andere pauwen).   

Darwin en de menselijke evolutie  

In 1871 publiceerde Darwin The Descent of Man met zijn eigen gedachten over de menselijke evolutie. 

Hij beoordeelt het anatomische, medische, embryologische en gedragstherpeutische bewijs voor onze 

verwantschap met andere dieren. We moeten oppassen voor rudimenten: zoals het kleine kenmerk 

van onze buitenste oren dat het resultaat moet zijn van het vervangen van de puntige oren van onze 

ververwijderder voorouders. Er is een direct empirisch bewijs voor onze gemeenschappelijke 

afstamming met andere dieren. Vergelijkende anatomie toont dat het menselijk lichaam dezelfde 

bouw kent als andere dieren: vier ledematen met vijf vingers/tenen op elk. In ons menselijk lichaam 

zijn er restanten van lagere vormen, bijvoorbeeld een rudimentaire staart. De biochemie van ons 

lichaam (cellen, eiwitten, bloed, DNA) is eveneens zeer vergelijkbaar met die van andere dieren. De 

evolution of species is een feit.   

Sociaal Darwinisme  

We moeten ons eerst afvragen of en hoe een wetenschappelijke theorie implicaties kan hebben voor 

wat we zouden moeten doen. Wetenschap wordt verondersteld, per definitie, om waarheden over de 

fysieke wereld te vinden. Wetenschap wordt vaak omschreven als feiten. Hoe dan, kan een 

wetenschappelijke theorie iets zeggen of impliceren over waarden? We kunnen het alleen doen als het 

tenminste één waardeoordeel bevat, expliciet of impliciet.  Dus de theorie dat de mens geëvolueerde 

wezens zijn kan ons niet op zichzelf vertellen hoe we zouden moeten leven.   

Er is een gemeenschappelijke neiging om buiten dit puur wetenschappelijk te gaan en een evolutie 

voorstelt dat in zekere zin zijn eigen waarde creërt. Het fundamentele punt van de darwinistische 

theorie is dat het de biologische fittest individuen zijn die het langst overleven en het meest het 

nageslacht achterlaat. De meest succesvolle soorten overleven in een bepaalde omgeving en verhogen 

de populatie van hun soort. Is het biologische succes dan niet de uiteindelijke waarde? Sommigen 

komen tot de conclusie dat de ethische boodschap van Darwinistische evolutie is dat het iedere man 

voor zichzelf is, en misschien zelfs na alles 'hebzucht is goed'. De zin 'survival of the fittest' lijkt in dit 

standpunt te zeggen dat degenen die overleven en zich reproduceren de beste zijn, heel eenvoudig, 

de beste in wat bredere zin (de beste in alles).   

Spencer ontwikkelde een theorie over de evolutie van de menselijke gemeenschap, waarbij hij de 

beschaafde gemeenschap van de 19e eeuwse kapitalisme als de onvermijdelijke en beste uitslag van 

alle voorafgaande menselijke geschiedenis. Darwin ondersteunt deze theorie niet, het is misschien 

historisch beter om het ‘sociaal Spencerisme’ te noemen. Het was een speculatieve interpretatie van 

de menselijke geschiedenis, in de achtergrond van een metafysische theorie over Kosmische evolutie.  

Het leek hen ook dat er een duidelijke gevolgtrekking zou zijn tussen het feit van de biologische evolutie 

door natuurlijke selectie en de behoefte aan zware concurrentie binnen de menselijke samenleving. 
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Ze zagen dit dus als een rechtvaardiging voor het ongebreidelde laissez-faire kapitalisme, en zelfs voor 

de meest extreme verschillen tussen rijk en arm.  

Tegenstanders benadrukken dat degenen die de sterkste zijn in de biologische termen van overleving 

en voortplanting niet de beste zijn in een andere betekenis: ze kunnen niet moreel, artistiek, 

intellectueel en spiritueel de beste te zijn. Omgekeerd, de rijkste in de moderne menselijke 

samenlevingen zijn niet altijd de beste bij de voortplanting.  

Darwins eigen waarden  

Hoe onze morele en intellectuele faculteiten geëvolueerd zouden hebben van meer primitieve 

antecedenten. Darwin hield vol dat er in principe geen grens was voor het geleidelijk mentale net zoals 

voor fysieke evolutie over grote periodes van tijd. Maar veel van deze ideeën waren speculaties.   

Hij maakte zijn eigen oordeel over schoonheid en moraliteit. Hij was geneigd om de oorsprong van ons 

gevoel van de schoonheid aan seksuele selectie toe te schrijven en hij merkte hoe de normen van 

schoonheid verschilde tussen samenlevingen.  

Daarnaast beschreef Darwin ons geweten of morele zin als de meest nobele van de attributen van de 

mens, en hij bracht hulde aan het concept van de plicht (Kant) als de hoogste menselijke motivatie van 

alles, duidelijk te onderscheiden van natuurlijke selectie en survival of the fittest. Hij zag geen 

onverenigbaarheid tussen deze filosofische goedkeuring van de moraal en zijn evolutionaire theorie.   

Darwin was dus wijs genoeg om de grenzen van de natuurlijke selectie en het cruciale belang van de 

menselijke cultuur en ethiek te herkennen. De ethiek van universeel mededogen en respect, of uw 

naaste liefhebben als uzelf, moet prevaleren boven biologische berekeningen over theoretische 

voordelen voor de samenleving als geheel.  

Op vlak van religie was hij behoedzaam. Het veredelende geloof in een almachtige God, maar merkte 

op dat dit niet aanwezig was in alle culturen, echter het geloof in ongeziene spirituele agentschappen 

van enige soort is universeel. Hij beschrijft het gevoel van een religieuze toewijding als een complexe 

mix van liefde, hoop, angst, dankbaarheid, eerbied, afhankelijkheid, complete onderwerping aan een 

verheven en misterieuze opperste.   

   

Evolutionaire theorie, fase 2: de reactie tegen biologische

 rekening van de menselijke natuur  

The genetische basis van erfenis.  

De bron van variaties binnin een soort en mechanisme van erfenis waren evidente fundamentele 

vragen voor de biologie. Daarop ontwikkelde Darwin zijn eigen theorie die later fout bleek te zijn: de 

pangenesis. Binnenin de organen van elke plant en dier waren kleine deeltjes, gemmules, dat 

ontwikkeld wordt gedurende het leven van de organisme en op één of andere manier 

vertegenwoordigd wordt in de natuur van de organen. Weismann zei dat germ plasm van een 
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organisme (de delen van een voortplantingsysteem dat het erfelijk materiaal draagt) onafhankelijk 

blijft van de andere organen.   

De theoretische uitleg van de patronen van biologische erfenis is afkomstig van Gregor Mendel. Deze 

theorie verscheen tijdens de het leven van Darwin, maar het cruciale belang van zijn werk werd niet 

erkend tot na 1900. Mendels theorie postuleerde dat zowel factoren van de moeder als van de vader 

meegenomen worden in de geslachtelijke voortplanting (Pangenesis: volgens de theorie van Darwin 

zouden alle delen van het organisme bijdragen (pangenen) leveren in de voortplantingscellen). Zoals 

ook Weismann zei, de genen gedragen door de voortplantingsorganen worden niet beïnvloed door 

veranderingen tijdens het leven van een individu. Mendel maakt een onderscheid tussen dominante 

en recessieve genen. Recessieve genen zijn eigenschappen van grootouders die zich niet ontwikkelen 

bij de ouders, maar opnieuw verschijnen bij het kleinkind, als het individu van elke ouder een recessief 

gen erft voor de betreffende eigenschap.  

Men concludeerde dat genen af en toe veranderen voor geen biologische reden, deze veranderingen 

worden beschreven als random. De biochemische basis van het kopiëren van genen door middel van 

de afwikkeling van de dubbele helix-structuur van het DNA-molecuul werd ontdekt door Watson en 

Crick in 1953.  

Eugenetica, racisme en sexisme  

Als er niet zoiets als de overerving van verworven karakteristieken bestaat, dachten sommige denkers 

dat er aangeboren verschillen zijn tussen individuen, of rassen of geslachten, die een aantal van hen 

van nature inferieur maakt. Er werd meestal uitgegaan van de gouden standaard voor de mensheid 

door intelligente, witte, beschaafde mannen in te stellen. Galton bedacht het woord eugenetica voor 

de studie van hoe men fijne, goede (dus intelligent, wit en beschaafd volgens de gouden standaard) 

nakomelingen moet produceren.  

De staat zou volgens sommigen moeten voorkomen dat minderwaardige mensen geboren worden 

(negatieve eugenetica) en de productie van superieure soorten (positieve eugenetica) moeten 

aanmoedigen. Zo bestaan er zelfs wetten voor de verplichte sterilisatie van criminelen en 

zwakzinnigen. Onder de nazi's, werd de productie van het Arische ras aangemoedigd en de gestoorden 

werden niet alleen gesteriliseerd, maar gedood.  

Er is een fundamentele ethische bezwaar tegen positieve of negatieve eugenetische programma’s. Het 

betekent een inbreuk op een van de meest fundamentele mensenrechten van individuen, namelijk om 

seksuele relaties te vormen en kinderen te produceren zoals ze zelf kiezen. Er is ook een belangrijke 

praktische moeilijkheid gebleken omtrent ziekten die worden gedragen door recessieve genen. Een 

groot deel van de populatie draag zo'n gen, maar het probleem zal pas verschijnen als een kind de 

twee genen erft. Om de ziektes gedragen door recessieve genen te voorkomen, moeten bijgevolg dus 

ook alle personen uitgeroeid worden die één van de 2 genen dragen. Dat is onmogelijk, zelfs als het 

ethisch aanvaardbaar is.  

Eugenetica hing bovendien af van het maken van discriminerende uitspraken over wie moest worden 

behandeld als minderwaardig. Het werd dus gemakkelijk geassocieerd met racisme.  
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Darwin schreef een hoofdstuk over de rassen van de mens. Sommige van de fysieke verschillen zijn 

duidelijk, maar hij wees erop dat er binnen elke ras een grote mate van variatie is. Ondanks de 

verschillen in huidskleur en fysionomie, hebben we allemaal een enorme gelijkenissen in lichaam en 

psychologie. Alle menselijke wezens kunnen kruisen, en de nakomelingen hebben de neiging om een 

mix van de eigenschappen van beide ouders te vertonen. Het feit dat sommige mensen met een 

lichtbruine huid als 'zwarte' worden gelabeld en dat er veel verschillende mensen tellen als wit, laat 

zien dat onze alledaagse indeling meer sociologisch dan biologisch is. Darwin concludeerde dat de 

zogenaamde rassen van de mens rassen waren die zijn ontstaan op basis van lange periodes van 

geografische scheiding, misschien door seksuele selectie minstens zo veel als natuurlijke selectie.  

Een andere opvallende manier van het verdelen en onderscheiden was door sekse/geslacht. Darwin 

had betoogd dat seksuele selectie een belangrijke factor in natuurlijke selectie was. Hij zei dat de man 

moediger, vechtlustiger en energieker is dan de vrouw en dat de man bovendien een meer inventieve 

genie is. Er waren ook tegenstanders van het hoger onderwijs voor vrouwen die probeerden te 

beweren dat de plaats van vrouwen in het huis was en dat ze aangeboren onbekwaam waren om te 

profiteren van voortgezet onderwijs.  

De reactiein het voordeel van cultuur en onderwijs

 intelligentietests, sociologie en antropologie.  

Door welke criteria werd dit hatelijk onderscheid tussen de rassen en de seksen getrokken? Dat er 

enkele fysieke verschillen in beide gevallen zijn, is duidelijk. Het is de vraag of ze correleren, met de 

psychische verschillen en in het bijzonder met intelligentie?   

In elk individu is er een vaste, aangeboren factor: intelligentie, waarvan ze dachten dat het gemeten 

kon worden met intelligentietests. Dergelijke tests werden in 1917 gebruikt om verschillende rollen 

toe te kennen aan de soldaten van het Amerikaanse leger en om criminelen te classificeren. Ze werden 

ook gebruikt om zwakzinnigheid te diagnosticeren en zo dus ‘kandidaten’ te selecteren die 

gesteriliseerd zouden moeten worden volgens de eugenetica. Daarnaast werden de tests toegepast 

om vrouwen en mannen te vergelijken. Men stelde echter vast dat vrouwen intelligenter waren dan 

mannen. Daarom heeft men de inhoud van de test veranderd door meer ruimtelijk redeneren aan bod 

te laten komen in de test, zodat het onevenwicht gecorrigeerd zou worden.   

Bovendien kunnen we ons telkens de vraag stellen hoeveel procent van de resultaten van de test het 

gevolg is van aangeboren intelligentie en hoeveel te wijten is aan mogelijkheden, behoefte, 

aanmoediging, en opleiding. Er zijn individuele verschillen, maar het is zeker niet dat ze correleren met 

onderscheid van ras, etniciteit of geslacht. Bijvoorbeeld, als persoon x gelabeld word als zwakzinnig, 

hoe zeker zijn we om de resultaten van de test toe te schrijven aan aangeboren factoren en hoeveel 

aan gebrek aan kansen.  

Het meeste menselijk gedrag hangt meer af van de cultuur dan van de biologie. Het verzoek om een 

duidelijk onderwerp was gebaseerd op een driedeling tussen feiten over de mens:  

1. De fysieke feiten - bestudeerd door de anatomie, fysiologie en evolutietheorie  

2. De psychologische feiten – bestudeerd door individuele psychologie  

3. De sociale/culture feiten – bestudeerd door sociale wetenschappen  



89  

  

De Franse socioloog Durkheim benadrukte sterk de onherleidbaarheid van sociale feiten (over wat 

wettelijk of moreel verplicht is) tot individuele psychologische feiten. Hij stond erop dat sociale feiten 

dingen zijn, in de zin dat hun bestaan niet afhankelijk is van de menselijke wil. (bijvoorbeeld: als men 

geen morele regel of rechtsregel gehoorzaamt, dan zal men geconfronteerd worden met zeer reële 

sancties of boetes). De maatschappij is geen mysterieus abstracte entiteit: sociale regels kunnen enkel 

een invloed hebben op mensen door acties/handelingen van anderen, zoals rechtshandhaving door 

politieagenten en rechters, of zelfs door je schoonmoeder. Hun ideeën hebben vaak een opvallend 

sociale inhoud (denk maar aan opmerkingen zoals: Wat zullen de buren zeggen/denken?). Dus er lijkt 

geen reductie te zijn van sociale feiten tot puur psychologische feiten.  

Kroeber: superorganisme: het veranderlijke element van cultuur dat bovenop geplaatst wordt op 

gemeenschappelijke biologische menselijke natuur en dat er tot onherleidbaar is.   

Boas verzette zich tegen het idee dat culturele verschillen gebaseerd waren op aangeboren mentale 

verschillen van rassen, en zegt dat cultuur onmogelijk gereduceerd kan worden tot biologie. Hij 

introduceerde dus de moderne conceptie van cultures, in het meervoud. In een geheel ander 

onderzoek van auditieve waarneming, stelde Boas dat ons onvermogen om bepaalde essentiële 

verschillen in geluid in vreemde talen te horen niet het gevolg is van aangeboren verschillen, maar van 

onze vroege opleiding in onze moedertaal. Zulke evidentie verschaft een tegenstoot tot racistische 

beweringen dat de verschillende rassen aangeboren verschillende mentale capaciteiten hadden.   

Het is één ding om aan te dringen dat alle menselijke individuen gelijke kansen moeten krijgen, maar 

iets heel anders om te zeggen dat alle menselijke culturen van gelijke waarde zijn. De bespreking van 

de individuele rechten van de mens heeft een duidelijke betekenis en gezag in vele contexten. Maar 

het is minder duidelijk dat de rechten van culturen een soortgelijke zin maakt.  

    

Cultuur was niet enkel een theoretisch concept meer, maar sterk geassocieerd met een ethische en 

politieke vooruitzicht dat alle mensen gelijk wouden behandelen. Verschillen tussen de seksen was een 

moeilijke kwestie:   

• Equality feministen: die de neiging hebben om te betogen dat, afgezien van de fysieke 

verschillen, de menselijke geslachten zeer gelijk zijn qua aangeboren intelligentie en dat de 

gemiddelde verschillen in prestaties te wijten zijn aan de verschillende sets van de 

verwachtingen, onderwijs en sociale rollen dat samenlevingen of culturen leggen. Het beleid 

impliceert dat al dergelijke gedifferentieerde sociale behandeling moet worden geëlimineerd, 

en strikte gelijkheid aangemoedigd moet worden.   

• Difference feministen: betogen dat er gemiddeld aangeboren mentale verschillen tussen 

mannen en vrouwen zijn, en dat de samenleving hen dan ook anders moet behandelen tot op 

zekere hoogte. Sommige van de difference feministen zijn voorbereid om te beweren dat 

vrouwen aangeboren moreel superieur zijn aan mannen, omdat ze zorgzamer, sympathiek, en 

coöperatief zijn.  



90  

  

De reactietegen de instincttheorie: behavioristische psychologie.  

De gedachte van Freud kan omschreven worden als een poging om de psychologie op een biologische 

basis te zetten. Hij postuleerde instincten als de fundamentele drijvende krachten in de menselijke 

geest. De gedragstherapeutische beweging geïnitieerd door Watson stelde voor om de psychologie op 

een nieuw strenge methodologische basis te zetten door het definiëren als de studie van het 

waarneembare gedrag van dieren en mensen, en het verbieden van instincten, intentie, of bewustzijn.   

Watson geloofde in de kracht van milieu-invloeden op individuele verschillen en beweert dat elk 

gezond kind opgeleid of geconditioneerd zou kunnen worden om bijvoorbeeld een atleet van 

wereldklasse, een natuurkundige, een dief… te worden.  

Skinner: maakte een analogie tussen zijn theorie van geconditioneerd gedrag en de theorie van 

Darwin, namelijk natuurlijke selectie. Volgens Skinner vormt of selecteert de omgeving gedrag dat 

beloont wordt of bekrachtigd wordt, zodanig dat het gedrag herhaald zal worden in de toekomst en 

zich zal blijven voordoen (schedules of reinforcement – laws of behavior). Menselijk gedrag is 

afhankelijk van aangeboren factoren én milieufactoren.  

   

Evolutietheorie, fase 3: de terugkeer naar de menselijke

 natuur.  

Genen en memes.  

Dawkins punt was om de biologische evolutie niet zozeer als soorten te zien die geleidelijk aan het 

veranderen als gevolg van de concurrentie tussen individuen, maar als genen die met elkaar 

concurreren voor een plaats in de volgende generatie. Dieren worden geboren en sterven, maar hun 

genen worden doorgegeven van generatie tot generatie: in vergelijking met individuele organismen, 

zijn genen relatief onsterfelijk. De fundamentele elementen van de menselijke cultuur (ideeën, 

overtuigingen, praktijken, mode), kreeg de naam ‘memes’. Zijn idee was dat memes, zoals genen, 

kunnen worden overgedragen van persoon tot persoon. Sommige zetten zich voort en overleven, en 

sommige sterven heel snel. Het is echter onduidelijk wat, als er iets, kan tellen als een eenheid van 

cultuur of meme.  

De stijging van ethiologie.  

Etiologie kan omschreven worden als de wetenschappelijke studie van het gedrag van dieren in zijn 

natuurlijke omgeving. Etiologen (zoals Lorenz) benadrukken dat veel patronen van dierlijk gedrag niet 

verklaard kunnen worden vanuit de gedragstherapeutische benadering, omdat ze spontaan 

verschijnen in alle individuen van de soort, bijna onafhankelijk van eerdere ervaring of leren: de 

typische patronen van het voeden, nestbouw en de verzorging van de jongen bij vogels beantwoorden 

aan deze beschrijving. Zulk gedrag leek volgens Lorenz instinctief of bepaald, dat niet geëlimineerd kan 

worden, hoe gevarieerd de omgeving ook is. Om zo een instinctief gedrag te verklaren, doen etiologen 

geen beroep op de voorbije ervaring van het individuele dier, maar op het proces van evolutie dat een 

stijging geeft aan de soorten.  
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Tinbergen onderscheidt vier soorten vragen die kunnen worden gesteld over een bepaald punt van het 

gedrag, of equivalent, vier zintuigen van de vraag 'Waarom heeft dat wezen dat gedrag uitgevoerd in 

die situatie.  

1. Wat was de natuurlijke fysiologische oorzaak van het gedrag? Hiertoe kan het antwoord 

worden gegeven in termen van spiercontracties, zenuwimpulsen, hormonen afscheidingen, 

enzovoort.  

2. Wat in de ontwikkeling of de ervaring van het individu, bereidt de weg voor dat gedrag voor? 

Hier kan het antwoord beroep op de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder en het 

normale groeipatroon van de soort. Maar er is ook ruimte voor bijzondere ervaringen van het 

individu om een verschil te maken voor later gedrag.  

3. Wat is de functie van het gedrag? Welke goal zal het typisch bereiken voor het individu. Soms 

is het antwoord duidelijk: voeden, paren, roofdieren vermijden... Maar soms is de functie van 

het gedrag niet duidelijk, alhoewel het kenmerkend kan zijn aangaande met de lichamelijke 

bewegingen betrokken.   

4. Wat is de evolutionaire geschiedenis van dit gedragspatroon? Sommige lichamelijke 

bewegingen met betrekking het voeden hebben vermoedelijk altijd dezelfde functie gehad. In 

andere gevallen kan een kenmerkend gedrag gevormd in een bepaalde soort niet dezelfde 

functie hebben dan de voorouders hadden. De evolutie van gedrag houdt meestal 

revolutiebouw in, de aanpassing van erfelijke items tot nieuwe gebruiken in veranderde 

omgevingen.   

➔ Antwoorden op deze vier vragen zijn verenigbaar met elkaar, ze maken allemaal deel uit van 

de geheel ingewikkelde waarheid over dierlijk gedrag. Als we zoiets zouden kennen als een 

volledige verklaring van elke handeling, moet het alle relevante feiten bevatten van alle vier 

levels.   

Lorenz suggereerde dat mensen een aangeboren neiging hebben om zich agressief te gedragen 

tegenover de eigen groep, en hij zocht een evolutionaire verklaring voor dit fenomeen. Hij dacht dat 

in een zekere fase van de evolutie van onze voorouders tot wie we nu zijn de grootste bedreiging voor 

het leven kan komen van andere hominide groepen. De groepen die het best samenwerken om te 

vechten tegen andere groepen zullen het langst leven. Maar hij ging er te snel van uit dat een zeker 

patroon van de observeerde menselijke gedragingen aangeboren is dan cultureel geleerd en zo een 

hypothese te bedenken wat selectiedruk was in een lange tijd van de evolutie van onze voorouders. 

Men concludeert dan dat sinds een gedrag aangeboren is bij mensen het heel moeilijk uit te roeien is.   

Chomsky en de cognitieve psychologie  

Een speciaal kenmerk van het menselijk gedrag is ons gebruik van taal. Zoals eerder vermeld gelooft 

Skinner dat alle menselijke spraak verklaard kan worden door conditionering in hun vroege sociale 

omgeving: de spraak van omringende mensen en hun reacties op geluiden door het kind. Bijvoorbeeld 

wanneer dat de antwoorden van het kind redelijk nauwkeurig reproducties zijn van wat het heeft 

gehoord, worden ze versterkt door goedkeuring en beloning, en zo leert het kind een taal spreken.  
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Chomsky: Skinner zijn verklaring over hoe taal geleerd is, heeft geen aandacht voor de vraag: wat is 

het dat we leren? De creatieve en structurele kenmerken van de menselijke taal maakt het verschillend 

van alle elke gekende soort van dierlijk gedrag.   

Daarnaast bestaan er ook aangeboren capaciteiten om te spreken. De sociale omgeving bepaalt welke 

taal geleerd wordt, dat is duidelijk. Maar alle normale kinderen leren op zijn minst één taal, terwijl 

geen enkel ander dier iets leert dat lijkt op een menselijke taal dat gekenmerkt wordt door de vorming 

van de oneindig veel complexe zinnen volgens de regels van de grammatica.  

Chomsky stelde dat de verbazingwekkende snelheid waarmee de kinderen hun moedertaal leren start 

met de blootstelling aan een zeer beperkt en onvolmaakte exemplaar van de taal dat alleen kan 

worden verklaard door de veronderstelling dat er in de menselijke soort een aangeboren vermogen is 

om taal te verwerken volgens de grammaticale regels gemeenschappelijk voor alle menselijke talen. 

Dus achter de indrukwekkende verscheidenheid van talen is er een bepaalde gemeenschappelijke 

fundamentele systematische structuur.   

Wilson en sociobiologie   

Sociobiologie is de tak van biologie die zich bezighoudt met onderzoek naar de evolutionaire oorsprong 

van sociaal gedrag bij dieren (inclusief de mens). De enige manier om de menselijke natuur te begrijpen 

is door ze de bestuderen als een onderdeel van de natuurlijke wetenschappen, volgens Wilson. De 

menselijke natuur is in feite een schone lei dat beschreven wordt door de maatschappij. Hij ziet 

biologie en cultuur beide als een bijdrage aan de ontwikkeling van individuen en van de menselijke 

samenleving. ‘Nature’ en ‘nurture’, zijn beide essentieel voor de vorming van elk individu. De 

empirische vraag met respect voor beide is, hoeveel daarvan te wijten is aan de natuur en hoeveel aan 

de opvoeding. De ware vraag is dus ook in hoeverre of zelfs helemaal niet we mensen anders moeten 

behandelen wanneer we verschillende aangeboren vermogens aantreffen. Chomsky zijn benadering 

over taal past hier volledig in: de gemeenschappelijke grammaticale vorm van menselijke talen wordt 

bepaald door onze biologie (nature), terwijl de grote verscheidenheid van menselijke talen het gevolg 

zijn van cultuur. Vergelijkbaar is het volgende voorbeeld: De menselijke neiging tot atletiek/sport is 

universeel tussen culturen, maar de populariteit van verschillende soorten games is cultureel bepaalt.  

Zeer ruwweg, kunnen we de volgende 3 fases van het post-darwinistische evolutionaire denken te zien 

als volgt:  

1. Nadruk op biologie, over wat er in onze natuur ligt, aangeboren is, in onze genen zit  

2. Nadruk op cultuur, over wat het gevolg is van ‘nurture’, opvoeding en de samenleving  

3. Erkenning van 1 en 2: genen en cultuur zijn allebei cruciaal  

Cosmides/Tooby en het integrale causale model  

Het uitgangspunt van de Santa Barbara school is de gedachte dat er inderdaad een universele 

menselijke natuur is, maar meer op het niveau van geëvolueerde psychologische mechanismen dan 

van specifieke patronen van gedrag. Om zeker te zijn, zijn er een aantal lichamelijke bewegingen die 

kenmerkend en universeel menselijk zijn, zoals lopen, praten, en face-to-face geslachtsgemeenschap. 
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Maar cultuur produceert duidelijke variaties in het meeste van wat we doen; het beïnvloedt welke taal 

we gebruiken, wat we gebruiken om te zeggen, welke muziek we zingen, spelen…  

Het tweede belangrijkste uitgangspunt is dat onze geëvolueerde psychologische mechanismen 

aanpassingen zijn die zijn geselecteerd voor vele generaties van onze voorouders. Het is belangrijk een 

onderscheid te maken tussen ‘aanpassing’ en ‘adaptief’. Adaptief gedrag is wat leidt tot overleving en 

betere voortplanting in de huidige omstandigheden, maar het is natuurlijk niet geselecteerd in de 

prehistorie van de mens. Omgekeerd, als iets een aanpassing is, betekent dat niet dat het nu nog 

adaptief is. Misschien is een mannelijke aanleg voor woede en agressie in frustrerende 

omstandigheden geselecteerd, maar daaruit volgt niet dat een dergelijk karakter geleidend is voor  

overleving en voortplanting in de hedendaagse samenlevingen waarin messen en geweren direct 

beschikbaar zijn en de politie paraat staat.  

Een derde uitgangspunt van de Santa Barbara school is dat de geëvolueerde menselijke geest een 

aantal aanpassingen bevat aan de manier van leven van onze verre voorouders.  

Volgens dit geïntegreerd causaal model, staat er achter elk menselijk verschijnsel, zelfs een enkele 

actie, een ingewikkelde reeks van ketens van oorzaak en gevolg, waarbij:  

1. Natuurlijke selectie leidt tot een variatie in aangeboren mentale modules in de menselijke 

soorten   

2. De historische ontwikkeling van diverse humane economieën en culturen gedurende vele 

eeuwen   

3. Het mengen van genen tijdens geslachtelijke voortplanting dat ieder mens zijn eigen unieke 

set van genen geeft.   

4. De effecten van de fysieke en sociale/culturele omgeving op de lichamelijke ontwikkeling en 

geestelijke ontwikkeling gedurende de levensduur van elk individu.  

5. De informatieverwerking 'betrokken bij de perceptie en spraakherkenning, waarvan de 

resultaten (overtuigingen) meedoen met motiverende factoren (verlangens) om de directe 

oorzaak van bepaalde acties zijn.  
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