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Hoofdstuk *: Filosofie in de oudheid 

Wat is filosofie? 
- Oorspronkelijk een Grieks woord (φιλοσοφία) 
- In het Nederlands: 2 woorden om dit woord te beschrijven 

o Filosofie 
o Wijsbegeerte 

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

De etymologie van het woord wijsbegeerte à zegt niet over vriendschap. 

De wijsheid die de filosoof nastreeft: altijd anders dan de wijsheid die de meerderheid als waarheid 
kent. 

Filosofie is een synoniem van wijsbegeerte, maar er is toch een zekere vijandigheid omdat er een 
verschil is in verhaal (verlangens/ vriendschap) maar niet in object aangezien dit onbepaald is. 

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

 Verschil tussen wetenschap en filosofie: 

- Wetenschap wil bewijzen geven en niet perse iets veranderen 
- Filosofie stelt de samenleving in vraag 

Besluit: Filosofie is dus een disruptief discours over de realiteit. 

- Iets helemaal nieuw, iets dat storend is 
- Filosofen zijn ambetante mensen 
- 2 manieren om gevaarlijke mensen te ‘neutraliseren’ 

o Negeren 
o Goddelijk, heilig maken 
o Wat de Chinezen dezen met Confucius, ze hebben hem een heilige persoon gemaakt. 

- Filosofie is altijd politiek 
 

Filosofie zegt: wat je ziet, wat je denkt dat de raliteit is, is eigenlijk niet de echte realiteit maar een 
vertekende interpretatie daarvan. 

Filosofie is echter niet zomaar iets zeggen, de taal van de filosofie is anders dan de alledaagse taal: 
begrip i.p.v. beelden; immanentie i.p.v. transcendentie, argumenten geven i.p.v. verhalen vertellen 
waarin men moet geloven. 

- Immanent: erbij horend, tot de structuur van de zaak of het geheel behorend; tegengest 
- Transcendent: God als immanente oorzaak van de dingen/ iets dat niet menselijk is 
- Alles gebeurt in het denken 
- Soms een groot gebrek aan argumenten 
- Via meditatie: tot een toestand komen waar je de tijd niet echt voelt, Parmenides zou zeggen 

dat dit hetgene is dat hij ook zegt, maar dan met argumenten. 
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Westerse en niet-westerse filosofie: eerst moet men zich afvragen wat men met filosofie bedoeld. 

- Verwachtingen van een filosoof: Dat ze zeggen wat goed en slecht is, maar volgens deze 
traditie zijn deze vragen alles behalve filosofisch. 

- Deze filosofen zien echte problemen (bv. maatschappelijke), ze zijn met andere dingen bezig. 

Filosofie: een rare vriendschap 
 

 

 
 

 

Wat is filosofie? 
- Φιλοσοφία betekent zowel liefde voor of vriendschap met de wijsheid alsook begeerte naar 

wijsheid 
- Φιλοσοφία is een al dan niet bewuste affectieve verhouding (vriendschap, liefde, begeerte, 

verlangen) tot wijsheid 
- Φιλοσοφία is geen weten, geen wetenschap 
- Φιλοσοφία is ook geen wijsheid, maar het streven naar wijsheid 

Filosofie ≠ vanzelfsprekend 
Eerste stap: emancipatie van: 

- Vanzelfsprekendheid 
- Algemene, heersende meningen 
- Wat in of mode is 
- Clichés 
- We weten altijd te veel! 

Filosofie: (storende) wijsheid à Socrates (469 – 399 v. Chr.) 
- “Ik weet dat ik niets weet” 
- “ ik weet dat wat jullie voor waar, goed, juist en schoon houden, vals is” 
- De horzel van Athene 
- Voerde nieuwe goden is, misleidde de jeugd 
- Ter door veroordeeld 

 

 

 

 

 

Vriend van de wijsheid Vijand van de wijze, de wetenschapper, van de opinie en 
ook van andere “vrienden van de wijsheid 

Filosofisch vriendschap è vijandigheid, een soort competitie 
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Filosofen zijn “ambetante” mensen 
Baruch de Spinoza (1632 – 1677) 

- “un monstre de confusion Et de ténèbres”,  
- “Universally infamous”, 
- “Atheorum nostra aetate princeps” 
- “Spinozist” als belediging 

o Veel filosofen etc. gelabelled als spinozist à je carrière was over (hij was atheïst etc.) 
o Kleine filosofen die andere filosofen labelden als spinozisten, maar ook binnen een 

universiteit bijvoorbeeld. 

F. Nietzsche (1844 – 1900) 
- De hamer – filosoof 
- Filosofie is “aan gene zijde van goed en kwaad” 
- Provocatief, controversieel, polemisch? 
- Nihilist? Atheïst? 
- “God is dood” 
- Er was nooit een God, hij is nu dood 
- We hebben hem vermoord 
- En nu? Wat doen we nu zonder God? 
- De dood van God is dus geen antwoord, maar een probleem 

Paul Preciado (1970) 
- Pornotopia: an essay on Playboy's architecture and biopolitics (2014) 
- Testo Junkie: sex, drugs and the biopolitics in the pharmacopornographic era (2013) 
- Manifiesto contrasexual (Countersexual Manifesto) (2002) 
- Geen gener studies, geen wetenschap, maar filosofisch terorrisme 
- Nieuwe concepten om de wereld ander te bekijken 

De historiciteit van de filosofie 
De tijdperken 

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

Wat is filosofie in de Oudheid? 
- Filosofie en/of wijsbegeerte (φιλοσοφία) is vriendschap of liefde voor de wijsheid en 

begeerte naar wijsheid 
- Maar filosofie is in elk tijdperk en zelfs bij elke filosoof altijd anders 
- De vraag is dus wat wijsheid, begeerte, vriendschap en liefde precies betekent in het geval 

van een tijdperk of een filosoof 
- Onze bespreking van deze periode begint met Thales van Milete (624/23- tussen 548 und 

544 v. Chr.) en de zogenoemde voor-socratische filosofen en eindigt met Aristoteles (384-322 
v.Chr.) 
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Thales en de voor – socratische filosofen 
- Gezegd dat hij eerste filosoof was 
- De wijsheid bij hem: de wetenschappelijke verklaring van de natuur 
- Deze wijsheid toont de onwaarheid van de wijsheid van zijn tijdgenoten, namelijk de 

mythologische uitleg over de natuur 
- In de mythologische werken van Homerus en Hesiodus vinden we een universum dat de wil 

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

à ze proberen de mythologie zonder de mythische figuren uit te leggen 

Thales en de voorsocratische filosofen 
- In zijn Theogonie zegt Hesiodus dat er in het begin alleen chaos was 
- Dan ontstaan een aantal oer-goden van Chaos en uit deze oer-goden nieuwe goddelijke en 

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

- Bijvoorbeeld: de aarde (Gaia) ontstaat uit Chaos, ze is de moeder van de hemel (Uranus) 
- het universum is het resultaat van een proces van voortplanting 

In het begin is er een intentie om mythes te rationaliseren à er waren veel kenmerken (vraag naar 
de oorsprong, realiteit niet meer uitgelegd maar met Goden namen maar natuurprocessen). 

Maar de vraag bij natuurfilosofen is wel hetzelfde gebleven; “Hoe is alles begonnen?” 

- Thales zegt: het principe van de realiteit (van de natuur) is water 
- En water is geen god 
- En dat water het principe is, is geen verhaal waarin je moet geloven, maar kennis die je door 

empirische observatie vergaart 
- Thales: liefde is “empirisch onderzoeken naar het materiele principe van de realiteit” 

Na Thales komen andere filosofen die ook de vraag stellen naar het principe van de natuur, maar 
iedereen geeft een ander antwoord op dezelfde vraag. 

- Anaximander (ca. 610 – ca. 546 v.Chr.): zegt dat het principe een onbepaalde stoffelijke 
massa is, alle oerstoffen (lucht, vuur, aarde en water) ontstaan uit deze materiele 
onbepaaldheid. 

- Anaximenes (585 – 526 v.Chr.): mekrt dat noch Thales nox Anaximander gelijk heeft, het 
principe is volgens hem lucht. 

De leerling van Thales en Anaximander doen en zeggen allebei iets anders, maar ze stellen en zoeken 
wel allemaal naar hetzelfde ding. 

Ze veronderstellen dat hun wereld resultaat was van natuurprocessen waardoor alles complexer 
werd. 
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De natuurfilosofen of pre – socratici (van buiten kennen!!) 
Thales (Milete Water 

Anaximander (Milete) Het onbegrensde 

Anaximanes (Milete) Lucht 

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

Heraclitus (Efese) Logos (wet/verhouding) 

Parmenides (Elea) Het (absolute) ‘is’ 

Empedocles (Akragras) Liefde en haat en de vier elementen 

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

Democritus (Abdera) Atomen (ondeelbare grondelelementen) 

Niet vergeten: filosofie is een rare vriendschap 
 

 

 

De crisis van de natuurfilosofie 
- Met Heraclitus (ca. 540 v.Chr.-480 v.Chr.) en Parmenides (520/515-ca. 460/455) komt de 

natuurfilosofie tot haar einde 
- De filosofie stelt nu zelf de vragen, behandelt niet vragen die door anderen worden gesteld 
- De vraag is de vraag naar de zin van de worden zijn en zijnde 
- Filosofie is niet meer empirische observatie van de natuur (het zichtbare)  
- Filosofie wordt metafysica: “Break on through to the other side” 
- het object van liefde bevindt zich nu voorbij of achter (μετά) de zichtbare natuurfenomenen 

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

Parmenides en Heraclitus 
De twee filosofen: tegen de mythe en de natuurfilosofen à de filosofie heeft niets te maken met 
kosmogonie 

Ze zijn allebei tegen het gezond verstand, maar hun filosofieën spreken ook elkaar tegen: 

- Voor Parmenides kan ‘wat is’ (het zijnde) niet worden 
- Voor Heraclitus betekent “is” worden 

Beide filosofen betekenen ook het begin van filosofie als ideologie- en cultuurskritiek (een andere 
naam voor metafysica). Ze scheppen niet alleen de figuur van de filosoof maar ook van de idioot. 

 

 

Vriend van de wijsheid Vijand van de wijze, de wetenschapper, van de opinie en 
ook van andere “vrienden van de wijsheid 
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The doors: break on through the other wall 

Hier zien we duidelijk 2 centrale perspectieven, dag en nacht. Ze leven in de tijd, ze zijn een 
opeenvolging van elkaar, ze proberen elkaar te vernietigen. Ze zijn dus 2 grote machten die elkaar 
proberen te vernietigen, je kunt hier niet aan ontsnappen. Daarom moet je doorbreken naar de 
andere kant (dit in de filosofie = metafysica – voorbij de natuur gaan).  

- Dus om vrij te komen van iets moet je wegspringen, doorbreken zeg maar (gat in de muur 
maken) 

- Bij filosofie is er GEEN transcendentie 
- Er worden wel goden in vernoemd, maar deze zijn slechts gedachten, illusies, nt echt etc 
- Ze blijven in de realiteit, zo zijn ze bewust dat wij eindig zijn en nooit zichtpunt van god gaan 

bereiken 
- Heraclitus ziet ‘the gate’ als een deur om door te gaan en naar de andere kant te gaan (bij 

parimenidus de godin zien) 

Heraclitus 
- Het principe is de logos, de wijsheid luidt: alles is één en één is alles. 
- Alles verandert, maar het principe is de logica van de verandering 
- Deze logica is dialectisch: noch A noch -A is reëel, de realiteit is de verhouding tussen 

tegengestelde elementen 

De Logos is overal 

Het “achter de realiteit” bevindt zich in het oppervlakte: het woord, de taal, dat is alle dingen 
gemeen. 

Maar de mensen kunnen of willen dat niet beseffen. Ze luisteren niet naar wat de woorden zeggen, 
ze denken dat ze wakker zijn, maar zijn aan het slapen. 

Ze denken dat ze iets werkelijks voor ogen hebben, ze hebben een eigen wijsheid, maar dat is droom, 
bedrog, veelweterij. 

De werkelijkheid 

Mensen denken dat ze de werkelijkheid zien, ze hebben een eigen wijsheid.  De realiteit is een 
collectieve droom: de natuurfilosofie en de mythe reproduceren en versterken het idiotisme van de 
mensen. 

mensen kijken naar de realiteit zoals ze geleerd hebben te kijken naar de wereld (geconditioneerd 
door wat wij hebben geleerd). 

We willen wel wijsheid, maar kunnen dit niet zien omdat fantasie realiteit ondersteund. Bijvoorbeeld 
dat het systeem rechtvaardig is, wij vertrouwen dit maar dit vertrouwen is gebaseerd op fantasie. We 
hebben een illusie dat alles oke is. 

De realiteit bestaat dus niet uit aparte elementen, maar uit verboden elementen. Zo zegt Heraclitus 
ook “Alles dat kan veranderen, is” 
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Kratlius: sprak over een jonge Heraclitus en beschreef hem erg radicaal. Ook gaf hij dit beeld door 
aan Plato – dus mogelijk had hij een verkeerd beeld over Heraclitus. We hebben meer info dan Plato 
had over hem. 

Parmenides 
- Mensen hebben inderdaad een vertekend beeld van de realiteit 
- Ze zien niet in dat wat is (het zijnde) niet kan veranderen 
- Het niet kan je niet denken, dus het bestaat niet 

De echte realiteit (het zijnde, het “is” beschouw in absolute noodzakelijkheid en zelfstandigheid) is 
onveranderlijk, ongeboren, in zichzelf rustend. 

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

Zoals bij Heraclitus, moet je volgens Parmendies leren naar de woorden te luisteren (bv. de woorden 
van een godin zonder naam). 

Hij schrijft een soort mythologisch gedicht om de dood van de mythe aan te kondigen (Nietzsche 
doet hetzelfde met zijn Zarahustra). 

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

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

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

Aan de andere kant van deze substraatloze realiteit vinden we hetzelfde: het zijnde dat inderdaad is, 
is ook niet. Namelijk het is onmogelijk dat het zijnde in tijd en ruimte bestaat. 

Parmenides krijgt toegang tot het reële: de leegte van het bestaan. 

Parmenides heeft gezien ‘dat zijn’ en ‘niets’ hetzelfde zijn. Dat weten we dankzij Gorgias, een 
zogenamde Sofist. 
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Hoofdstuk 2: Filosofie in de oudheid 
deel 2 

Simulacrum 
- Centraal concept bij Plato, maar boeken over wijsbegeerte zeggen niets over dit woord 
- Dit woord is zogezegd enkel voor ‘experts’ alsof het idee dat gewone mensen dit woord niet 

mogen kennen 
o Begrip is secundairs, een argument om de mening van iemand of iets (cf. 

grotallegorie) (def wikipedia)  
- Betekenis van Emiliano: iets of iemand die zich laat interpreteren als iets dat ze niet zien. Bv. 

een sofist die zegt dat ze een filosoof zijn terwijl ze dit dus niet zijn. 

Nietzsche (boek dat Emiliano schreef) 
- In het boek staat er een quote van Nietsche die het heeft over Socrates 
- Socrates zijn ziel bestaat uit meerdere delen, of meerdere zielen achter elkaar. Hij toont 

nooit zijn volledige ziel, slechts enkele delen aan bepaalde mensen. 
- Xenophon (leerling Socrates) – sprak over zijn leraar, maar mogelijks kende hij slechts een 

deel van Socrates 
- Plato merkte echter op dat Socrates gezien kon worden als een ‘great pretender’, een soort 

mamoescka dat steeds niewe delen van zijn ziel bleek te tonen. 
- We situeren ons nu in de 5de – 4de eeuw voor Christus in Athene 

o Een tijd met veel creatie (dit is mooi), maar ook met veel vomplexiteit (nl. de 
realiteit) 

Schema van filosofie in de oudheid 

Zoals eerder gezien zijn Parmenides en Heraclitus tegen elkaar, maar zij zijn wel het begin van de 
filosofie (hielden zich bezig met de vraag van het “zijn”). 

Ze waren ook tegen het gezonde verstand van de mens (deze waren afkomstig van de mythologie) en 
ginger er van uit dat waarheid van de realiteit of object niet te vinden waren in de natuur, maar 
eerder in de metafysica (vnl. de taal). 
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Ook gingen ze voorbij de wereld kijken, dus niet in een andere wereld, maar dieper in de wereld. De 
dialectische logica is hier belangrijk. 

Dan heb je ook nog de natuurfilosofen (focus= oerelementen) tegen de mythe (focus= goden) (hier 
beginnen ze meer hun eigen vragen te stellen). Natuurfilosofie wou dus de problemen van de mythe 
oplossen (de emancipatorische geste). 

We hebben ook nog Socrates – hij kan gezien worden als een sofist (de neg betekenis = een gek 
iemand die jongeren gek maakte, ondanks dat hij een van de bekendste is) 
Socrates bracht de filosofie terug naar de aarde (d.w.z. minder bezig ontstaan wereld of met het zijn) 
(hij kreeg wel veel ideeën van andere sofisten). Hij hield zich bezig met vragen zoals “Hoe moet de 
mens zich gedragen t.o.v. anderen, wat is burgerplicht”. 

na Socrates kwamen Plato en Aristoteles (Plato leerling Soc, Ari leerling Plato). Zij gingen alles wat 
voorheen belangrijk was in de filosofie samen brengen, hielden zich o.a. bezig met de natuur (zoals 
parmenides en heraclitus, minder met de mythe en meer ethische en politieke belangen 
zij doen synthese van alles dat voor hun kwam, ze probeerden over alle gebieden iets te zeggen. 

Continuïteit in de filosofie is niet iets makkelijks aangezien elke nieuwe filosoof de vroegere in vraag 
stelt. Filosofie is dus een constant proces van crisissen. 

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

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

In het kort: een aristocratie is de mach die ligt bij onder meer de adel, koningshuizen. Dus hogere 
klasse tegenover de lagere klasse. 

Wat is een sofist volgens Socrates en Plato? 
- Geen vriend van de waarheid/ wijsheid. 
- Geen serieuze denker, maar een bedrieger en oppurtunist 
- Vraagt geld voor zijn ‘service’ 
- Wilt argumenten van anderen ondermijnen (om het even hoe) zonder iets positiefs bij te 

dragen. 

De negatieve betekenis van ‘sofist’ werd door Aristoteles overgenomen en is vandaag 
vanzelfsprekend geworden. We praten over sofismen (dogredenen) en gebruiken het woord ‘sofist’ 
volgens de definitie van Socrates & co. 

- De filosoof zegt: “De sofisten doen het voor het geld”. 
- De filosoof zegt: “Wij doen het voor de waarheid”. 
- Maar is het niet verdacht dat iemand ons gratis wil helpen? 
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Wat is ook een sofist? (oude betekenis) 
- Leraar, geleerde of deskundige 
- Gebruikt als synoniem van ‘wijze’ 
- (praktische) wijsheid 
- Leraar in filosofie en retoriek 

Let op! Die positieve definitie is de oorspronkelijke definitie van sofist. De sofist als bedrieger etc. is 
de visie van o.a. Socrates, Plato en Aristoteles. 

Die filosofen hebben de culturele oorlog om de betekenis van ‘sofist’ gewonnen. 

Gorgias (ca. 480 – 375 v. Chr.) 
3 nihilistische stellingen (tegen Parmenides):  

1. Er bestaat niets of wat (absoluut) is, kan niet zijn: je maakt je tegenstanders kapot maar je 
doet toch alsof dat jouw tegenargument klopt 

2. Ook als het zijnde zou bestaan, zou het onkenbaar zijn 
a. Echt doen = toont aan dat je niets kan oplossen 
b. Jij denkt, maar dat is niet ding op zich. 

i. We verwijzen met denken naar de realiteit – maar dit zijn slechts gedachten, 
niet de realiteit 

ii. Wij leggen slechts de link met wat daar is (maar we maken dit dus niet 
werkelijk mee) 

c. Verschil realiteit – zijn of denken? 
3. Ook als het zijnde zou kunnen worden gekend, zou het niet communiceerbaar zijn 

a. Wij zeggen, horen, verwijzen met woorden 
b. Er is een scheiding van waarden en realiteit op zich waarmee we verwijzen 

Simpel uitgelegd is onze interpretatie subjectief en we zullen nooit een objectieve kijk hebben op 
de realiteit. 

De sofist van de democratie: Protagoras (ca. 481 – 411 v. Chr.) 
- De mens is de maat van alle dingen 
- We kunnen niet weten of goden bestaan 
- Voor alle stellingen is er ten minste een argument voor en een 

argument tegen 
- Zwakke argumenten kunnen versterkt worden en omgekeerd 
- Geen absolute waarheid 
- Ontologisch, religieus en epistemologisch relativisme 
- Geen absolute (morele) wetten: overtuiging (politiek)  

De filosoof van de waarheid 
Socrates bekritiseert elke vorm van relativisme in de ethiek en de politiek. 

Ook is hij tegen de democratie omdat deze regeringsvorm verondersteltdat dé waarheid niet 
bestaat (alles moet onderhandeld worden, iedereen mag zijn waarheid uitspreken). 

Volgens  Socrates is iets objectiefs in de subjectiviteit, iedereen kan in zichzelf een ethische en 
politieke waarheid vinden die we allemaal delen. Daarom is hij ook voorstander van een monarchie 
of een regering van experten. 
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Plato en Aristoteles 
Ze betekenen het einde, het toppunt, de culminatie van wat met Thales was begonnen. Hun 
filosofieën proberen het werk van hun voorgangers te systematiseren. 

Plato (427 – 347 v.Chr.) 
De realiteit is een mix van van wat Heraclitus en Parmenides zeggen. 

Er zijn hier verschillende graden van het ‘zijn’: 

- Het idee of de vorm van de realiteit 
- Dingen die bestaan 
- Producten van de mens die een kopie zijn van wat bestaat 

Eerste niveau van realiteit = dankzij de vorm kunnen we dingen zien zoals ze zijn – we zien een bed 
à van dit beeld van het bed gaan we een identieit maken, een soort voorbeeld van hoe iets moet 
zijn de vorm van het bed heeft geen specificatie – wij zien het bed omdat we een idee hebben over 
hoe een perfect bed er moet uitzien. 

Tweede niveau van realiteit = er is een voltooid bed, dit moeten we niet inbeelden want wij zien een 
bed dat bestaan. De timmerman die het bed heeft gemaakt had dus ooit een beeld van het bed dat 
hij wou maken voor ogen – hij wist dus wat een bed maakt en waar het voor dient = dit is een idee 
dat overeenkomt (het bed bestaat dus). 

Derde niveau van realiteit = er is een schilderij van van gogh (schilderij met bed), wij kunnen de 
achterkant van het bed niet zijn. Dit beeld van het bed is dus afhankelijk van het gezichtspunt, dit 
beeld is ook een kopie van iets dat bestaat, het beeld van dit bed is ver van een ideaal bed, het idee 
is verloren in de totaliteit van het object. Dit niveau van realiteit is dus geen kopie van een kopie  
à dit niveau is dus afh van perspectief en is een constructief object (slechts een stuk van het object 
kan gereproduceerd worden, NIET het geheel). 

Alles wat je kan waarnemen is een tekortkoming van de ideale versie van dat object. 

Vb. een bed dient om in te slapen. Maar niet alle bedden zijn hetzelfde, het is gewoon een afbeelding 
die wij maken van wat wij denken dat een bed is.  

En als je een schilderij maakt van een bed, is dat dan zogezegd een afbeelding van een afbeelding. Je 
laat altijd een deeltje van het “idee” van iets weg. 

Dat is zoals de metafoor van de grot: die mensen kijken naar de muur van de grot maar door het vuur 
worden alle schaduwen op de muur geprojecteerd, en die schaduwen zijn je realiteit. 

om Plato’s ontologie te begrijpen hebben we de grottalegorie nodig. 

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

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

 

De manier waarop we kijken of denken bepaald de vorm of het idee waarmee we de realiteit 
vormen, nu is de vraag of de wereld hoe wij die zien anders is dan de wereld die anderen zien?  
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Liedje = the spy (van the doors) 
Er is een idee dat de realiteit niets meer is dan een illusie, een fantasie, bedrog, leugens à een 
constructief iets bedoelt om de cultuur en/of de politiek beter te begrijpen 

- De spy hier is het simulacrum 
- de kern is om het simulacrum te begrijpen 

Simulacrum gaat zeggen = ik weet wat jij wilt weten, je hoeft me niet te zeggen wat je wilt of verlang 
of wilt horen of waar je bang voor bent – ik weet het (bij plato was simulacrum de sofist, hierboven 
zijn de zogezegde woorden van de sofist). è Kennis bij het simulacrum (de sofist) is dus het 
onderdrukken van anderen. 

Het simulacrum gaat dus proberen om jou kennis te geven die je zogezegd wilt (wanneer je stopt en 
luistert naar wat simulacrum te zeggen heeft is dit dus een succes vh simulacrum), maar de kennis 
die geboden wordt is niet altijd de beste. 

- voorbeeld van gorcias = de diëtist en de kok, de kok luistert naar wat wij zeggen dat we 
willen, zelfs als dat gene niet goed is voor oons 

Simulacrum kan gezien worden als een soort vriend die ons vasthoudt en bevestigd wat wij weten 
(dit itt parmenides en heraclitus à zij zeggen dat alles wat wij weten indoctrinatie is, de kennis die 
wij bezitten klopt dus niet volgens hun). 

- Het belang van simualcrum hier is dus om het publiek bij je te houden, het doel hier is om bv 
gepubliceerd te worden, een soort geheim akkoord van publiek en simulacrum 

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

De spy in het lied weet zogezegd alles (soort van google, is google dan ook een soort spy?) à 
strategie herhaald zich dus, mensen lokken door hun te geven wat ze willen. 

- Simularium hier is dus vooral gericht op crisis (mensen hebben het moeilijk, ze willen 
antwoorden, simularium heeft ze) à dus geen crisis leidt tot geen kritisch denken (dit willen 
ze dus vermijden) 

o Als we denken dat het probleem is opgelost moeten we nooit vragen oplossen 
o Mensen stellen hun waarheden niet graag in vraag, dit zorgt voor onrust  
o Plato stelde vast dat politiek vaak gepaard ging met bedrog.  

De mens liet zich bedriegen, omdat de zoektocht naar waarheid moeite zou kosten.  

BELANG = simularium is dus iets niets levend, het is een soort bedrog dat zich presenteert als iets 
dat het niet is 
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Het simulacrum 
Simulacrum is het element dat de mooie ontologie van Plato kapot maakt. Maar wat is een 
simulacrum?  

Het maakt ontologie van Plato kapot en is iets of iemand die zich laat interpreteren als iets dat ze 
niet zijn. Bv. een sofist die zegt dat ze een filosoof zijn of het bed die zegt dat hij een tafel is. 

Zelfde komt voor bij een beroemd persoon die mensen bedankt en zegt dat ze zonder de mensen 
nooit zouden gekomen zijn waar ze nu staan. Het is dus een leugen (deze leugen kan dus ook een 
persoon zijn) die niet ontdekt wilt worden als leugen. 

- Dit is dus een levend bedrof waar de mens niet tegen kan. 

Doel van Plato: door intellectueel denken kunnen we dichterbij deze ideeënwereld/ ideale 
vormenwereld komen. 

Aristoteles (385 – 322 v.Chr.) 
- Aristoteles probeert ook de diversiteit van het zijn te systematiseren: 
- Wat is wordt gezegd op verschillende manieren (bv. deze mens is Emiliano, deze mens zie, 

deze mens draagt een bril, horloge… à terwijl het allemaal gaat over Emiliano) 
o Er zijn dus verschillende disciplines en methodes voor elk aspect van de realiteit 
o Er zijn ook verschillende concepten voor elk aspect van elk ding 

Er zijn dus verschillende manieren om over de realiteit te spreken en ook verschillende methoden 
om de realiteit te onderzoeken. 

Aristoteles’ filosofisch systeem van de wetenschappen 
= Probeerde alles dat tot dan toe al gekend was te classificeren, keek op een kritische manier naar 
wat de grieken gadden ontdekt. 

 

Theoretische wetenschappen: deze waren een deel van de filosofie – keek de oorzaak van natuur 
onderzoek. Metafysica onderzocht de eerste oorzaak over alles dat is, ook keek fysica eerder naar de 
natuurfilosofie. 

Poëtische wetenschappen: keek naar kunst, esthetiek, rhetorica (de manier van spreken). 
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Praktische wetenschappen: gaat over hoe te handelen. Hierover had hij 2 boekek 

- Ethica Nicomachea 
- Politica 

Er zijn meerdere oorzaken (minimum 4): 

1. Een materiële oorzaak 
2. Een formele oorzaak 
3. Een bewegende oorzaak 
4. Een finale oorzaak (= het doel) 

Toepassing: bed 

Soort oorzaak Toegepast op het voorbeeld 

Materiële Hout 

Formele Bed 

Bewegende Timmerman 

Finale Er moeten 2 personen naast elkaar kunnen liggen 

 

Een complex oog voor een complexe realiteit 
De categorieën – de hoogste begrippen om over de realiteit te spreken 

ó zijn voorgangers: deze stelden dat alles slechts 1 oorzaak heeft. Bv. oorzaak natuur = water. 

Substantie = de definitie van iets, zoals bv. de mens = dier dat spreekt. 

Bv. als je vroeg aan Aristoteles wat een substantie is bij ‘Emiliano of de vorm van een mens’, zal hij 
de vorm van een mens zeggen. 

De eerste betekenis van substraat volgens Aristoteles is ‘daar is dit en dat’. Zichtbare dingen in de 
tijd. 
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Metafysica van Aristoteles 
≠ boek van Aristoteles 

= Allerlei manuscripten van colleges van Aristoteles die waarschijnlijk door Adronicus van Rhodos 
werden samengesteld (dus niet door Aristoteles zelf). 

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

Hierin stelt Aristoteles: 

- Dat de mens een metafysisch dier is 
o We willen van nature alles weten, dat zit nu eenmaal in ons 
o Wat de mens onderscheid van dieren, is dat wij kunnen praten 

- Dat wijsheid = wetenschap van bepaalde beginselen en oorzaken. Je bent wijs indien: 
o Je in staat bent moeilijke dingen te kennen 
o Je meer exacte kennis bezit 
o Je beter in staat bent om de oorzaken te onderwijzen ook wijs is 

Vergelijking: Plato en Aristoteles  

Aristoteles = leerling van Plato  

- Hij heeft sommige ideeën van Plato overgenomen 
o Bv. dat “zijn” op verschillende manieren kan gezegd worden 

- Hij had zelf ook zijn eigen ideeën 

Maar beide: 

• Betekenden het einde en culminatie (= toppunt) van wat met Thales was begonnen  
• Probeerden het werk van hun voorgangers te systematiseren (= ordenen)  
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Hoofdstuk 3: Filosofie in de 
middeleeuwen: Europa en islam 

De historiciteit van de filosofie 
De tijdperken: 

- Antieke wijsbgeerte (7de – 2de eeuw v. Chr.) 
- Middeleeuwe wijsbegeerte (2de eeuw v. Chr. – 15de eeuw v.Chr.) 
- Moderne wijsbegeerte (15de eeuw – 1831) 
- Moderniteit (ca. 1831 – 1945) 
- Postmoderniteit (ca. 1945 – heden) 

Er zijn verschillende manieren om tijdperken te classificeren, maar deze zijn degene die we moeten 
kennen voor het examen. 

Betekenis filosofie in Europa en in de islam 
- In Europa: “philosophia” (Latijns) 
- In de Islam: falsafa (Arabisch) 

o Bijna fonetisch filosofie 
o Om te zien hoe het knlonk in de oren van de mensen 

Wat is filosofie in de middeleeuwen? 
Het object van liefde/ begeerte1 in beide gevallen (EU & islam) is in principe niet een andere wijsheid 
dan de wijsheid van de tijd (christendom, islam, jodendom). 

Middeleeuwse filosofen zeggen “We willen deze wijsheid waarin iedereen gelooft, begrijpen”. Dus je 
moet kunnen geloven om een goede filosoof te kunnen zijn. 

Het verschil tussen de mensen en e filosofen is nu dat: 

- De mensen de wijsheid aannemen, meteen geloven 
- De filosofen kritischer zijn: deze wijsheid willen begrijpen en bewijzen met argumenten. 

De liefde is dus de poging om de waarheid van het geloof te begrijpen. 

Kenmerken van de middeleeuwse filosofie (!!) 
Deze liefde veroorzaakt de tegenstelling of contradictie tussen geloven en begrijpen (de kern van de 
filosofieën die we vandaag bespreken). 

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

 

 

 
1 Iets waar de filosoof naar streeft 
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de middeleeuwen (de ideeën van toen): een nieuwe tijd 
- Crisis van principers (geen continuïteit) 
- Een nieuw filosofisch tijdperk 

Wat is hier nieuw? 

- Religiositeit constitutief voor het denken 
- Rede is geschapen of heeft een oorsprong 
- Autoriteit van schriften 

o Autoriteit: wie heeft Plato goed begrepen, respect is belangrijk etc. 
- Identificatie tussen materie en het kwaad 

Een filosofische vraag: “Wat is het model voor een gezonde religie?”. 

Al Farabi stelt veel vragen maar ze zijn een beetje vreemd voor een Griekse filosoof. 

God: 

- Schepping is een schepping uit het niets 
- God is almachtig dus hij heeft ALLES gecreërd  

o Was een beetje moeilijk te begrijpen in de middeleeuwen 

Religie 
- Etymologie van ‘religie’ = ‘re-ligare) 
- Terug te verbinden 
- Religie is de band met het goddelijke te herstellen 
- Maar ook: respect voor het goddelijke 
- Pietas (vroomheid) 

Creatio: Schepping – geschapen zijn 
Alles is uit niets ontstaan: door God. De Grieken dachten iets anders! 

alles heeft een principe in termen van oorsprong en dit principe is een subject (God). De rede is OOK 
geschapen. 

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

Autoriteit (!!) 
De pietas weerspiegelt zich in de kennis. 

Autoriteiten voor de filosoof: 

- De Bijbel, de Koran, de Torah 
- De openbaring van God überhaupt 
- Maar ook: Corpus Hermeticum en Plato (vooral zijn Timeaus) 

Argumentum ad auctoritatem2 is een drogreden, een verkeerde manier om te argumenteren, dat in 
de Middeleeuwen toch vaak gebruikt werd. Bv. “Je moet het doen, omdat ik het zeg”.  

 

2 argument dat steunt op autoriteit  
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De relevantie van de islamitische filosofie in de geschiedenis van de 
wijsbegeerte 
De wereld van de middeleeuwen is in Europa anders dan tijdens de oudheid: geen markt, maar de 
klooster is de plaats voor de filosofische vrijheid in europa. 

In de (laat-)middeleeuwse Arabische wereld blijft de filosofische echter “binnen de muren van de 
stad” 

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

Vrijheid betekent in middeleeuwse Europa iets anders. “De wereld van de mens verlaten” (zijn in/van 
de wereld). 

Vrijheid betekent in toenmalige Islam de diversiteit3 in de maatschappij te begrijpen. 

NB: Arabische filosofie is geen “exotisch dier”, even belangrijk als bv. de Griekse, Franse en Duitse 
filosofie. Dankzij deze filosofie kunnen we vandaag Aristoteles lezen. Ook is het geen “niet-westerse” 
filosofie. 

Filosofie in Europa (Sacra di San Michele) 
Gesloten klooster hoog in de bergen om zo dicht mogelijk bij God te komen. Dit werd in Europa ook 
als een soort van vrijheid gezien doordat je de wereld van de mens verlaat. 

 

 

 

 

 

De islamitische wereld in de middeleeuwen 
grote ontwikkeling te zien à te zien bij enkel de arabische filosofen toen. 

 

 

 

 

 

 
 
3 De diversiteit van wetenschappelijke disciplines, van belangen enz.) 
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Al farabi (872 – 951) 
= Vader van de Arabische filosofie 

Hij zegt: “We hebben historici, taalkundigen, artecn etc, maar wat is de 
plaats van de filosofie in de maatschappij?”. Dit is dan ook een typische 
vraag in de Arabische filosofie. 

Zijn principes 
1. Er zijn verschillende wetenschappen: 

- Theologie 
- Rechten 
- Geschiedenis 
- Taalkunde 

De realiteit kan dus vanuit verschillende perspectieven benadert worden en deze diversiteit aan 
wetenschappen resulteert in een hiërarchie van de maatschappij. 

2. De wetenschappen zijn geen universele kennis, maar particuliere kennis. Deze worden afgeleid van 
een particuliere wijshij als de Koran, Sunnah, maar boeken gaan niet over alles. 

Het gevolg hiervan is dat de wijsheden niet voor elk probleem een oplossing bieden. Bv. rechter die 
een geschil tussen 2 personen moet oplossen. 

3. Filosofie daarentegen is wel een universele kennis. De reden hiervoor is; 

Wetenschap Mogelijke invloeden 

Rechten Wetten hangen af van het land 

Geschiedenis Elk land heeft zijn eigen historie 

Theologie Hangt af van religie 

Filosofie Onafhankelijk van religie, land… en dus als enige universeel 

 

4. Filosofie is kosmopolitisch: ze maakt het mogelijk dat mensen uit verschillende religies en culturen 
elkaar begrijpen. 

5. Filosofie gaat de godsdienst vooraf. Volgens hem is het ideaal dat het Arabische volk eerst 
Aristoteles en Plato lezen & dan pas religie ontwikkelen. 

6. Filosofie en religie zijn 2 manieren om over hetzelfde te spreken. M.a.w. religie is: 

- Filosofie, maar dan gemakkelijker gecommuniceerd/ uitgelegd in gemakkelijkere woorden 
- Een taal 
- Een populaire manier om filosofie aan de mensen over te brengen 

Kenmerken van religie: Het is altijd verbonden aan een cultuur, aan een volk (ó filosofie: is 
universeel). Reden hiervoor is: 
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- Religie is een taal (logica is de universele taal, nl. de taal die in alle talen aanwezig is, maar 
het is geen echte taal). 

- Er bestaat geen universele taal 
- Dus: er bestaat ook geen universele religie (ó Europese Verlichting; deze dacht van wel) 

De perfecte religie baseert zich op filosofie. Een filosofie is Aristoteles en Plato, volgens Al-Farabi. 

Joodse filosofie: Maimonides (Moshe ben Maimon) 1138 – 1204 
Kenmerken: 
Hij was een filosoof en een geneesheer. Liefde voor hem is het systematiseren van het Joodse geloof 
met hulp van Aristoteles’ filosofie (ook interesse in natuurwetenschappen). 

- Gids der verdoolden: een gids om de Thora (instructie, wet) filosofisch te begrijpen. 
- Zijn tijdsgenoten beschouwen zijn project als ‘onjoods’. 
- ook zei hij dat het geloof te willen begrijpen subversief 4 is. 

God is het absolute andere, onlichamelijk, één (geen triniteit): 
antropomorfisme is ontkenning van de natuur van God (godslastering?). 

- God is wezenlijk onkenbaar (daarom die beschrijving “ex negativo”). 
- God is de god van de openbaring 
- Het bestaan van God kan rationeel 5 (met argumenten) bewezen 

worden. 
- Wie filosofeert? Wie is Maimonides zijn lezer? Zij die het existentiële 

conflict hebben tussen begrijpen en geloven 
- God wil dat we het geloof begrijpen 

Anselmus en Canterbury 
- Aosta, 1033 – Canterbury, 1109 
- Benedictijner monnik 
- Monologion 
- Proslogion 
- Cur deus homo? à waarom is God een mens geworden? 
- “Fides quarens intellectum” à Het verstand moet in dienst staan van de openbaring 
- Philosophia ancilla theologiae ? à filosofie moet braaf zijn, mag niet meer zeggen dan 

theologie? 

 

 

 

 

 
4 Geloof willen rechtzetten is gevaarlijk voor de sociale orde. 
5 Zonder verwijzing naar het heilige geschirften 
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Anselmus versus de insipiens (iemand die niet weet (de dwaas)) 
Anselmus probeert in Proslogion om het bestaan van God te bewijzen zonder te verwijzen naar 
geloof en de bijbel. Geeft dus rationeel bewijs van God. 

De stelling “God bestaat niet” is een contradictie (we definiëren God tot en met perfect). 

Kritiek van Gaunilo van Marmoutiers: 

- Het argument is niet sterk genoeg 
- Waarom heb je, Anselmus, een rationeel bewijs nodig? 
- Waarom is geloof niet genoeg als argument? 

Anselmus toont eigenlijk dat kerk niet nodig is om te geloven wanr God zit in je denken. à Directe 
communicatie tussen God en mens. 

Conclusie: Zeggen dat God niet bestaat is niet genoeg om ongelovig te zijn. 

Vragen van Gaunilo aan Anselmus: 
Hebben wij (de tijdgenoten van Anselmus) zekerheid nodig om in het godsbestaan te geloven? 

Waarom kunnen we niet gewoon zeggen: “Credo quia absurdum” à “Ik geloof omdat het absurd is” 

- Als ik ga geloven wordt ik een Al Farabi gzo (slechte mensen) want ze doen zich voor als 
vriend van het geloof. 

Liefde en revolutie 
Bewijs van Godsbestaan: crisis van het geloof? 

Anselmus’ filosofie ontkent eigenlijk de autoriteit van die schriften, en zo ook de autoriteit van zijn 
kerk en van de theologie, ook als zijn filosofie zich als ancilla theologiae prewenteert. 

Maimonides en Al-Farabi doen eigenlijk hetzelfde; al deze filosofen tonen de gebreken van religie & 
ze doen het uit liefde voor God. 

Wat is op basis van de bespreking van deze filosofen “vrij denken”?: vrij omgang hebben met God en 
religie; uit liefde voor God. 

Wat is het principe nu? 
De poging om het geloof te begrijpen doet onopzettelijk de deur open voor een nieuw principe: het 
subject als bron van de zekerheid in kennis (kern van de moderne filosofie). 
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Hoofdstuk :: Moderne filosofie: 
rationalisme en empirisme 

Herhalen: Wat is het principe nu? Autoriteit? Geloof? Rede? 
Anselmus vernietigt de basis van de Christelijke middeleeuwen, hij biedt nieuwe antwoorden en 
onopzettelijk ook een nieuw principe: de zekerheid van het subject. 

Anselmus: We hebben geen kerk nodig, we hebben geen autoriteit die zegt ‘Dit is waar, dit is niet 
waar, die moet je lezen en die mag je niet lezen’ nodg. Ons denken kan dit allemaal zelf. 

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

subject zelf. 
- Het subject is een bron van zekerheid en daardoor garantie van objectieve kennis 
- Wat is, is wat het subject kent (ontologie = epsitemologie, Berkeley: “esse est percipi”) 
- Subject is autonomie, productiviteit, vrijheid 

Het zijn van de dingen, is afhankelijk van het subject. Zijn is waargenomen worden, dus theorie 
schrijven over het zijn is tegelijk zeggen wat de realiteit is want de realiteit is niets meer dan dat we 
waarnemen. Dit is wat bedoelt wordt met ‘ontologie = epistemologie’. 

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

1637 

Locke, J. An Essay concerning Human Understanding 1690 

Leibniz, G. W. Nouveaux Essais sur l’entendement humain 1704 

Berkeley, G. Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge 1710 

Wolff, Chr. Vernünfftige Gedancken von den Kräfften des menschlichen Verstandes 
und ihrem richtigen 

Gebrauche in Erkäntnis der Wahrheit 

1713 

Hume, D. An Enquiry concerning Human Understanding 1748 

è in chronologische volgorde kennen, de titels niet (weten dat het vooral over hetzelfde gaat) + 
werk van Leibniz is een kritiek op werk van Locke (Nouveau eissais i.p.v. essay). 

 

 



 27 

René Descartes (1596 – 1650) 
Hij heeft filosofie gestudeerd in een school die middeleeuw was & ook is hij de 
eerste moderne filosoof. Dit betekent dat hij een filosofische vorming heeft 
gekregen die niet modern was en filosofie op een middeleeuwse manier heeft 
geleerd. 

Het licht komt van zijn gezicht naar buiten. Alles wat verder verwijderd is van 
zijn ogen op het schilderij wordt vager. De bron van licht komt uit de mens, 
meer bepaald uit de ogen. 

Schilderij: vuur die symbolisch staat voor het weten >> vuur komt uit het hart: 
verwijst naar vroomheid; je moet de waarheid van God krijgen. 

Agustinus van Hippo (354 – 430) 
Op afbeelding: hij krijgt vuur van het denken, het licht van 
weten vanuit zijn hart. Je moet vroom zijn om op een jusite 
manier te kunnen denken. 

De waarheid komt van God (de transcendentie van de 
filosofie). 

Licht van veritas naar hart naar hoofd. 

Wat is filosofie in de moderne tijden? 
Filosofie en/of wijsbegeerte zegt men in Europa philosophia, philosofie (FR), philosophy (ENG), 
weltweisheit, wissenschaftslehre, wissenschaft, absolutes wissen (D). 

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

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

De liefde is dus de poging om de realiteit in duidelijke termen te reconstrueren (met zekerheid, 
objectief). 

Crisis van de middeleeuwse filosofie 
De moderne filosofie was mogelijk dankzij een crisis in/van de principes van de wereldvisie en ideeën 
van filosofie van de middeleeuwen. De revolutie is de ontdekking van de autonomie van het denken. 

De crisis begint met de doorbraak van een nieuw ideaal: zekerheid. 

Niet vergeten dat er politieke, economische, wetenschappelijke en culturele transformaties zijn die 
de moderne filosofie mogelijk maken. Ze scheppen een ruimte en een horizont waarin de vragen van 
de moderne filosofie zin en betekenis kunnen krijgen. 

“Cogito ergo sum” = de (Europese) mens is de heer van de natuur (niet-Europese mensen 
inbegrepen!!). 
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Moderne filosofie 
Het principe is het subject als bron van zekerheid. 

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

Moderne wijsbegeerte 
inleiding 

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

Subject en mens 
Nieuwe problemen: zoektocht naar het principe voor zekerheid in kennis en de antropologische 
kwestie (“Zijn de Indianen mensen?”, debat tussen Bartolomé de las Casas en Juan Ginés de 
Sepulveda). 

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

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

esthetica, politiek, ethiek en moraal. 
- “Kennis is macht” (“Scientia potentia est”, Bacon & Hobbes). 

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

20ste – eeuwse filosofen bekritiseren dit tijdperk: 

- Instrumentalisering van het denken en de natuur 
- Instrumentalisering van het menselijke leven 
- Universalisering van Europese vooroordelen 

Grote stromingen van de moderne filosofie 
Rationalisme Descartes Leibniz (1646 – 1716) Wolff (1679 – 1754 

Empirisme Hobbes (1588 – 1679) Locke (1632 – 1704) Hume (1711 – 1776) 

Materialisme Spinoza (1632 – 1677) Baron d’Holbach (1723 – 
1789) 

La Mettrie (1709 – 
1751) 

Moderne 
feminisme 

Astell (1666 – 1731) Wollstonecraft (1759 – 
1797) 

 

Transcendentale 
filosofie 

Kant (1724 – 1804) Fichte (1762 – 1814)  

Idealisme Schelling Hegel  
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De kern van de moderne conflicten 
Alle moderne stromingen en filosofen kunnen beschouwd worden in het licht van de eerste 
moderne wedstrijd: rationalisme tegen empirisme. 

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

Rationalisme en empirisme 
Tabel: EXAMEN 

Rationalisme Empirisme 

Ratio (de rede) Empirie (waarneming) 

Deductief systeem Inductief systeem 

Zekerheid als principe Zekerheid als garantie 

Aangeboren ideeën Tabula rasa 

Kennis ook buiten de grenzen van de ervaring Kennis enkel binnen de grenzen van de ervaring 

Epistemologisch interesse 

Religieuze of atheïstische mentaliteit 

Absolutist, republikein, democraat 

 

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

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

Rationalisme (!!) 
   

 

 

 

 

 

 



 30 

Empirisme (!!) 
 

 

 

 

 

 

 

Descartes (zie ook pg. 23) 
Studeerde filosofie in een middeleeuwse school: filosofie op een middeleeuwse manier en heeft de 
filosofie van Augustinus Van Hippo bestudeerd. 

Waarheid is transcendent: de waarheid komt van buiten de menselijke wereld. Die waarheid komt 
van God naar het hart naar Augustinus ó schilderij Descartes: het licht komt vanuit de ogen en het 
zicht + hoe verder van de ogen en zijn gezicht wordt steeds donkerder en onbelangrijker (: bron van 
licht bevindt zich in de mens). 

Emission theory: Zelfs in de renaissance. Idee : uit onze ogen kom er licht naar buiten >> wat een 
object aantrekkelijk maakt is niet het object zelf maar het oog: idee tot en met de 16de eeuw. 

Nu weten we dat dit omgekeerd werkt. 

Bv. George Floyd: ons oog maakt hoe we iets bekijken: het object is niet enkel een druk op iemand 
anders, maar we zien het als een moord: het object is in een groot deel gereconstrueerd met het oog 

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

Descartes meditaties 
- Gepubliceerd in 1641 
- Structuur: 

o Brief van toewijding aan de decaan van de Faculteit van Theologie in Parijs 
o Voorwoord aan de lezer 
o Samenvatting 
o 6 meditaties 
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De meditaties: een modern werk? 
« Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstratur » 

“Meditaties over de eerste filosofie waarin het bestaan van God en de onsterfelijkheid van de ziel 
wordt bewezen.” 

De meditaties: typisch middeleeuwse discussie. Men moest bewijzen dat de ziel onsterfelijk is en dat 
God bestaat. In hoeverre was hij een moderne filosoof? Want dit was typisch middeleeuws. 

Het masker van Descartes 
De filosoof moet altijd een masker dragen en verkleed zich als een christelijk filosoof om zijn 
overtuigingen uit de brengen en daarom stelt hij zich middeleeuws voor. 

Je moet een masker dragen en mensen mogen niet merken hoe revolutionair je was en zeker de 
mensen die beslisten welke boeken gepubliceerd mochten worden en welke niet: censuur of 
specialisten niets laten opmerken. 

Een overdreven interesse in God: Hij “wil” het bestaan van God bewijzen, maar bewijst integendeel 
dat God niet nodig is voor een rationeel discours of punt over het geheel van de realiteit. De 
waarheid van God is zoals alle andere waarheden, afhankelijk van dit principe en dus het subject à 
God bestaat door na te denken over God. 

Want het subject of beter de absolute zekerheid van het bestaan van het denkende ding is het 
principe. à Allemaal afhankelijk van het subject. 

Veel mensen hebben dat kunnen lezen waaronder één theoloog uit Leuven. 

Destructieve twijfel 
Zijn scepticisme zoekt naar een vast en zeker principe (voorbeeld: Archimedes). 

Descartes’ sceptische methode in de Meditaties is een afbraak – procedure tegen: 

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

Het principe: evidentie van het zelf 
De twijfel zelf is op zich waar/echt/zeker. Twijfelen is de eerste activiteit van Descartes’ subject. 

Het subject van deze denkact moet ook bestaan. 

“Dus daarom moet ik, na alles te hebben overdacht, vaststellen dat deze uitspraak: ik ben, ik 

besta, noodzakelijk waar is, iedere keer dat ik die ze of in mijn geest denk.” 

Het subject is denkactiviteit die terug op zichzelf keert: zelf – reflexiviteit. 

Deze activiteit van het in vraag stellen is zelf scepticisme = het enige dat ik niet kan vernietigen: 
mijzelf als denkactiviteit is het enige dat blijft bestaan in de destructieve methode van Descartes en 
daarom is het principe: Sceptisch/ kritisch modern denken. 
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Skeptisch/ kritisch modern denken 
Dubito, ergo    ik twijfel 

 Cogito, ergo    dus ik denk 

  Sum     dus ik ben 

è Wij zijn vooral denkende wezens met vooral het lichaam >> het subject is denkactiviteit. 

è Mens is denkactiviteit + lichaam. 

Het “Cogito ergo sum” en het solipsisme 
Zekerheid is gebaseerd op de onmogelijkheid van mijn twijfel als mijn denk-act in vraag te stellen. 

- Wij zijn denkenden wijze met de liefde: we zijn subjecten in termen van denkactiviteit. 

Het cogito principe creëert een dualisme: alles wat is, is ofwel “res extensa” ofwel “res cogitans”. 
- Wat gedacht wordt is alles wat in tijd en ruimte bestaat: rew extensa 

o Was dicht bij vuur brengen > Descartes zegt niet alles is water maar het parfum is 
weg: ik kom in contact met deze vloeibaarheid. 

- Het is niet meer zo hard als het vroeger was: wat van de dingen altijd aanwezig is, is de 
uitgebreidheid = alles wat is kan gemeten worden 

- ó Res cognitans: dat ding wat denkt; iets wat alleen bestaat indien dat denkt: het is niet 
ruimtelijk. 

Maar er is alleen absolute zekerheid van het subject over zichzelf. 

- De ziel is denken: raar idee voor een godsdienst 

Over alles wat niet subject is heeft het “ik” geen absolute zekerheid: ben ik mijn lichaam? 

- Het is de ziel waarover jullie theologen praten: enkel zekerheid over dat wij bestaan als 
denkactiviteit: ik ben zeker of ik mijn lichaam ben. 

Descartes versus zijn lichaam 
Descartes’ aanval op het lichaam als wezenlijk deel van de mensheid van de mens of van het zijn van 
het subject speelt een cruciale rol in zijn argument over zelf-reflexiviteit als principe. 

Het subject is niet de mens: ik ben een denkend ding, maar wat is mijn lichaam? De ledematen? Wat 
maakt een lichaam tot een lichaam? 

è mijn lichaam is een product van het denken begeleid door de zekerheid dat ik als denkend ding 
produceer. 

Wat een lichaam mijn lichaam maakt is de act om het woord “lichaam” te gebruiken. 

- Wat betekent dan lichaam? Het lichaam als zeker en duidelijk kennisobject is niets materieels, 
maar iets intellectueels: object van geestelijk inzicht = passief ó subject = actief 

- Het lichaam is immaterieel, maar iets intellectueels: Lichaam is synthesis van een bepaalde 
waarneming van iets en alles wat ik zie maak ik tot een bepaald element. 
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è Demonstraties van vrouwen: Het is mijn lichaam; nog steeds discussies (wie is de eigenaar van het 
lichaam: het lichaam is meer dan een ding in tijd en ruimte. Meer een idee dat ik tot mijn eigendom 
maak). 

Dualisme en God als deus ex machina 
Hoe zijn we zeker dat de realiteit bestaat? 

Dualisme: res cogitans – res extensa 

God is de garantie van de waarheid van de verbinding tussen denken en realiteit. Daarvoor moet zijn 
bestaan bewezen worden (God is gereduceerd tot een element binnen een filosofisch systeem). 

- à God is een deel van het argument van Descartes 
- à Zijn problemen is de zekerheid over de kennis van de realiteit: niet meer zoals de gewone 

mens. 

God 
“God” in de titels van de 3de en de 5de meditaties; 

- 3de : Dat God bestaat 
- 5de : Over de essentie van materiële dingen en opnieuw over God en dat hij bestaat 

Waarom heeft Descartes God nodig?; 

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

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

- Omdat god totaal irrelevant is voor descartes, dient enkel als masker. 

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

- Wat is het verschil tussen iemand die denkt dat die een koning is en een pompoen: Er zijn 
illusies die collectief zijn, de realiteit van vandaag is nog steeds bepaald door het oog. Voor de 
mensen die uit een oorlog komen en naar België komen is deze pandemie niets. 

Wij fantaseren allemaal, zelf de gekken kunnen in hun fantasieën Descartes’ principe vinden. 

Met Descartes leren we dat onze wereld fantasie is, maar een gedeelde fantasie, er is geen buiten van 
de fantasie. (geen leerstof) 

Nog een paar commentaren 
Descartes verlaat de fantasie om zijn principe te ontdekken, maar in de zekerheid van het subject is 
geen intersubjectieve waarheid, daarom kan hij alleen via de fantasie van zijn God terug naar de 
wereld. 
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God als plakband: je ziet dat je niet zomaar kan zeggen dat je ergens niet in gelooft: de illusie komt 
terug en soms nog sterker, je moet toch god binnen jouw systeem laten >> hoe ben je verbonden aan 
de wereld: via de media zie je dit, via wat we lezen: los je niet op door te zeggen dat je geen illusies 
meer gaat gebruiken. 

En wij? Ook onze connectie met de wereld is fantasie (ideologie, moraal, religie etc.). 
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Hoofdstuk <: Kant en de verlichting 

Wat is verlichting? 
De Verlichting of Eeuw van de Rede was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in Europa 
die ruwweg samenviel met de 18e eeuw. Het was een reactie op het dogmatische autoriteitsgeloof. 

Een complexe vraag 
Probleem met vragen van de soort “Wat is x?”: Men veronderstelt dat het antwoord naar een 
homogene corpus verwijst. 

De Verlichting (1650 – 1800) als één homogene stroming of episode van de Europese geschiedenis is 
de gangbare menin, maar dé Verlichting bestaat niet. Ook kan Verlichting zeer verschillend zijn. 

- Anderen zeggen in 1750: In Frankrijk een discussie over Verlichting begint daar te verdwijnen, 
maar zelfs in 1794 is het nog steeds actueel in Duitsland. 

- Dit was zo tot het begin van de 20ste eeuw toen je kon opmerken dat Duitslanf altijd een beetje 
trager gaat in termen van politieke vervormingen. 

1 element dat cruciaal is voor de verlichting is namelijk dat de mensen een vrije ruimte krijgen om zich 
te uiten. Bv. Alfaradi: Baghdad of Grieken: Fora’s. 

De vrije ruimte nu is de media, een plaats waar iedereen zijn eigen mening bekend kan maken. De 
ontwikkeling van de vrije pers gaat in Duitsland iets trager à Verlichting daar begint later en eindigt 
later. 

Maar zoals eerder vernoemd bestaat de verlichting niet en kan ze zeer verschillend zijn. 

Maar verlichting bestond niet zonder de mensen + de mensen zeiden niet allemaal hetzelfde.  

Diversiteit van de Verlichting 
Verlichting benaderen vanuit 
Intensiteit en uitgebreid: 

1. Conservatieve Verlichting: enkel op wetenschap 
2. Radicale Verlichting: op alle gebieden van het menselijke bestaan 

Nationaal karakter 
- Schotse Verlichting: Hume, Smith è Verschillende denkers maar toch een soort Schotse manier van 
denken. 

- Franse Verlichting: Diderot, D’ Alembert è Frans rationisme, manier van redeneren 

- Duitse Verlichting: Lessing (ook een auteur van toneel) en Mendelssohn è Meer kritiek op de 
religie, meer dan de Britse of Schotse die eerder onverschillig zijn t.o.v. de kerk (eerder vervangen 
door mythe etc.). 
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Pijlers van de Verlichting 
1. Vrijheid (liberté): Vergelijk het met de sociale mediaplatformen van nu; het is een plaats waar 
iedereen zijn vrije mening kan geven. 

2. gelijkheid (egalité): alle mensen zijn gelijk. Dit is nu normaal, maar in die tijd zeker niet 
vanzelfsprekend. 

Sterk idee van gelijkheid: misschien nog sterker dan van vrijheid 

Vroeger: Als mensen zouden geloven dat alle mensen gelijk zijn, is het gedaan met het sociale 
oordeel; er zou geen vrede zijn, daarvoor is het systeem gebaseerd op grote verschillen en hiërarchie 
à minder vrede bij gelijkheid want waarom zouden we een koning hebben als we allemaal gelijk 
zijn? 

3. broederschaps (fratgernité) 

Maar let op: Dit neemt niet weg dat mensen die op straat kwamen allemaal dezelfde ideeën, 
wensen, meningen etc. hadden. 

Ook is het niet zo dat er dankzij de verlichting de Franse revolutie is gekomen: dit is een verkeerder 
gedachte. è De Franse revolutie: 

- Het kritisch moment van de Verlichting 
- Toppunt van de Verlichting 
- Realisatie van de idealen van de Verlichting 

Is de Verlichting actueel? 
Bourgeois: ‘Vlaanderen is goed voorbereid op de vluchtelingencrisis. We mogen bij de integratie echter 

geen duimbreed afwijken van de ideeën van de Verlichting”. 

Enkele voorbeelden die aantonen dat het nog steeds actueel is: 

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

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

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

- In een gevagenis in Amerika: mensenrechten zijn gebaseerd op de Verlichting 

De hedendaagse globale en lokale situatie tonen dat waarden en idealen van de Verlichting meer dan ooit 
belangrijk zijn. 

Gevaar van motto “Terug naar de westerse waarden” (Filip Dewinter). Ook is er een kritische terugblik 
naar de Verlichting nodig. 

Uitdaging van de verlichting 
- De principes van de Verlichting actualiseren 
- De principes van de Verlichting radicaliseren 
- De principes van de Verlichting nuanceren 
- “Diversiteit denken tegen het autoritarisme maar ook tegen het radicale relativisme” (Todorov) 
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Paradoxen van de Verlichting 
De vraag naar de Verlichting is moeilijk: 
- Is historisch-systematische complexiteit (begint het vanad 1600 of 1650). 

- Ze confronteert ons met: 

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

Plus- en minuspunten van de Verlichting 
+ - 

De filosofische omgang met de Verlichting biedt 
ons een instrument om onze wereld kritisch te 
benaderen. 

De actuele politieke, culturele en economische 
crisis is ten slotte gebasseerd op de idealen en 
principes van de verlichting. 

Reacties tegen de Verlichting 
De weg van de negatie (dogmatische kritiek): 

Kenmerk Uitleg bij het kenmerk Kritiek 

Universialisme Volgens de verlichting waren ale 
waarheden universeel geldig. 

In het geval van wiskunde klopt 
universalisme (2 + 2 = altijd 4) maar in 
het geval van metafysische ideeën is dit 
wat naïef. 

Eurocentrisme Europa: 

- Toppunt van de beschaving 
- Referentiepunt om alle 

andere beschavingen mee 
te vergelijken, evalueren 

Er is een te harde Europese focus, 
waardoor er geen rekening wordt 
gehouden met de invloeden van andere 
culturen. 

Autoritarisme = Niet iedereen mag iets zeggen: 
het is best dat 1 persoon aan het 
hoofd staat (van de staat, religie 
etc.) 

In de Verlichting is iedereen toch gelijk, 
waarom dan maar 1 iemand aan de 
macht zetten? 

Kolonialisme Een Europeaan naar een ander land 
sturen om daar te herstructureren. 

De Verlichting idealisert het idee dat 
andere landen gaan “helpen” 
(koloniseren dus) en dat is niet oké. 

Misogynie MISO (haat) + GYNIE (vrouw) = 
vrouwenhaat 

Vrouwen en mannen moeten gelijk zijn. 

Antihumanisme Tegengestelde van humanisme 
(liefdevol, respectvol voor elkaar)  

De Verlichting is niet zo humanist, want 
niet elk individu is waardevol voor hun, 
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ze bekeken een mens eerder als 
kwantitatief dan kwalitatief. 

Utopie Abnormaal toekomstbeeld. Bv. 
Wereldvrede 

De Verlichting heeft er blind vertrouwen 
in dat in de toekomst alles 1000 keer 
beter zal zijn, maar niet alles zal 
natuurlijk beter zijn. Dat is 
onverwezenlijkbaar. 

Verlichting: emancipatie6 
Verlichting is kennis ide de mensen vrij maakt. Vrij maken dat de koning speciaal bloed zou staan, dat 
die gesteund wordt door goed. Kennis maakt ons vrij van beoordelingen (vrijmaken dat de adel 
blauw bloed heeft, dat de overheid steunt op God etc.). 

- Premisse: Er is een noodzakelijke verbinding tussen kennen en handelen. Kennis is er om de 
wereld te verbeteren en de realiteit tot een werkelijkheid te maken. 

- Kennis: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid 
- Kennis: mens is onuitputtelijke mogelijkheid 
- Kennis: de sociale en natuur – wereld kan steeds beter 

Emancipatie in de geschiedenis 
Kennis: geschiedenis van de mensheid als een prject/plan. è Realisatie van de idealen van de 
Verlichting als doel van de geschiedenis. 

Toekomst is een opdracht: De mensen voor ons hebben zo veel gewerkt + we moeten verder werken 
voor de volgende generaties. We zijn niet de belangrijkste, wel de mensheid (antihumanisme)/ 

Tegenwoordige tijd: het wakker – worden: Nu we weten dat de mensheid al duizenden jaren vooruit 
gaat, willen we het sneller maken. 

Verleden: noodzakelijke stappen 

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

Kennis van het verleden betekent verantwoordelijkheid voor de toekomst.  

Tegenwoordgie tijd: strijdveld tegen de “duisternis”. 

 

 

 
6 eman·ci·pa·tie de; v het toestaan van gelijke rechten: de ~ vd vrouw , bevrijding van wettelijke, sociale, 
politieke, morele of intellectuele beperkingen; toekenning van gelijke rechten en gelijkstelling voor de wet 
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Strijd voor emancipatie 
Er is een strijd voor de emancipatie (vrijmaking) van: 

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

Wie is het subject van de emancipatie? 

Rare identificatie 
Mens: eigenlijk bedoelen ze het mannelijke object. 

Politiek gebruik van synecdoche: deel van de retoriek; je bedoelt dak maar zegt dakpan: deel van het 
geheel zeggen om metaforisch het geheel te bedoelen. 

Dus: Hegemonie en niet universaliteit in het moderne discours over emancipatie en rechten van de 
mensheid. Een groot stuk van de mensheid die niet tellen in uw discours: de vrouwen en de slaven 
etc. 

Maar de verlichting heeft altijd tenminste 2 gezichten: haar discours sluit vrouwen uit maar geeft 
vrouwen tools tegen de mannelijke opvatting van de verlichting. 

Zijn er filosofische redenen? 
Het moderne discours tegen vrouwen lijkt geen filsofische basis te hebben. 

Conservatieve, (semi-) radicale en antiverlichtingsfilosofen 7vertegenwoordigen verschillende posities 
tegenover de Verlichting en toch delen ze een niet zo vriendelijke visie over vrouwen. 

De vrouw: probleem voor filosofen 
Vrouwen verschijnen bij antieke en middeleeuwse filosofen als een hindernis om zuiver te denken of 
om terug naar God te keren. 

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

Vrouwen kunnen ook niet abstract denken8 en niet filosoferen. 

 

 

 
7 Locke, Hume, Spinoza en Burke 
8 Het gaat meer om voorstellingen die men van bepaalde zaken kan maken die men niet in de realiteit kan zien, 
voelen of met andere zintuigen kan nemen. Men denkt dus over onderwerpen die het heden betreffen of die 
tastbaar zijn, dingen die je kent. 
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Vrouwen in de Westerse filosofie 
Wie? Wat hij/zij zei(den) of de(e)d(en) 

Antieke + middeleeuwse 
filosofen 

Vrouwen zijn een hindernis om zuiver te denken of om terug naar God 
te keren 

Moderne filosofen - Bij vrouwen staan gevoelens boven de rede 
- Particulariteit is voor vrouwen belangrijker dan universaliteit 

Thales Blij en dankbaar dat hij niet als vrouw geboren is 

Parmenides en Socrates De waarheid komt van een vrouwelijke persoon (Godin, Diotima) 

Aristoteles Vrouwen = kinderen = slaven 

Augustinus Vrouw is een hindernis om de wil van God wat zijn eigen roeping 
heeft, te realiseren à heeft daarom zijn vrouw verlaten 

Vrouwen = het kwade en een “temptation” 

Fichte - Maakte een tijdschrift voor vrouwen 
- Maar tegelijk: zegt dat vrouwen een man nodig hebben voor 

hun opvoeding 

De vrouwen kwestie 
De vrouwenkwestie is een moderne vraag 

De moderne wijsbegeerte ontstaat in de tijd van de Europese ontdekking van de ander(en). 

De ervaring van de ander(en) maakt de vraag naar de menselijke natuur mogelijk (begin van de 
antropologie). 

In de moderne filosofie: verschillende kwesties (twijfel, vraagstuk): 

- Is een indiaan een mens? 
- Is een vrouw een mens? 

La querelle des femmes 
Antecedent van vrouwenkwestie in de Verlichting. Dit (vooral mannelijke) debat begint in Frankrijk in 
de 15de eeuw. 

De thema’s: 

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

 

 



 41 

John Locke (1632 – 1704) 
Hij was voor de rechten van de vrouwen. Maar “mens” betekent vaak uitsluitend 
“man” bij Locke. 

Zijn principes: 

- Moeder heeft ook rechten 
- Binnen het huwelijk is de man de autoriteit omdat de man meer capabel + 

sterker is 

David Hume (1711 – 1776)  
Hij was tegen: 

- Dogma’s 
- Wonderen 
- Bijgeloof 
- Tirannie binnen het huwelijk = mannen die een autoriaire rol zouden 

opnemen in het huwelijk. 

Hij was voor: 

- Traditie 
- Geloof 

Zijn principes: 

- Vrouwen zijn zwakker en niet “wakker genoeg”  
- Mannen moeten gentlemannen zijn en compassie, geduld, respect hebben voor vrouwen 

Baruch de Spinoza (1732 – 1777) 
Zijn principes: 

- Absoluut monisme: er is maar één van iets 
- Radicaal egalitarisme: mensen moeten in politiek en sociaal opzicht gelijk 

zijn 
- Mensen zijn dieren 
- Vrouwen zijn geen politieke subjecten 
- Vrouwen laten zich leiden door gevoelens 
- Het is best dat vrouwen niet aan de macht komen want; 

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

Edmund Burke (1729 – 1797) 
- = Vader van het conservatisme 
- Kreeg kritiek van Wollstonecraft: Ze reageerde tegen zijn politieke en 

gender visie. 

Zijn principe: De sociale gelijkheid van vrouwen en de passiviteit van vrouwen zijn 
niet contradictorisch. 

à Deze voorgaande filosofen praten over gelijkheid, maar zijn tegelijkertijd ook zeer 
vrouwonvriendelijk. 
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Dus,… 
- De Verlichting is paradoxaal (zichzelf tegensprekend) 
- Ze kan discriminatie sterker maken 
- Ze kan ook minderheden, buitengeslotene en onderdrukte individuen sterke argumenten 

geven. 

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

Indien wat u (mannen) zeggen waar is: 

- Dan kan u ons niet meer discrimineren 
- Dan kan u ons niet uitsluiten van de politiek 
- Dan zijn wij allemaal gelijk. 

Mary Astell (1666 – 1731) 
Ze is: 

- De eerste Engelste feministe 
- Een Cartesiaanse Filosofie, theologie 
- Een Schrijver 
- Een idealistische, platonische denker (God is essentieel in haar denken) 

Mary dixit 
If all men are born free, why are all Women born Slaves? 

Astell: Verlichte denker 
Verlichtingsmotieven in haar denken: 

- We zijn allemaal denkactiviteiten 
- Er mogen geen verschillen zijn tussen mannen en vrouwen 
- Verschil in sekse (geslacht) is irrelevant 
- De rede als garantie van zekerheid 
- Methode en vaste principes zijn het belangrijkste 
- Cultuur en onderwijs: middel voor emancipatie 
- Emancipatie: middel voor realisering van gelijkheid, echte vrijheid en fraterniteit 
- “Echt” omdat ze de wil van God volgen 

Radicale Verlichting: per se atheïst? 
We zijn tegen clichés. 

De gangbare mening is dat radicale denkers van de verlichting atheïst waren, maar de meeste 
radicale effectieve discoursen voor emancipatie in de Verlichting hebben een religieuze basis. 

God is een essentieel in het dneken van M. Astell. 
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God by Mary Astell 
- “First intelligence”, dus rede is niet hét principe. 
- Schepping: God is oorzaak van de wereld 
- God is maximum van perfectie, zijn etc. 
- Ziel in onverderfelijk, oneindig 
- Lichaam, materie: eindig en verderfelijk 

Dus (1) 
De mens moet zich als ziel erkennen en niet volgen wat het lichaam zegt. Ook is de ziel noch 
mannelijk noch vrouwelijk.  

Daarnaast kunnen we ook vaststellen dat mannen vrouwen onderdrukten door hen geen toeang tot 
onderwijs en cultuur te geven terwijl  cultuur, wetenschap en onderwijs middelen zijn om zuiver te 
worden. 

Vrouwen zijn uiteraard ook maar mensen en hebben ook recht op onderwijs.  

Dus (2) 
Voor Astell helpt opvoeding om de weg naar God te volgen. Ook wil astell eigenlijk dat vrouwen het 
recht hebben om al het mogelijke te doen voor hun verlossing/redding. Het basisargument voor 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet dat ze allemaal louter rationeel zijn. 

Dus (3) 
God is almachtig, heeft een maximum van goede wil en schept niets zonder reden. Ook hebben 
vrouwen een rede, maar wat wou God daar dan mee doen? Ten slotte is gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen een imperatief van God. 

ALS U INDERDAAD IN GOD GELOOFT, DAN MOET U TOEGEVEN EN ERKENNEN DAT WE ALLEMAAL GELIJK ZIJN. 

Mary Wolstonecraft (1759 – 1797) 
Was een filosofe en schrijver en kwam iets later dan Mary Astell. Ook zij praat over de rechten van 
een vrouw. 

Schrijver van: A Vindication of the rights of women (1792). è Een feministische vertaling van de 
Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger. 

Ook tekst over de rechten van de mens. Dit is een zeer interessante politieke en 
economische kritiek op haar maatschappij en eigendom. Bv. het is absurd dat mensen 
die een koe stelen om te eten, direct een doodstraf krijgen. Absurd = we maken geen 
verschil tussen dieren en mensen, praat dus niet enkel over vrouwen. 

Voor gelijkheid 
Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet natuurlijk, maar sociaal – cultureel 
geconstrueerd. Vrouwen zijn een belangrijk instrument in de maatschappij, ze dragen 
een grote verantwoordelijkheid (kinderen opvoeden) en ook moeten ze zelf goed opgevoed zijn. 

Vrouwen zijn ook rationeel. Ze hebben dezelfde vermogens als mannen en kunnen ook opgevoed 
worden als mannen. Ook zijn vrouwen natuurlijk GEEN versiering. Mannen willen dat vrouwen zich 
enkel met “mooi te zijn” bezig houden. 
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Rationalistisch feminisme 
- Schoonheid is geen deugd 
- Schoonheid kan ook de natuur zijn 
- Karakteristiek voor mensen is de rationaliteit 
- Vrouwen moeten ook hun rationele vermogend cultiveren à zo gelijkheid verdienen 
- Zo zullen ze het verdienen als gelijk erkend te worden 

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

Waarheid kapot maken en tonen dat er achter dat idee dat vrouwen niet slim zijn, wel een 
geschiedenis van strategieën en mechanismen te vinden is, waardoor mannen altijd aan de macht 
gebleven zijn. 

Willen ze vrouwen zijn (feminisme) of willen ze dat mannen erkennen dat ze ook rationele wezens 
zijn? 

Het tweede: ze willen dat mannen erkennen dat ze ook rationele wezens zijn. 

We zijn gelijk hetzelfde: logica van identificatie in de vraag naar erkenning. 

En wat is rationeel zijn? Hoe weten ze wat het betekent? 

Ze hebben dat geleerd van mannen. Wij moeten vandaag waakzaam blijven & zien wat het ideaal van 
mensen is, zelfs op een positieve manier (verschil erkennen tussen genders). 

Verschil tussen armen en rijken: daartussen zit de strijd tussen de gelijkheid van mannen en vrouwen. 

Imannuel Kant 
- Geboren in 1724 in Köningsberg, gewerkt en geleefd in Köningsberg 
- Gestorven  in 1804 in Köningsberg 
- Duitse filosoof 

Kant vroeg aan Zöllner & Co. Wat verlcihting was, en op een dag antwoordt Kant 
zelf op deze vraag. 

“Beantwortung auf die Frage: Was ist aufklärung?”. 

Kants antwoors is de eerste filosofische poging om de verlichting historisch en 
systematisch te concipiëren9. 

 

 
9 Een concept (1) van iets vormen: 
Voorbeelden: ‘Een kunstwerk concipiëren voor een specifieke locatie’ 
Synoniem: ontwerpen 
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Een verlichte discussie over de Verlichting 
Verlichte context: discussie in de “media” (in de Berlinische Monatsschrift). 

Johann Friedrich Zöllner (Dominee van Berlin): “Ist es rathsam, das Ehebündniẞ nicht ferner durch 
die Religion zu sanciren?” à December 1783. 

Vertaling: "Is het aan te raden het huwelijksverbond niet verder te heiligen door religie?" 

De Verlichting volgens Kant 
De kern van Kants filosofie vormt het volledig afscheid nemen van religie in de filosofie en het 
aanvaarden van een nieuwe metafysica die rationalisme en empirisme combineerde. Zelf 
formuleerde de Verlichtingsfilosoof het als volgt: 

“Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten 

heeft.” 

Als motto gebruikte Kant sapere aude: durf te denken. Tegelijk wees hij in zijn denksysteem op de 
grenzen van het verstand. Heb zelf het lef van je eigen verstand gebruik te maken. Is dus het motto 
van de verlichting. 

In het eerste deel van zijn kritieken, Kritik der reinen Vernunft, stelde Kant de wetten van het denken 
op. Volgens hem had de metafysica een slechte naam gekregen door de impasse tussen het 
rationalisme – zoals gepropageerd door filosofen als Descartes, Gottfried von Leibniz en spinoza – en 
het empirisme van denkers als Hume, Locke, Voltaire en Jean-Jacqueq Rousseau. 

Deze mondigheid volgen wat andere zeggen, een soort van niet kunnen. Dus geen gebruik van je 
eigen verstand maken, zelf niet kunnen denken, maar altijd anderen volgen. Dit was te wijten aan 
zichzelf wanneer het niet ligt aan gebrek van verstand, maar wel ligt aan gebrek aan moed om 
zonder leiding het eigen verstand te gebruiken. 

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

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

Intersubjectiviteit: horizontale onderdrukkende relaties 
“Nu hoor ik echter van alle kanten roepen: denk niet zelf! De officier zegt: niet denken, maar 
exerceren! De belastingambtenaar: niet denken, maar betalen! De geestelijke: niet denken, maar 
geloven! (Slechts een enkele meester ter wereld zegt: Denk zoveel en waarover je wil, maar 
gehoorzaam!) Overal wordt hier de vrijheid ingeperkt.” 
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Verlichting en beperkte vrijheid 
“Voor deze Verlichting is echter niets anders dan vrijheid vereist; en wel het meest onschadelijke van 
alles, wat slechts vrijheid mag heten, namelijk: de vrijheid om bij alles openbaar gebruik van het 
verstand te maken.”  

(Let op! Kant is tegen revoluties) 

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

 

- Privé= individuele moraal/geloof 
- Publiek= rede 
- Rede moet principe van het sociale leven zijn 

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

Religie is een dominantie – instrument. Religie (dogmatisme) hindert de vooruitgang, dogmatisme is 
het vijand van denken. 

Verlichting = kritisch denken over religie. 

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

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

individuen) 
 

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

rol van de kerken in de samenleving 

Wat is Verlichting dan voor Kant? 
- Een definitie van de mens als emancipatieproces (we zijn niets anders dan vrije handelingen) 
- Een historisch proces van emancipatie van de mensheid (doel = eeuwige vrede) 
- Een “filosofische partij”, filosofisch activisme tegen bijgeloof en dogma’s 
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Hoofdstuk A: De *Cde eeuw: Marx en 
Nietzsche 

Not to touch the earth (liedje) 
- Thema: weglopen - praten 
- Praat plots om de ‘czar’ te ontmoeten à Marxistische organisatie 
- Vlugt naar een huis, dat komt voort. Dit kenmerkt de mentaliteit van de filosofie in de 19de 

eeuw 

Stuk maar is alles behalve schoon, harmonisch. 

B E L A N G R I J K: 

Beginnen te beseffen dat tot en met het heden we min of meer een mooie continuïteit van iets 
kunnen vinden10. Na de 19de eeuw verandert alles (als je bv. kijkt naar kunstmanifestaties in de 19de 
eeuw). 

Representeert kunst iets of niet? è Volgens Costa toont het wel de nieuwe geest die bij de filosofen 
na de filosoof van Heghel (Duitste) kwam. Hij was de laatste filosoof die een traditionele manier van 
filosofie deed. 

Je kan ook een soort van ongeduld, spanning voelen. Dit is nog altijd verbonden met onze geest 
vandaag. 

Ten tweede ook gehoord in het liedje: soort van geweld, soort ongeduld à je kan de spanning in de 
muziek wel voelen. Dit soort puberaal ongeduld is min of meer verbonden met onze geest, maar is 
wel aanwezig in de meest representatieve denkers van de 19de eeuw (zoal Marx, Nietzsche, 
Fooienbarch…). à iets helemaal nieuws. 

Laatste woord = belofte à is altijd de plaatsing van waarheid in de toekomst – is nog niet gekomen, 
maar zal wel komen. 

Inleiding: historische situatie van Marx en Nietzsche 
Marx 
Anti - filosoof 

werd een anti – filosoof genoemt door veel specialisten. Het concept van de anti – filosofie is erg 
interessant, maar Emiliano weet niet wat hij hiermee bedoelt. 

Filosoof van de revolutie: 

Wat Marx op het moment zei: “Filosofie heeft tot nu toe geprobeerd de wereld te interpreteren, wij 
zullen de wereld nu transformeren”. 

 
10 Wat schoon betreft zien = altijd idee schone kunsten 
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Denker van het communisme: 

Ook heeft Marx communisme NIET uitgevonden, hij heeft wel iets dat in die tijd leefde gepakt –
toegeëigend op filosofische manier. 

Nietzsche 
Filosoof van de 19de eeuw, van de fin de siècle. 

De filosofische ideeën van Søren Kierkegaard en Friedrich Nietzsche waren fundamenteel voor de 
verdere ontwikkeling van het existentialisme, ook al gebruikten zij geen van beiden de term 
'existentialisme'. 

Het existentialisme is een 20ste – eeuwse filosofische en literaire stroming die individuele vrijheid, 
verantwoordelijkheid en subjectiviteit vooropstelt. 

Dus het beschouwt iedere persoon als een uniek wezen, verantwoordelijk voor eigen daden en eigen 
lot. 

Er zijn 2 interpretaties: Ricoeur en Boeder 
In zijn werk 'Tekst en betekenis' legt Ricoeur uit dat in de interpretatie de twee polen van verklaren 
en begrijpen niet zonder elkaar kunnen en elkaar aanvullen. Hij behandelt ze niet 'in dualistische 
termen, maar als een complexe en verregaand bemiddelde dialectiek'.11 

De school van de achterdocht 
Paul ricoeur: Franse filosoof (1913 – 2005) 
“Drie meesters domineren de school van de achterdocht: Marx, Nietzsche en Freud.” 

Hun stelling: Het bewustzijn bedriegt zichzelf, is niet voor zichzelf “transparant” noch zuiver (bv. 
Descartes’ cogito). 

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

Zelfkennis is onmiddellijk transparant, we krijgen onmiddellijk in volle licht toegang 
tot onze denkactiviteit. Volgens Descartes kan hij zichzelf zien en hij is zeker dat dit 
klopt. à Wat ik zie, is wie ik ben. 

Iets dat voor alle filosofen vanzelfsprekend was: dat wij onmiddellijk in volle licht 
toegang hebben tot wat wij als denkactiviteit zijn. 

Ricoeur: volgens Descartes is er een relatie zonder bemiddeling (hij is zeker dat wat 
hij ziet, ook echt zo is). 

Ricoeur zegt dat er tussen de 2 subjecten economische/maatschappelijke relaties zijn. Bv. hoe de 
mensen omgaan met de natuur, de klassenstrijd... è Dit geeft allemaal een invloed op het beeld van 
wat een mens is, wat de rede is enz. het denken blijft blind voor de oorsprong van zichzelf.  

De waarheid van het denken is een proces waarbij sociale en economische relaties essentieel zijn. 

 
11 http://www.joostgeevers.com/blog/verklaar-je-nader/  
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DUS: Volgens Descartes was het een zeer eenvoudige relatie, maar volgens Marx en Nietzsche was 
het complexer. è Het bewuste object weet iets niet nl. het onbewuste (dus wat het niet weet). En 
wat het niet weet is het ganse proces dat in ons gebeurt die we niet kunnen waarnemen 

- Volgens Descartes iser een directe een eenvoudige relatie tussen mij en mezelf; ik ken en zie 
mezelf. 

- Volgens Nietzsche is het niet zo eenvoudig. 
- Volgens Marx zit daar nog iets tussen, namelijk maatschappelijke relaties. 
- Volgens Freud: onbewuste (nakijken). 

De moderniteit (Die Moderne) 
Heribert Boeder: Duitse filosoof (1929 – 2013) 
Marx, Nietzsche en Heidegger vormen de kern van een drievoudige negatieve van de metafysica (de 
moderniteit). 

Moderniteit: tijdperk van Feuerbachs Principes van de filosofie van de 
toekomst (1843) tot Heideggers “Gelassenheit”12 (1995). 

Hij had door dat als je tegen de metafysica bent je zelf ook metafysisch 
wordt omdat je ook filosofeert over de waarheid. 

Ze wilden een soort anitmetafysica, ze wilden de vergeten kant van de filosofie weergeven. Maar als 
je ze leest zijn ze eigenlijk ook metafysisch. 

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

Marx, Nietzsche en Heidegger 
Ze reconstrueren de verleden tijd als een eenvormig continuüm van een grote vergissing (een 
fout): 

- Geschiedenis van privé-eigendom en klassenstrijd (Marx) 
- Geschiedenis van het nihilisme (Nietzsche) 
- Geschiedenis van het vergeten van het ‘zijn’ (Heidegger) 

Tegenwoordige tijd: een noodsituatie – gevaar è We moeten vlugten naar een plek waar het veilig 
is, rust is en de echte waarheid zich bevindt. 

De 3 posities richten zich elk tot een ander tijdperk in de Westerse filosofie: 

- Marx: de moderne wijsbegeerte; gaf kritiek op de Franse revolutie en de mens als burger 
- Nietzsche: de middeleeuwen; definieert zichzelf als antichristus, zijn vijand is het christendom en 

is volgens Nietzsche zoals Plato voor het volk 
- Heidegger: de Oudheid; bestudeert de Griekse filosofie voor Plato, Heraclitus, Parmenides en 

Aleximander. We moeten de grieken studeren omdat in de oudheid de filosofie een verkeerde 
keuze heeft gemaakt en de fout ligt dus bij de oorsprong, bij de eerste filosofen. We moeten 
vinden of er een nieuwe weg mogelijk is vanaf de bron. 

 
12 Boek die Martin Heidegger gepubliceerd in 1995 



 50 

De filosofie is voor deze filosofen verdacht geworden: de principes zijn geen principes; er is geen “orde” 
als oorpsrong of begin. 
Freud: wat gezocht wordt is een oorsprong. Het onbewuste moet niet per se de oorzaak of het 
principe zijn. Het onbewuste is volgens Freud de oorsprong van het bewuste. En daarom is het ook 
belangrijk, want de oorsprong legt de realiteit uit. 

Bij de pre-Socraten kunnen we dit idee van de oorsprong ook vinden. Bv. bij Heraclitus en 
Parmenides zagen we dat het object van hun denken allesbehalve de oorsprong is. 

Metafysica en haar moderne critici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Metafysica: Parmenides, Heraclitus tot en met Hegel. 
- Feuerbach: Signaal dat er iets nieuws aan het gebeuren is. 
- Marx, Nietzsche: Zoeken naar oorsprong. 

Ece homo (I) 
Karl Marx: Duitse filosoof (1818 – 1883) 

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

Zijn principes a.d.h.v. enkele passages uit zijn “Het 
communistisch manifest” 
Inleiding: 

Hierin schrijft Marx dat: 

- De taak voor de filosofie is een concept te ontwikkelen voor dat onbekende 
waarvoor “de macht” bang is en waarin vele mensen de emancipatie van de 
mensheid zien. 

- Iedereen is bang voor de waarheid over het zijn: de gruwelijke oorsprong van het sociale leven en 
van alles wat heilig, schoon, goed, enz. 
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De waarheid van het zijn: 

- wat is de essentie van de wereld? In deze tekst is dat de Bourgeoisie als economisch politiek 
systeem, maar je kan dit ook het kapitaal noemen. 

- Wat betekent het huwelijk en gezin?  
- Wat betekent het om mens te zijn? Of een arbeider, arts of jurist? 

We leven in een droom en hij zegt letterlijk dat er versieringen in het leven zijn, die versieringen zijn 
de betekenis die wij aan de realiteit geven.  

Het gezin is ook eigenlijk een complexiteit van economische relaties, maar die waarheid is niet 
makkelijk te verdragen omdat iedereen het uit liefde doet. 

Deze versierde realiteit is niet enkel versierd door religie, ook door politiek, filosofie, cultuur… Hij 
ontmaskert dit allemaal en zijn boodschap is; “Ik doe niets meer dan aan te tonen wat het kapitaal 
eigenlijk doet, het kapitaal toont dat alles gereduceerd kan worden naar economische relaties. Mijn 
lichaam is bv. niets meer dan fysieke kracht die ik moet verkopen om te overleven.” 

I. Bourgeois en proletariërs: 

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

1. Bourgeoisie (B) 
a. Deze heeft in de geschiedenis een revolutionaire rol gespeeld 
b. Deze revolutionaire kracht van de Bourgeoisie is als: 

i. Het licht van de rede 
ii. De zon van Plato 

iii. De God van Augustinus 
iv. De Godin van Parmenides 

c. Toont de realiteit zoals deze inderdaad is 
2. Proletariërs (P): de klasse van de moderne arbeiders 

Fragmenten communistisch manifest 
“De geschiedenis van iedere maatschappij tot nu toe is de geschiedenis van de klassenstrijd.” 

- De 2 hoofdpersonages in het communisme zijn de bourgeoisie en de proletariërs. Er is altijd 
een klassenstrijd geweest, maar in de loop van de geschiedenis zijn er minder klassen 
ontstaan. De volledige eenheid zou een wereld van rechtvaardigheid zijn. In de toekomst is 
de absolute eenheid aanwezig. In de geschiedenis zijn er altijd meerdere economische 
klassen. 

“De moderne Bourgoisie [is] zelf het product van een lange ontwikkelingsgang, van een reeks van 
veranderingen in de productiewijze en in de wijze van verkeer.” 

- Het heden is het resultaat van verschillende politieke systemen. Door de crisis komt er een 
nieuw systeem. 

“De Bourgeoisie heeft in de geschiedenis een hoogst revolutionaire rol gespeeld.” 

- De bourgeoisie is eigenlijk zeer revolutionair. Het revolutionair karakter van de proletariërs 
komt ook door de bourgeoisie 
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“De revolutionaire kracht van de B. is zoals het licht van de rede, de zon van Plato (idee van het 
goede), de God van Augustinus, de godin van Parmenides: ze toont de realiteit zoals deze inderdaad 
is.” 

- De revolutionaire kracht is datgeen wat toont wat de realiteit is. 

het kapitaal heeft de wereld geschapen (kosmopolitisme, globalisering). 

Het kapitaal maakt van het ideaal van gelijkheid een realiteit: “onderscheid van geslacht en leeftijd 
geldt maatschappelijk niet meer voor de arbeidersklas”  

- Dankzij het kapitaal zijn we allemaal arbeiders geworden. We verkopen fysieke kracht om te 
overleven. We zijn allemaal proletariërs: dus allemaal gelijk (ook een passage waarin hij 
beschrijft wat een proletariër is: dat ook dokters en juristen langzaam falen in deze nieuwe 
arbeid, we zijn allemaal eigenaars van de mogelijkheid om te werken, we bezitten het feit dat 
we onze arbeid kunnen verkopen.  

“Maar de bourgeoisie heeft niet alleen de wapens gesmeed die haar de dood brengen; zij heeft ook 
de mannen geteeld die deze wapens zullen hanteren — de moderne arbeiders, de proletariërs.” 

- Uiteindelijk werd de onderdrukking zo groot van de proletariërs dat we ofwel sterven ofwel 
in opstand komen. Volgens de prof is de toekomst van het communisme iets dat nooit zal 
gebeuren.  

“in dezelfde mate waarin de bourgeoisie, d.i. het kapitaal, zich ontwikkelt, in dezelfde mate 
ontwikkelt zich het proletariaat, de klasse van de moderne arbeiders, die slechts zo lang leven als zij 
werk vinden, en die slechts zo lang werk vinden, als hun werk het kapitaal vermeerdert. Deze 
arbeiders, die zich stuksgewijs moeten verkopen, zijn een waar, als ieder handelsartikel, en daardoor 
in dezelfde mate aan alle wisselvalligheden van de concurrentie, aan alle schommelingen van de 
markt blootgesteld” 

- Zelfs de rijkste mens is een proletariër nu; wat soort mens produceert het kapitaal? 

Waar zijn de proletariërs? 

- In actu? (in werkelijkheid) → degene die alleen overleven door zichzelf verkopen (is nu nog 
steeds zo, solliciteren op arbeidsmarkt en werken...) 

- In potentia? (volgens mogelijkheid) → proletariërs zijn subjecten van deze revolutie die de 
mensheid tot een volledige emancipatie van de communistische maatschappij gaan brengen. 
De proletariërs zijn de mogelijkheid van de volledige verlossing van de mensheid 

“in dezelfde mate waarin de bourgeoisie, d.i. het kapitaal, zich ontwikkelt, in dezelfde mate 
ontwikkelt zich het proletariaat, de klasse van de moderne arbeiders, die slechts zo lang leven als zij 
werk vinden, en die slechts zo lang werk vinden, als hun werk het kapitaal vermeerdert. Deze 
arbeiders, die zich stuksgewijs moeten verkopen, zijn een waar, als ieder handelsartikel, en daardoor 
in dezelfde mate aan alle wisselvalligheden van de concurrentie, aan alle schommelingen van de 
markt blootgesteld”  

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

- Arbeid is niet meer aantrekkelijk. Sinds iedereen thuiswerkt beseffen we bv. hoe lelijk 
werken eigenlijk is. Het wekt geen verlangen op en de aantrekkelijkheid is weggegaan.  
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De proletariërs: 

- Kregen op een gegeven moment meer macht dan de Bourgeoisie 
- Onderdrukken zo de Bourgeoisie 
- Hierdoor zullen de Bourgeoisie ofwel sterven ofwel samen moeten gaan werken (maar dit is 
- nog nooit gebeurt) 

de Bourgeoisie: 

- Heeft de wapens gesmeed die haar eigen de dood brengt 
- Heeft mannen (Proletariërs) geteeld die deze wapens zullen hanteren (de moderne 

arbeiders, de proletariërs). 

Ece homo (II) 
Friedrich Nietzsche: Duitse filosoof (1844 – 1900) 

- Een echte ambetante, aristocratische denker 
- “Hoe men de hamer filosofeert” 
- Filosoof van het nihilisme13 

 

 

 

Fragmenten lezen van Nietzsche (link: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB) 

Voor bepaalde mensen is het onverdraaglijk om met de massa in contact te zijn: Nietzsche was zo 
iemand (de pathos van de afstand, je moet zo ver mogelijk van de gewone mens staan). 

Er is niets zo ver van Nietzsche als een volk met één identiteit. 

Met de hamer aan de muur luisteren waar het hol is en daar dan zo hard mogelijk kloppen om door 
de muur te breken. 

Nihilisme: Hij ontkent zijn nietigheid, maar zijn filosofie is ook een manier om de leefte van het 
bestaan met een glimlach te aanvaarden. 

 

 

 

 

 

 

 
13 Nihilisme is binnen de filosofie een begrip dat wordt gebruikt om de ontkenning van het bestaan van 
betekenis of waarde in de wereld aan te duiden. Het woord komt van het Latijnse "nihil" dat letterlijk "niets" 
betekent. 
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Zijn principes a.d.h.v. enkele passages uit “Also sprach Zarathustra” over de drie transformaties 
van de geest 
3 transformaties van de geest: 

1. Alles begint met ons als een kameel 

- Kameel: 
o Slaaf van de waarheid en de plicht (god, politiek, vader) 
o We genieten van slaaf te zijn → zeg me wat ik moet doen want ik ben je slaaf, ik voel 

me levend als ik de wil van iemand anders volg 

2. Daarna = leeuw 

- Je erkent dat God of de rede een mythologische entiteit is (een draak) 
- Emancipatie van de onderdrukkende macht van God en/of de morele imperatief (Du sollst!) 

o → relatieve vrijheid, geen vrijheid die iets nieuws gaat creëren, het is een nee tegen 
God of politiek, maar we weten niet waar naartoe. Een moment van crisis waarbij je 
weet wat je niet wil, maar nog niet wat je wel wil (ook wel: negatieve vrijheid 
genoemd) 

3. Als laatste: kind 

- Dat wil zeggen dat je ‘ja’ zegt tegen de nietigheid van de wereld, productieve vrijheid, 
onschuldig scheppen en vernietigen�m.a.w. dat de wereld betekenisloos en leeg is 

o Maar deze leegte is een uitnodiging om iets nieuws te creëren 
- Het kind weet wel wat hij/zij wil 
- Werkwoord kinderachtig doen, lachen met de anderen. Plato: verwijt tegen Socrates 

gebruikt: om aan filosofie te doen moet je terug kind worden ‘stop eens met kinderachtig te 
doen’. De wereld is betekenisloos. Er is geen waarheid op zich, we moeten de leegte als een 
uitnodiging zien om onszelf opnieuw uit te vinden. Je moet je morele waarden ontmaskeren 
en je eigen morele waarden creëren 

è Transformaties lopen van slavernij naar productieve en creatieve vrijheid 

è Nihilisme is conditie daarvoor 

Nietzsche’s concept van Genealogie 
De genealogie vraagt naar de oorsprong of geboorte van iets. Een hoofdvraag hierbij is; “Wat is de 
oorsprong van onze notie van wat goed/ slecht is? Vraag naar de waarde van de waarden, naar de 
niet-morele oorsprong van moraliteit.  

- Nietzsche gebruikt genealogie in zijn onderzoek naar de geschiedenis van de moraal. 
- Zijn genealogische methode toont dat de oorsprong van de moraal allesbehalve moreel is, er 

is geweld bij komen kijken. 

Genesis: oorsprong; oorsprong van bewuste subject is iets dat niet bewust of moreel is. Oorsprong 
van moraal is allesbehalve moreel. Goed en kwaad is eigenlijk een verwerking van iets dat op zich 
niet moreel is; de onderdrukkende macht. “Wat ik wil, dat is het goede en als je dat niet doet ben je 
slecht.” Moraliteit is altijd een product van de mensen en de basis is niet iets moreels. 

- Kritiek van de morele waarden door historiseren van deze waarden. 
- Vraag naar de waarde van de waarden, naar de niet-morele oorsprong van de moraliteit. 
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Moraal volgens Nietzsche 
- De studie van de moraal veronderstelt een perspectief dat zich voorbij goed en kwaad 

bevindt. 
- Moreel is volgens Nietzsche hypocrisie, symptoom, masker, narcoticum, stimulans, remming, 

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

o De zoektocht naar de niet-morele oorsprong van de moraliteit zegt dat we ons al 
voorbij goed en kwaad bevinden. We geloven dat we goed is op zich goed is, maar 
wat goed is, is eigenlijk een uitkomst van historische gebeurtenissen die nooit zonder 
geweld gebeurd zijn. 

Moraliteit: 

- Is een groot gevaar 
- Maakt het leven onaantrekkelijk 
- Maakt een mens tot een kameel 

Nietzsche over lezen, denken en studeren: Herkauwen 
“We zijn onbekenden voor onszelf…” 

- We weten niet wie we zijn 
- We begrijpen onzelf niet 
- We dachten dat we naar onszelf opzoek waren, maar dat is niet zo 
- We zijn geen mensen van kennis 

 

- Het gaat altijd over de juiste vraag te stellen, een nieuw object van liefde te zoeken 
- Goed lezen heeft de kunst van de koe nodig 

Huiswerk voor het examen: een koe worden!! 

Herkauwen: denken en interpreteren is hard werk. We moeten heel de tijd hetzelfde eten en in de 
herhaling vind je wel iets dat de moeite waard is. In de literatuur is er niks mooiers dan een tekst 
opnieuw te lezen. We worden in deze maatschappij aangemoedigd om zoveel mogelijk te lezen, 
maar we moeten koeien worden en opnieuw lezen en opnieuw kijken naar dingen die we al gelezen 
hebben. 

Nietzsche zegt dat we niet weten wie we zijn, we gaan altijd buiten onszelf zoeken, maar hoe zouden 
we dan onszelf vinden? We zoeken onszelf niet. We willen dit niet omdat we anders zouden merken 
dat alles een grote niks is zoals de waarheid van het kapitaal ook toont. En dat het goede of het 
slechte niet per se bestaat. Als we dit doen, verliezen we comfortabele zekerheid. We zoeken 
materiaal om terug mee naar huis te komen en uiteindelijk te kunnen zeggen ‘ik heb iets gedaan’ 

Maar wat is het leven en wat hebben we tot nu toe gedaan? Ons normale leven is de alminatie de we 
willen vermijden, we begrijpen onszelf niet en we zijn verplicht om onszelf niet te begrijpen. 
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Hoofdstuk G: De 2Hste – eeuw en 
vandaag: De Beauvoir en Precaido 
We zouden nog andere auteurs kunnen bespreken zoals bv. Martin Heidegger. Hij is een Duitse 
filosoof die rector was van de universiteir van Freiburg tijdens het nationaal socialisme. Hij heeft 2/3 
van de 20ste eeuw sterk beïnvloed met zijn werk. 

Een andere belangrijke filosoof is Edmund Husserl, hij is de vader van de fenomenologie14. De 
Beauvoir is ook verbonden aan deze school binnen de filosofie. 

Inleiding: historische situatie van de Beauvoir 
Simone de Beauvoir : Franse existentialistische filosofie (1908 – 1986) 
Existentialisme = Het bestaan is niet het effect van een essentie noch ontologisch of 
conceptueel afhankelijk daarvan, maar omgekeerd. 

Het is niet omdat ze een vrouw is, dat de prof per se over haar wil praten. Ze is 
evenwaardig om te lezen net zoals Kant, Heidegger, Wollstonecraft... De prof 
beschouwt haar als een soort discours binnen de filosofie waardoor je niet kan 
ontkennen wat de filosofie nu is geworden. 

Sommige filosofen moet je gelezen hebben om de ontwikkeling binnen filosofie te begrijpen. 

Ook is existentialisme vooral bekend door Franse filosofen zoals Jean Paul Sarte. Hij was de man van 
Simone de Beauvoir. Maar de Beauvoir komt met iets helemaal nieuws en daarom bespreken wij 
haar. 

Alles heeft een existentie: bv. Emiliano is het moment van existentie van het concept of het idee van 
mens. En dat idee van mens is de essentie van Emiliano. 

- De existentie is wat je ziet. Bij de existentie is het begrijpen afhankelijk van de essentie. 
- De essentie is de definitie van iets, existentie is het concreet voorbeeld van de definitie. 

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

De essentie: de essentie komt na, uit de existentie ; het bestaan produceert de essentie à Dit 
betekent niet zomaar dat we geconfronteerd zijn met dingen en via inductie tot een concept komen. 
Het idee is wel dat de essentie van iets een product van de existentie is. 

- Bv. de essentie van Emiliano’s bestaan is dat hij een dier is dat kan praten 
- Staat dus niet boven de existentie 

De essentie op zich bestaat niet, het is altijd dat wat bestaat die de essentie produceren. En het 
probleem is dit achteraf omdraaien en we denken dat de essentie hoger staat dan wat bestaat. 

 
14 Stroming die verschijnselen wil leren kennen zoals ze zich aan ons voordoen. 
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Existentialistisch feminisme (EX.) 
Dus de essentie komt na/uit de existentie: Descartes: principe is “ik denk dus ik besta”. Van daaruit 
komt de ganse wereld afgeleid als dingen die in tijd en ruimte bestaan. Het existentialisme zou 
zeggen: “nee alles gebeurt omgekeerd”. 

Is er een vrouwelijke essentie? Wat is de vrouw op zich? 

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

Verschil tussen Wollstonecraft en de Beauvoir: 

- De figuur van iets te zeggen en het omgekeerde te doen (De Beauvoir: abstracte gelijkheid en 
concrete ongelijkheid man en vrouw) is ook precies de kern van de discoursen van Astell en 
Wollstonecraft. 

- Astell: religieuze basis 
- Wollstonecraft: Franse Revolutie en Verlichting 

- De twee Mary’s blijven wel existentialist. Boven man en vrouw is er iets wat “mens” is en dat staat 
boven man en vrouw, en dit is de essentie volgens hen. 

- De Beauvoir vraagt dat vrouwen ook als waardevolle mensen worden gezien. Maar ze zet een stap 
te veel. Ze poneert het concept van mens alsof dat een essentie zou zijn. 

- Een idee dat zelfstandig is waarvan wij gewoon een voorbeeld zijn. Volgens De Beauvoir 
bestaat de mens, de man, de vrouw, de jood, de homo niet op zich. 

- Deze essenties zijn gewoon culturele constructies. Dit kunnen we ook bij Wollstonecraft 
vinden. Ze zegt dat ongelijkheid en de minderwaardigheid van de vrouw een culturele 
constructie is. Maar ze blijft veronderstellen dat er toch een essentie van mensheid is die 
onafhankelijkheid is van wat mensen over zichzelf denken. 

- De Beauvoir zou zeggen “Nee, er is altijd een culture historie om betekenis te geven, en het 
toppunt van de strijd is wanneer alle mensen vergeten waar de betekenis vandaan kwam en 
denkt dat wat wij zeggen wat mens is een eeuwige waarheid is”. Deze betekenissen zijn het 
resultaat van een strijd. 

De tweede sekse (1949): inleiding 
De bekendste passage van dit werk is « On ne naît pas femme, on le devient ». 

- “Men wordt niet geboren als vrouw, men wordt een vrouw”  
- Dit kan positief of negatief gelezen worden 
- Als je de Beauvoir leest, moet je de realiteit analyseren als een resultaat van een 

wordingsproces 
- Wat de vrouw in 1949 is, is wie ze is geworden doorheen een historisch en cultureel proces. 

Vrouw wordt haar essentie, deze essentie is niet op zich, vrouw wordt wat de man denkt dat een 
vrouw moet zijn. 
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Het oog van de andere bepaalt de vrouwelijke identiteit. Vrouw veronderstelt een eerste sekse, 
een extern oog dat de vrouw maakt tot een absolute ander. 

- De vrouw blijft passief omdat de man bepaalt wat een vrouw is. Ze begrijpt zichzelf vanuit 
wat de man zegt wat een vrouw moet zijn. De man bepaalt wat een vrouw wordt.15 

In een gewone filosofische logica: de relatie à de ene bepaalt het ander. Maar als je de relatie 
vanuit de ander bekijkt, is dan het ander de ene die daartegenover de andere geeft. 

- Bv. een 3de persoon vraag wie X is. X zegt ik ben X. 
- Maar er komt een 3de en die vraagt wie Y is. Y zegt ik ben Y. 
- Maar als X en Y praten, wie is er dan “ik”? 
- De woorden gaan van de ene kant naar de andere kant 

De vrouw kan volgens De Beauvoir niet IK zeggen, ik ben het andere van een man. Ik ben wat een 
man niet is. En mannen hebben dit uitgevonden. 

In de relatie tussen een man & vrouw is er een reciprociteit die je in alle relaties gaat vinden, maar 
zich niet herhaalt in andere relaties. è Vrouwen blijven altijd het absolute andere. Wanneer ze 
praat, praat ze vanuit een perspectief van een man. 

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

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

- Heraclitus en Parmenides bekritiseren Pythagoras. Parmenides doet dit impliciet. Het 
probleem was dat Pythagoras dacht dat het universum twee principes heeft: de dag en de 
nacht. 

- “Er is het goede; de orde, licht, man. Er is ook het kwade; chaos, duisternis, de vrouw...” 
o Voorbij de dualiteit (break on through): het gaat niet om ‘vrouwen zijn niet even 

goed of beter dan’ à We moeten voorbij de dualiteit denken 

Dit “voorbij gaan” is niet “de mens”, “het rede-wezen” in de vrouw te vinden. 

De vrouw is de Ander, de man is het subject, de absolute. 

De vrouw: 

- Zijn het 2de element, de 2de sekse 
- Zelf geen essentie, omdat ze ontstaan is uit de man à vrouw wordt haar essentie, deze 

essentie is niet op zich, vrouw wordt wat de man denkt dat een vrouw moet zijn. 

De man: 

- De 1ste sekse 
- De man heeft niet alleen de vrouw maar de wereld waarin vrouwen en mannen leven 

geschapen. 
- Voorbeeld: een vrouw met een diploma is een bedreiging voor een man met diploma. 

 
15 Wollstonecraft: vrouwen denken dat ze altijd mooi moeten zijn, ze leren naar zichzelf te kijken vanuit het oog 
van een man. Je beoordeelt jezelf vanuit een criterium dat niet door jezelf is gemaakt. 
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- Een extern oog dat de vrouw maakt tot “het ander” è Het oog van de andere bepaalt de 
vrouwelijke identiteit. Vrouw veronderstelt een eerste sekse een extern oog dat de vrouw 
maakt tot een absolute ander. 

Verschil tussen vrouwen en andere “anderen” (joden, zwarten, proletariërs) is dat zij nog kunnen 
dromen van een wereld waarin zij de bazen zijn: 

- Joden en zwarten worden in de geschiedenis vaak geïdentificeerd met vuil, egoïstisch, het 
kwade, onmenselijk... Maar joden en zwarten verzamelen zich in gemeenschappen en 
worden een soort collectief subject. Er is een soort samenzwering tussen de individuen die 
het collectieve andere uitmaken. 

- De vrouwen zijn verspreid en er is geen communicatie tussen hun. Het is moeilijk om tot een 
collectief subject te komen. We zien nooit een revolutie van de vrouwen. In marxistische 
termen: de vrouwen hebben geen klassenbewustzijn, ze zien zichzelf niet als deel van een 
groep. Vrouwen hebben het moeilijk om te dromen over emancipatie. Het is vergelijkbaar 
met dat als we nu zouden denken aan een wereld zonder kapitalisme, dit is ook moeilijk. 

- Plato maakt het verschil tussen mensen die veel doen en kunnen en degene die dit niet 
kunnen. In beide groepen zijn er mannen EN vrouwen (dus Plato was best wel 
vrouwvriendelijk voor zijn tijd) 

- Alle vrouwen doen mee met de ideologie van de mannen. 
- Er is altijd een ideologie die onderzoek doet. (bv. medische wereld: seksuele problemen bij 

mannen worden veel meer onderzocht dan bij vrouwen). De inhoud is waar, maar waarom 
hebben de wetenschappen enkel interesse in dat gebied? 

- Een vrouw kan zelfs niet dromen, omdat ze zó onderdruk wordt door + afhankelijk is van de 
man 

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

Voorbeeld: Een vrouw met een diploma is een bedreiging voor een man met een diploma, want 
hierdoor is er minder kans op een bepaalde job. 

- Aan de unief probeert men een genderevenwicht te creëren in de vakgroepen. Abstract is 
iedereen akkoord, maar mannen denken misschien wel “Misschien hebben wij dan minder 
kans op een job.” 

- Wat mannen stoort zijn vrouwen die niet hebben begrepen dat hun plaats de plaats van het 
ander is en zij dus plaats moeten maken voor de man 

- Voor mannen is het geen probleem om competitie aan te gaan met mannen, maar wanneer 
het een vrouw is, zien ze dit als een grotere bedreiging. 

Kants idee van “comfort = opium” bij mannen en vrouwen 

Als ik geld heb, hoef ik niet te denken, denken is voor stommeriken, ik kan alles betalen dat ik nodig 
heb. Ik moet zelf niet denken, want ik voel me comfortabel. Niet emanciperen doet geen pijn. 

De mensen die zich in opressie bevinden voelen zich niet onderdrukt. Ze moeten niet zelf denken en 
dat is gemakkelijk voor hun. 

De Beauvoir: vrouwen durven zich niet emanciperen omdat dit ook meer werk met zich meebrengt 
en pijn kan veroorzaken. Bv. we zijn financieel afhankelijk van ouders, dit is comfortabel dus ze gaan 
zich niet emanciperen. De opressie is comfortabel en daarom gaan we het niet veranderen. 

Abstrace gelijkheid, concrete gelijkheid. 
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Break on through: “Als men strijdt, redeneert men niet meer”, voorbij de vraag of vrouwen 
superieur, inferieur of gelijk zijn aan de man. 

- Je kan altijd argumenten voor en tegen vrouwenemancipatie 16vinden. Het gaat niet 
daarover. We moeten doorbreken en iets anders doen. 

Ja zeggen tegen de onvermijdelijke eenzijdigheid van de menselijke existentie. De Beaovoir is 
existentialist dus de extensie is het eerste. We zijn allemaal historisch en cultureel bepaald. Alles is 
gestuurd door onze situatie in de wereld; dus een neutraal perspectief is onmogelijk. 

Methodisch: Al de ‘common places’ moeten we in vraag stellen. Alle ideeën zoals bv. mannen zijn 
beter of vrouwen zijn beter moeten we blijven in vraag stellen. 

De objectiviteit bestaat niet. Alles wat vanzelfsprekend is, moeten we in vraag stellen. 

Inhoudelijk: We moeten toegeven dat het feit dat men vrouw is ons meer materiaal eeft om een 
discours over wat een vrouw is te articuleren. Onze kennis van de vrouwelijke wereld is intiemer dan 
de kennis die de mannen hebben over onze wereld. 

Wat moet dan onderzoch worden qua inhoud? We moeten kijken wat de vrouw is geworden. Dus 
hoe het concept vrouw is geworden tot wat het is. 

Hoe komt het dat we bij een vrouwelijke baby bepaalde ideeën hebben om die baby tot vrouw op te 
voeden? Het is geen vraag die juist of fout is, we willen construeren hoe de waarheid tot stand is 
gekomen, welke kansen de vrouwen in de geschiedenis gehad hebben & welke kansen ze vandaag 
hebben. 

Nu: Hoe zou men vrijheid en emancipatie moeten denken in het geval van de vrouw? De 
existentialistische moraal: het interessante is dat het ware of het goede niet bestaat, alles is bepaald 
door de particulaire situatie van een individu. 

Vrijheid is het belangrijkste en dit betekent dat geluk secundair is voor haar. Geluk komt normaal 
gezien niet zo naar voren bij filosofen. Bij Aristoteles komt dit naar voor maar niet in de vorm die wij 
“hapinnes” of “geluk” noemen. 

Het belangrijkste voor haar is vrijheid, als je nu gelukkig bent met vrijheid of niet. 

In 1940 zeiden vrouwen bv. dat ze gelukkig waren als huisvrouw, maar geluk is secundair aan vrijheid 
en het geluk op zich, bestaat niet. 

 

 

 

 

 
16 Vrouwenemancipatie is een wereldwijde beweging voor de gelijkberechtiging van vrouwen op juridisch, 
politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak. 
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Paul Precaido (1970) 
Naam van het werk Wat? Jaartal 

Manifiesto contrasexual Vertaling: countersexual 
manifesto 

2002 

Testo Junkie Sex, drugs, and biopolitics in 
the pharmacopornographic 

2013 

Pornotopia An essay on Playboy’s 
architecture and biopolitics 

2014 

 

- Geen gender – studies, geen wetenschap, maar filosofisch terorrisme.  
- Nieuwe concepten om de wereld anders te bekijken. 

 

 

Key concepts of the farmacopornographic era 
Biopolitics 
De politiek houdt zich voornamelijk bezig met de controle over het leven, probeert het biologische 
leven van mensen te beïnvloeden/ sturen. 

Bv. Coronavaccins en gezondheid is een ding van de politiek. 500 jaar geleden was dit niet 
vanzelfsprekend. 

Farmacopornographic 
In onze tijd is biopolitiek veranderd naar Farmacopornographic era (pg. 33 – 36). 

Farmaindustrie en pornografie zijn nu de 2 principes van onze wereld. Alle activiteiten van de 
mensen in de economie volgen het model van de pornografische industrie. 

De constitutie van de subjectiviteit is gedetermineerd door welke geneesmiddelen wij nemen of 
welke drugs wij nemen om subjecten te worden. 

Principes van de farmapornografische era 
Masturbatie 
Masturbatie zijn hij als motor van de economie. è We helpen elkaar een orgasme te krijgen en zo 
werkt de economie ook. 

Het systeem heeft mensen nodig die graag willen werken. Je krijgt dat door mensen gelukkig te 
houden & dit doe je door porno en de zoektocht naar seksuele bevrediging te promoten. 
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“Potentia gaudendi” – “De kracht van vreugde” 
- We zijn op zoek naar genot. 
- Kracht in de economie of het systeem, we zijn verplicht om te geniegen. 
- Een van de problemen nu is dat we niet kunnen genieten door Covid-19. Daardoor valt er 

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

“Excite” and control 
Subjecten bevinden zich altijd in een dynamiek tussen geprikkeld worden en dan een toppunt te 
raken. Dan komt de frustratie en depressie. Daarna brengen we het terug naar boven via porno, 
pillen etc. 

Tabel met filosofen en youtube links 
Antieke wijsbegeerte (7de eeuw – 2de eeuw v.C.) 

 

Middeleeuwse wijsbegeerte (2de eeuw v.C. – 15de eeuw) 
Filosofen Youtube – link 
Al – Farabi https://www.youtube.com/watch?v=XmnzPiiDTm0 
Anselmus van Canterbury https://www.youtube.com/watch?v=FmTsS5xFA6k  
Maimonides https://www.youtube.com/watch?v=rR5uHapnOsU  

 

Moderne wijsbegeerte (15de eeuw – 1831) 
Filosofen Youtube – link 
Hobbes https://www.youtube.com/watch?v=9i4jb5XBX5s 

 

Filosofen Youtube – link 
Thales van Milete https://www.youtube.com/watch?v=IiHSCK9aO0E 
Anaximander https://www.youtube.com/watch?v=ixEUR2YLD4M  
Anaximanes https://www.youtube.com/watch?v=IKhNX62JHRs  
Heraclitus / 
Parmenides https://www.youtube.com/watch?v=MbDW1836TXg  
Protagoras https://www.youtube.com/watch?v=KPD0XWW8MSo  
Gorgias https://www.youtube.com/watch?v=KPD0XWW8MSo 

https://www.youtube.com/watch?v=OAmgZ-GDThk  
Socrates https://www.youtube.com/watch?v=DKwecwRae8c 

https://www.youtube.com/watch?v=uvY3VWe4O4k  
https://www.youtube.com/watch?v=b2wM4pApOtM  

Plato https://www.youtube.com/watch?v=VDiyQub6vpw  
https://www.youtube.com/watch?v=keH9U7p5KF8  
https://www.youtube.com/watch?v=jLesc5lITvo  

Aristoteles https://www.youtube.com/watch?v=hRx7fdbxNPI 
https://www.youtube.com/watch?v=csIW4W_DYX4 
https://www.youtube.com/watch?v=Am-3cJ99lXc  
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Descartes / 
Baruch De Spinoza https://www.youtube.com/watch?v=Z5LS2PoZKvM 

https://www.youtube.com/watch?v=pVEeXjPiw54  
Locke https://www.youtube.com/watch?v=i-a4ueSsa3Y  
Leibniz https://www.youtube.com/watch?v=9UKGPOwR-iw  
Astell https://www.youtube.com/watch?v=fCUfcS-u9O0 
Wolff  
Berkeley https://www.youtube.com/watch?v=5C-s4JrymKM  

https://www.youtube.com/watch?v=hi6TbMEk_T4  
La Mettrie  
Hume https://www.youtube.com/watch?v=HS52H_CqZLE 

https://www.youtube.com/watch?v=-QpUrSn3cWU  
Baron d’Hollbach https://www.youtube.com/watch?v=EujnyOMTOeQ  
Kant https://www.youtube.com/watch?v=0or7SB3gRLY  

https://www.youtube.com/watch?v=CKYkqtQz_pY 
https://www.youtube.com/watch?v=nsgAsw4XGvU  

Burke / 
Wollstonecraft https://www.youtube.com/watch?v=_6nyX1c5jjw 

https://www.youtube.com/watch?v=YocoUuAZvCA 
Fichte / 
Hegel https://www.youtube.com/watch?v=H5JGE3lhuNo 

 

Moderniteit (19de eeuw) 
Filosofen Youtube – link 
Karl Marx https://www.youtube.com/watch?v=tmQHaT777lM 

https://www.youtube.com/watch?v=fSQgCy_iIcc 
https://www.youtube.com/watch?v=TMmDebW_OBI  

Friedrich Nietzsche https://www.youtube.com/watch?v=wHWbZmg2hzU 
https://www.youtube.com/watch?v=GnyUIgt7C94  

 

Postmoderniteit (ca. 1945 tot heden) 
Filosofen Youtube – link 
Simone de Beauvoir https://www.youtube.com/watch?v=Ws2Y2cWme8c 

https://www.youtube.com/watch?v=3BaLEK8g7p0 
Paul Ricoeur https://www.youtube.com/watch?v=ru4G0zKXtps 

https://www.youtube.com/watch?v=woQEXuH_0GA  
Heribert Boeder / 
Paul Precaido / 

 


