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COLLEGE EEN 

wat moet u van het college van vandaag kennen voor het examen? 
 

- ethymologie en definities van filosofie 

- filosofie in de strenge zin en wat niet filosofie is 
- zijn =wezen = is geweest 
- tijdperken van de geschiedenis van de filosofie 
- socrates, nietzsche en preciado als voorbeelden van de filosoof 

 
 

 

 

filosofie in de oudheid 

 

wat is filosofie? 
 

 
wat is filosofie? 

o filosofie: oorspronkelijk grieks woord 

o nederlands: twee woorden om filosofie te vertalen 

➔ filosofie 

➔ wijsbegeerte 

 
o de etymologie van het woord ‘filosofie’ toont aan dat filosofie een samenstelling is van: 

➔ vriendschap/ liefde 

➔ wijsheid 

filosofie = vriendschap/ liefde voor de wijsheid 

 
o de etymologie van het woord ‘wijsbegeerte’ zegt ons daarentegen niets over de vriendschap: het is 

wijs-begeerte 

filosofie= begeerte naar wijsheid (= wat als waarheid wordt erkend) 

 
men kan dus filosofie op twee manieren benaderen: 

o filosofie als wijsbegeerte (= neiging naar weten) 

o filosofie als filosofie (= neiging naar vriendschap) 

FILOSOFIE 
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de filosofische vraag is altijd: ‘wat betekent dat?’ 

 
aristoteles begint zijn metafysica met de wijsbegeerte. er was een neiging naar meer weten en niet 

noodzakelijk naar meer vriendschap 

 
o de wijsheid die de filosoof nastreeft is altijd iets anders dan de wijsheid die de meerderheid als 

waarheid erkent 

➔ mensen kunnen zich soms niet identificeren met de ‘wij’ of ‘de waarheid’, het deel die zich 

voorstelt als het geheel 

➔ mary wollenstein: “ jullie praten over de rechten van de mens maar eigenlijk spreken jullie over 

de rechten van de man ”, de mannen zijn ons niet alleen vergeten maar ze doen alsof ze ook 

over de vrouwen praten. 

➔ hegemonie: de wijsheid die als waarheid geldt, wat de meerderheid zegt is waar. de waarheid is 

afhankelijk van de tijd, er is een transitie naar een nieuwe waarheid 

 
o de liefde voor de wijsheid is een kritiek van de heersende ideologie, van de waarheid van het 

gezonde verstand, van alles wat voor iedereen vanzelfsprekend is geworden 

 
filosoof: “ ik ben geen wijze.” 

o filosofie is een disruptief discours (discours die de waarheid in vraag stelt) over de realiteit die de 

waarheid in vraag stelt (filosofie is altijd politiek, het gebeurt in steden onder de mensen en niet in 

universiteiten) 

 
o filosofie zegt: “ wat je ziet, wat je denkt, dat de realiteit is, is eigenlijk niet de echte realiteit maar een 

vertekende interpretatie of onwaar begrip daarvan” 

➔ de filosofen van die tijd vragen zich af wat betekent “is, het zijn”. 

 
het is geen naïeve of objectieve discours over de objectiviteit 

wat je denkt dat de realiteit is, is niet de echte realiteit 

wat je ziet is niet wat je ziet soms een vertekening soms is het volledig anders 

 
o filosofie is echter niet zomaar iets zeggen, de taal van de filosofie is anders dan de alledaagse taal 

➔ begrip ipv beelden 

➔ catechismus (= opsomming van de leer waarin alle dogma’s gegeven worden en uitgelegd, er 

mogen geen vragen worden gesteld men moet alles vanbuiten leren) 

- de machthebbers zeggen de waarheid omdat ze in contact staan met de goden, je moet 

aanvaarden wat ze zeggen, je mag geen vragen stellen 

- filosofie: wat betekent dat? 

 
➔ immanentie (= er in blijvend, alles gebeurt in het denken) ipv transcendentie (= er boven 

verheven, wijsheid komt van iets dat niet menselijk is) 

➔ argumenten geven ipv louter verhalen te vertellen waarin men moet geloven 
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westerse -en niet- westerse filosofie: 

o men moet zich eerst afvragen wat er wordt bedoeld met filosofie? 

➔ wereldvisie 

➔ transcendente kennis 

➔ morele principes 

➔ religie 

 
o het overheersende verschil is de plaats die ethiek inneemt 

➔ westerse filosofie: ontologie (= oorzaak-gevolg) 

➔ niet-westerse (chinese) filosofie: ethiek (= gedrag van de mens) 

 
o de hedendaagse discussie tussen de westerse en de niet- westerse filosofie: 

de griekse filosofen zijn niet allemaal filosofen aan de ene kant willen we differentiatie aan de 

andere kant uniformatie 

 
solon van athene: 

griekse dichter en politicus, schreef de wetten voor athene 

 
confucius: 

chinese wijze (= filosoof) en politicus, zijn teksten beginnen altijd met: “de meester zegt”, waarom vragen 

worden hie rook niet getolereerd. 

 
zarathustra: 

hij was een profeet en stelde dat er een god van het goede is en een god van het kwade. de mens zit 

ingeklemd tussen de twee en moet trachten voor het goede te kiezen. het gaat hierbij niet louter om het 

aanvaarden van de leer maar om het zeggen, denken, doen van het goede. 

o filosofie betekent zowel liefde voor of vriendschap met de wijsheid alsook begeerte naar de wijsheid 

o filosofie is een al dan niet bewuste affectieve verhouding tot wijshied 

o filosofie is geen weten, geen wetenschap 

o filosofie is ook geen wijsheid, maar wel het streven naar wijsheid 

 
➔ de specifieke betekenis van deze woorden is nooit hetzelfde in de geschiedenis van de filosofie 

 
filosofie: een rare vriendschap 

 
vriend van de wijsheid betekent ook vijand van de wijze, de wetenschappers, van de dominante opinie en ook 

van de vrienden van de wijsheid 

 
o deze kritische attitude is ook begeerte en verlangen 

o filosofen verdragen elkaar niet 

- homerus en hesiodus (dichters): 

- hoe moet een man zijn? 

- hoe gedragen de goden zich? 

- hoe kun je de goden plezier doen? 
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- hoe is de mensheid ontstaan en hoe is ze geworden hoe ze is? 

- plato en Aristoteles (filosofen) 

- waarheid beschrijven 

- inzichten huidige tijd 

 
plato en aristoteles zijn sinds het begin tegen homerus en hesiodus 

aristoteles zei dat dichters allemaal leugenaars zijn 

 
filosofie is niet vanzelfsprekend 

de eerste stap is de emancipatie (= streven naar een volwaardige plaats in de samenleving) van: 

➔ de kloof zichtbaar maken tussen de mens en de filosofie is ook emancipatie 

 

 
 

de historiciteit van de filosofie 

filosofie is wat ze is geweest (dat is haar wezen): ik ben alles wat ik tot nu toe geweest ben 

de tijdperken: 

o antieke wijsbegeerte (7e tot 2e eeuw v. chr) 

o middeleeuwse wijsbegeerte (2e eeuw v. chr tot 15e eeuw n. chr) 

o moderne wijsbegeert (15e eeuw n. chr tot 1831) 

o moderniteit (1831 tot 1945) 

o postmoderniteit ( 1945- ….) 
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SPINOZA (1632-1677) 
o nederlandse filosoof 
o grondlegger verlichting 
o “un monstre de confusion et de tenebres”, “universally famous”, “atheorum nostra aetate 

princeps” 
o spinozist als belediging 
➔ god is een enkelvoudige op zich staande substantie waarbij zowel materie als gedachten 

de attributen zijn 
➔ mensne hebben een probleem met spinoza omdat hij zegt dat er geen god is die zegt hoe 

we ons moeten gedragen. er is geen god, wij zijn allemaal god. er zijn geen betere 
mensen, we zijn allemaal gelijk. 

 

o hij stelde dat er slechts een substantie kan bestaan, het geheel. alles is hetzelfde. god en de 
natuur is hetzelfde. 

o deus sive natura 
➔ god, ofwel de natuur 
➔ het is om het even 

 

o radicaal egalitarisme en radicale democratie 
 

hij was gevaarlijk voor de sociale, religieuze, politieke en economische orde 

filosofie: een storende wijsheid 
 

SOCRATES (469-399 V. CHR) 
o grieks atheense filosoof 
o stichter van de westerse filosofie 
o zelf geen geschriften nagelaten, bekend door verslagen van zijn studenten (plato, xenophon) 

 

o “ ik weet dat ik niets weet” 
➔ in tegenstelling tot andere filosofen wist hij dat hij niets wist 
➔ aanvallen van de sofisten 
➔ hij wou de mensen kritisch laten nadenken zodat men zelfkennis kon opdoen en een 

deugdzaam mens worden 
 

o “ ik weet dat wat jullie voor waar, goed, juist en schoon houden, vals is” 
o horzel van athene 

➔ socrates had veel bewonderaars maar niet iedereen was gecharmeerd door zijn 
doortastende manier van vragen stellen 

 
o voerde nieuwe goden in en misleidde de jeugd 

➔ hij werd beschuldigd van goddeloosheid (= ondermijning van de religieuze wetten) en 
het bederven van de jeugd omdat hij hen kritisch leerde nadenken en hun daardoor zou 
aansporen tot ongehoorzaamheid. hij werd ook sofist genoemd wat inhield dat hij 
staatsgevaarlijk ideeen zou hebben. hij was ook antidemocratisch, proces van 
willekeurig kiezen was voor hem geen garantie voor en rechtvaardige houding. 

➔ filosoof zit niet aan de kant van de goeien 
 

 

filosofen zijn ambetante mensen 
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NIETZSCHE (1844-1900) 
- filosofie is: voorbij goed en kwaad 

(alles is relatief) 

- provocatief, controversieel 

- noch nihilist ((toegeven dat er niks is) 

noch atheïst 

‘god is dood’ 
Er was ooit een god 

Hij is nu dood 
Wij hebben hem vermoord 

En nu? Wat onder god? 
De dood van god is geen antwoord maar een 

probleem (hoe maken we nu iets van de wereld) 
➔filosofie= het zichtbaar maken van dat probleem 

SPINOZA (1632-1677) 
 

‘een monster van verwarring en duisternis’ 

‘Prins van de atheïsten (tegen monarchie..)’ 

- Spinozist= belediging (atheïst/materialist) 

- Slechts één geheel kan bestaan (alles is één) 

- God en natuur is hetzelfde= er is geen god 

➔de mens= stuk van natuur die kan praten 

- Radicaal egalitarisme en radicale democratie 

- Gevaarlijk voor religieuze, politieke, sociale, 

economische orde 

PRECIADO (1970) 
= gender benaderd door 
filosoof 
- geen genderstudies, geen 
wetenschap maar filosofisch 
terrorisme 
- nieuwe concepten om wereld 
anders te bekijken 
- destructief 

PAUL PRECIADO (1970) 
o identiteit, gender, pornografie, architectuur, seksualiteit 
➔ als een filosoof gender denkt dan creëer je een 

monster 
o de wereld draait op porno en farmacologie 
o pornotopia: an essay on playboy’s architecture and 

biopoliticus (2014) 
o test junkie: seks, drugs and the biopolitic in the 

pharmacopornografic era (2013) 

o manifiesto contrasexual (countersexual manifesto) (2002) 
o geen gender studies, geen wetenschap, maar filosofisch 

terrorisme 

o nieuwe concepten om de wereld anders te bekijken 

 
 

 

 

F. NIETZSCHE (1844-1900) 

o de hamer-filosoof 
o filosofie is aan gene zijde van goed en kwaad 
➔ filosofie is voorbij goed en kwaad. het is voorbij wat mensen denken dat goed is, er is 

niets dat opzich goed is, alles is relatief. 

o provocatief, controversieel, polemisch 
o nihilist? atheist? 
o nietzsche stelde dat er ooit een god was maar dat de mens hem heeft vermoord. de dood van 

god is geen antwoord maar een probleem, wat doen we nu zonder god? 
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wat moet u voor het examen weten? 

- chronologische volgorde van alle vermelde personen 
- schema van filosofie in de oudheid: alleen de structuur 
- over het begin van de filosofie: de verschillende opties, de keuze voor deze cursus 
- slide 6 “heraclitus vs parmenides” 
- alles over metafysica 
- wat is de natuurfilosofie? 
- heraclitus vs de natuurfilosofie, de mythologie en het gezonde verstand 
- wat betekent zijn voor heraclitus 
- dialectiek, logica van de verandering van de natuur, worden =zijn, wat is is en wat niet 
- de wijsheid van heraclitus 

 

wat is filosofie in de oudheid? 
 

 
schema van filosofie in de oudheid: 

 
een schema is een structuur/ skelet, in het grieks betekent schema dans/ choreografie. 

er zijn hier 3 momenten: 

1) objectiviteit 

2) subjectiviteit wat is democratie 

3) subjectiviteit/ objectiviteit 
 
 
 

COLLEGE TWEE 
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bij objectiviteit zien we de mensen 

met het object bezig als iets dat 

voor mij staat, goden, universum, 

logos, het zijnde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
menselijke dingen 

subjectiviteit, bij de sofisten, wat is 

de mens, is er een waarheid, is 

alles niet afhankelijk van de 

situatie. voor elke mens zien de 

dingen er anders uit. wat is 

rechtvaardigheid op zich? met 

socrates kwam de filosofie naar de 

aarde, hij filosofeerde over de 

 
 
 
 

 
objectiviteit/ subjectiviteit, 

mensen zitten einde van een 

proces men moet alles herzien. 

wat is de zichtbare realiteit? ze 

bespreken politieke en ethische 

kwesties. 

subjectiviteit/objectiviteit 
enkele pijl aristoteles → plato: voor plato bestond aristoteles 
niet 

 
subjectiviteit + objectiviteit 
= synthese van alles wat de mensen voor hen hebben gedaan, 
proberen op alle gebieden van de realiteit iets te zeggen, 
filosofie = hoogste wetenschap 

subjectiviteit (focus op de mens) 
object = de mens, menselijke handelingen, wat goed en kwaad 
is, we kijken naar binnen (een subject) 

 
socrates versus socrates; 
➔socrates= zelf sofist, één van de 
belangrijkste/bekendste/belachelijkste sofisten 

objectiviteit 
object = het zijn, elementen, we kijken naar buiten (een object) 

- (natuurfilosofen vs mythe) versus (parmenides vs 

heraclitus) 

➔n & m: stellen de vraag naar de oorsprong; 
elementen 
➔p & h: stellen de vraag naar het zijn 

- parmenides versus heraclitus 

➔ p: zijn = niets 
➔ h: zijn = iets 

- natuurfilosofen versus mythe 

➔n: we praten over het element waaruit alles is 
ontstaan 
➔m: we praten over wat voor ons staat 
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het begin van de filosofie 

wanneer, waar, waarmee begint de filosofie? 

 

homerus 

o dichter 

o auteur odyssee 

o eerste filosoof voor de gewone mens in 

de tijd van aristoteles. 

o alles uitgelegd aan de hand van goden 

 
thales 

o hij wordt gezien als de eerste filosoof 

o de dekolonisering van curriculum filosofie 

zegt dat filosofie geen griekse of europese 

uitvinding is 

o begin natuurwetenschappen: onderzoek 

naar wat natuur en universum is, realiteit 

wiskundig verklaren, getallen zijn de essentie 

van dingen 

 
buddha en confucius en thales 

o zelfde periode 

➔ in die jaren in verschillende delen van de 

aarde komen er vrijdenkers. 

➔ confucius en buddha schrijven wijsheden 

en zeggen interressante dingen. het goede en 

kwade zijn twee dingen 

BEGIN VAN DE FILOSOFIE 
 

met wie/waar/ wanneer begint de filosofie? 
meerdere opties: 

- homerus 

- zarathustra (goed/kwaad) 

- thales 

- boeddha 

- conficius 

 
filosofie begint met een wedstrijd (agon) 
in deze cursus begint filosofie hier bij heraclitus en 
parmenides in griekenland: 
grieks kun je zien als een manier van denken 
filosofie heeft altijd een graad en ruimte van vrijheid nodig 

 
heraclitus versus parmenides 

- wedstrijd gaat over de vraag naar de zin van het zijn 

- niet het historisch begin maar een nieuw begin: 
➔filosofie emancipeert zich definitief van de 

mythe 
➔zelf vragen beginnen stellen ipv bezighouden 
met die van anderen 
➔associaliteit vd filosoof 
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heraclitus versus parmenides 

 

het is moeilijk om over de filosofen te praten en hun te bestuderen. 

o over heraclitus weten we bijna niets 

over parmenides weten we een klein beetje (gedicht) 

over plato weten we bijna alles 

➔ alles wat we over hun weten is op basis van fragmenten van hun boeken “over de natuur”(= 

titel). er is een groot gebrek aan bronnen. je weet niet of het klopt want bijna alle filosofen 

zouden over de natuur geschreven hebben 

 
 

 
zijn bij parmenides: 

o geen woorden, 

geen verandering (= niet 

onveranderbaarheid is bij 

beide filosofen te vinden) 

 
➔ deze concepten zijn 

met elkaar verbonden 

over de filosofen 

 
➔ discussie tussen 

deze twee filosofen is 

niet gebeurd 

 
➔ het eerste zelf- 

contradictorische 

antwoord van de filosofie 

op de zijnsvraag, de 

filosofie heeft dat en het 

tegendeel gezegd. 

filosofie is dus geen 

categorisch oordeel (= a 

is b). filosofie is een 

disjunctief oordeel (= het 

is a of een andere a) 

PARMENIDES 
identiteit zonder verschil, veelheid zonder eenheid ➔ onveranderlijk 

 
 
 
 
 
 

realiteit volgens parmenides 
=onveranderlijk 
- de realiteit bestaat niet, het is een schijn van niets = niet meer dan een 

illusie 

- het niets kan je niet denken, dus niets zijn bestaat niet 

- de echte realiteit is onveranderlijk, ongeboren, in zichzelf rustend 

- we gebruiken het werkwoord ‘zijn’ op een verkeerde manier, om naar 

dingen te verwijzen die niet zijn, maar alleen worden (veranderen) 

- de realiteit is niets meer dan woorden/namen → via woorden 

interpreteren we de realiteit 

- de wereld waarin we leven is een schijn-realiteit 

-  parmenides schrijft een mythologisch gedicht om de dood van de 

mythe, en het begin van de échte filosofie aan te kondigen 

- het denken = destructief 

➔“zijn” en “niets” is hetzelfde 
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HERACLITUS 
identiteit/verschil, eenheid/veelheid in het zijn ➔ veranderlijk 

 
- het principe is de logos ➔ alles is één en één is alles, alles maakt deel uit van 

een cyclisch systeem 

➔bv . nacht en dag zijn geen gescheiden dingen, nacht is het negatieve 

deel van de dag 

➔je moet niet naar mij luisteren maar naar de logos (mijn woorden) de 

eenheid die wij niet zien 

 
- het ‘worden’ is niet iets in de tijd maar een logische verandering = je moet 

alles van links naar rechts+ omgekeerd lezen 

- veranderingen niet lineair/temporeel maar cyclisch 

➔We zijn en we zijn niet 

 
- géén hiërarchie in de elementen, alles is één 

➔ Hij gebruikt “vuur” voor wat eigenlijk “logos” zou moeten zijn 

 
- logos is overal, maar de mensen kunnen/willen dat niet beseffen 

➔ze luisteren niet naar wat de woorden zeggen 

➔ze denken dat ze wakker zijn maar ze zijn aan het slapen 

➔ ze denken iets werkelijks voor ogen te hebben (schijnrealiteit) 

➔ ze beseffen niet dat alles één is 

 
- natuurfilosofie + mythe reproduceren en versterken het idiotisme van 

mensen 

heraclitus: “ alles wat is verandert” 
o object (= logos), de logica van alles wat is verandert niet 
o wij veranderen in de tijd maar de tijd verandert niet 
o eenheid/ veelheid 
o identiteit/ verschil 
o iemand bekritiseren: persoon noemen 

heraclitus kende parmenides niet, hij heeft hem nooit genoemd 
 

 

examenvraag: 

de discussie tussen de twee filosofen is op zich nooit gebeurd, maar is er nu wel voor ons. ze kenden elkaar 

niet, geen versus op zich maar voor ons. om de geschiedenis van de wijsbegeerte te proberen begrijpen 



12  

heraclitus en parmenides 

 

met heraclitus en parmenides wordt filosofie metafysica en daarom een ideologie. 

 
wat is metafysica? 

(// break through on the other side) 

 
metafysica bij heraclitus 

de metafysica ( fragment 1 pagina 1) 

= het onderzoek naar wat achter/ voorbij de zichtbare realiteit of 

natuur is. gaat op zoek naar het wezen van de werkelijkheid en 

wat erachter zit. 

 
➔ heraclitus: 

hij vraagt zich niet af wat zichtbare natuur is maar wat erachter 

zit dit is voor hem logos (= theorie, relatie, wet) een logica van 

wat bestaat. geen kat beseft wat de logos is. de mensen lijken te 

slapen. 

 
“je moet niet naar mij luisteren maar wel naar de logos” 

de logos zegt dat alles 1 is, 1 is alles. de realiteit is een geheel, dit 

is het object voor hem. het object kan alleen gedacht worden, 

het komt alleen, van , voor, door het denken. de logica van de 

realiteit zie je niet. je ziet enkel de dingen die veranderen. hoe 

en waarom zij veranderen zie je niet. 

 
“deze logica is wat altijd aanwezig is in de realiteit, het is de 

dynamiek van wat is” 

 
o noodzakelijk ( dat dag nacht wordt en omgekeerd en dat 

de twee een zijn) betekent het kan niet anders, het is zo, deze 

beweging is de beweging van dingen die contingent zijn (dag 

nacht) 

➔ de onveranderlijke logica van de veranderingen in de 

fysieke wereld 

 
o denken dat goed en kwaad twee verschillende dingen 

zijn is typisch voor het gezonde verstand. hij geeft hiermee 

kritiek op de toenmalige vanzelfsprekende manier om te 

filosoferen: natuurfilosofie 

 
als we heraclitus en parmenides vragen wat filosofie is luidt hun 

antwoord: 

METAFYSICA 
 

= het onderzoek naar wat 
voorbij/achter de natuur/zichtbare 
realiteit is, voorbij goed/slecht 

 
- geen bestaand woord bij 

heraclitus/parmenides/aristoteles 

(boek ‘metafysica’) 

 
- woord komt van andronicus van 

rhodos: uitgever + verzamelaar 

van werken aristoteles 

➔ ‘meta’-fysica = na de 
fysicaboeken moet je dit lezen 

 

metafysica volgens heraclitus 
- het object achter de muur= de 

algemene wet: alles is één 

➔ de realiteit is een geheel 
➔dag en nacht zijn twee aparte 
dingen maar het zijn momenten 
van eenzelfde principe: dag en 
nacht is één 
➔object: alleen van,voor,door, in 
het denken 

 
- de noodzakelijkheid (het kan niet 

anders) in de contingentie= de 

onveranderlijkheid van 

veranderingen in fysieke wereld 

 
➔kritiek op toenmalige 
vanzelfsprekende filosofie in de 
wereld= natuurfilosofie 
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o doorbreken naar de andere kant van de alledaagse realiteit, de realiteit beleven we als een 

onophoudelijke, zelfdestructieve opeenvolging van dag en nacht 

 
in een van de fragmenten (57 pagina 6) van heraclitus is er een directe kritiek op hesiodus: 

 
hesiodus: 

- de leraar van de meeste mensen 

- eigenlijk heeft hesiodus geen idee over wat hij praat 

- hij praat over de dag en de nacht, goede kwade, man en vrouw en dit is eigenlijk mythodologie 

- de realiteit is eigenlijk een dwaliteit 

 
heraclitus: 

- je moet deze realiteit niet proberen beter te formuleren je moet deze proberen te doorbreken 

- aan de andere kant van de realiteit geloven de mensen dat ze leven 

- heraclitus zegt dat iedereen aan het dromen is en de droom is werkelijk. alles volgt de tijd 

- hij springt achter de realiteit. 

 
➔ voor hun twee heeft filosofie niets te maken met filosoferen over het zin van de leven, wat wij denken 

dat de vragen van de filosofie zijn (vb. wat is de zin van het leven?) zijn niet de onderwerpen bij alle 

filosofen. 

➔ filosoferen is niet je af vragen wat het principe of de oorsprong van alles is of wat de zin van het leven is. 

 
wat is de zin van het leven? 

➔ dit zijn geen filosofische vragen maar het zijn zeer normale vragen die mensen ook kunnen stellen, 

➔ daarvoor hoef je geen filosofie gestudeerd te hebben 

➔ vragen waar dichters (homerus en hesiodus) en natuurfilosofen (thales) zich mee bezig houden 

➔ om deze vragen te stellen heb je geen break on through nodig. 

 
om te filosoferen moet je volgens heraclitus en parmenides eerst en vooral de veilige comfort zone van de 

vanzelfsprekendheden over wat is en moet zijn verlaten, het “you know” waarmee break on through start. je 

moet de alledaagse realiteit en al haar zekerheden perforeren, een gat maken in de muren van deze 

werelden en durven je te laten interpelleren door het object on the other side 
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NATUURFILOSOFIE 
 

= het zoeken naar het fysieke/materiele principe (water/lucht..) van het heelal + dit zien als het wezen 
(substraat) van de zintuigelijk waarneembare realiteit/empirisch onderzoek: de stoffelijke oerstof waaruit 
alles bestaat, waarvan alles ontstaat, waarin alles ontbindt 

 
- empirische observatie= eerste oorsprong van de zichtbare realiteit (alles wat je vroeger zag waren 

de vier elementen) 

➔ze denken in termen van oorzaak, oorsprong, constitutief van de zichtbare realiteit, deel van de 
natuur 

 
- ontologische continuïteit = het principe van de natuur is hetzelfde als de natuur (heeft betekenis 

‘zijn’ niet geproblematiseerd) 

heraclitus vs natuurfilosofie 

- heraclitus bekritiseert natuurfilosofen die vragen stellen bij wat het principe van de natuur is (+ 

mythologie en het gezond verstand): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- heraclitus’ liefde heeft een ander object 

- de natuur ontstaat niet (geen god/iets anders die kosmos gemaakt heeft) 

kritiek op de toenmalige vanzelfsprekende manier om te filosoferen: natuurfilosofie 

 
wat is de natuurfilosofie? 

 

 

heraclitus vs de natuurfilosofie 

o filosofie is liefde en begeerte 

o zijn en liefde heeft een ander object 

o het wezen is niet de natuur maar het ontzichtbare wezen, de logica dus, van de zichtbare realiteit 

(b123, b10, b106) 

➔ het wezen is de logica van de zichtbare realiteit 

 
o heraclitus en parmenides zijn niet geinteresseerd in de uitleg van de natuur, de oorsprong van de 

natuur. 
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➔ de kosmos is hetzelfde voor ons allemaal het is altijd levend geweest en zal het altijd zijn. het 

heeft geen oorsprong, ze stellen dat de natuur niet ontstaat, logos is de maat van de natuur niet 

de tijd (b30) 

 
o heraclitus denkt dat de realiteit niet in de tijd verandert 

hoe verandert het dan wel? hij praat over een logische verandering, je moet weten wat recht 

betekent om te weten wat onrecht betekent. je kan elk proces van links naar rechts en van rechts 

naar links lezen. (b88, b67) 

 
o (b57) heraclitus bekritiseert dichter: dag en nacht zijn één 

o heraclitus : tegen filosofen + tegen hesiodus en de mythologie 

 

heraclitus vs de natuurfilosofie, de mythologie en het gezonde verstand 

 

o metafysica is een drievoudige kritiek op de waarheid en wijsheid van de mensen (b2, b40, b129) 

o de vriendschap voor de filosofie is een vijandigheid tegen 3 dingen: 

➔ gezond verstand 

➔ dichters mythodologie (homerus, hesiodus) 

➔ filosofen van die tijd: 

- anaximander 

- anaximenes 

- pythagoras 

- xenophanes 

- thales 

➔ deze drie dingen bevinden zich in een wederzijdse relatie 

 
cultuur heeft leraars nodig om te overleven: 

o homerus en hesiodus 

➔ zijn de leraren van de grieken maar zij zijn ook ooit opgevoed door de common sense 

➔ wat zij schrijven hebben ze geleerd 

➔ hun werken beïnvloeden het gezond verstand 

➔ zij zijn de vijanden want reproduceren de grote fout 

➔ de cultuur heeft leraren nodig om te overleven 

➔ retroalimentatie tussen mythologie, natuurfilosofie en gezond verstand: allemaal mensen 

opgevoed in een cultuur 

➔ alles beweegt, er is feedback. 

 
o aristoteles praat over thales: 

➔ het principe water is niet zo nieuw je vindt dat ook bij dichters zoals homerus 

➔heraclites helpt om te laten zien dat natuurfilosofen geen echte break on through zijn: zij 

verbeteren de waarheid, ze rationaliseren de mythologie 

➔de inhoud is hetzelfde 

➔wat verandert is dat we niet meer over goden praten 
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➔ de natuurfilosofie: geen revolutie (want dichters hadden ookal over water gepraat), maar een 

verbetering van de mythologie 

➔ natuurfilosofie en mythologie ten dienste van de maatschappij 

 
zijn bij heraclitus 

drie definities van zijn: 

1. het zijn van alles vanuit deze kant van de realiteit 

2. het zijn van alles vanuit de other side: de zichtbaarheid van de onzichtbare harmonie (alles is verbonden 

met connecties) (b1, b2, b41) 

3. het zijn van de logos: noch door betekenaars gefixeerd (alles is continu in beweging maar woorden 

fixeren dingen) noch het dialectische worden, verandert niet 

➔ logos “ wil en wil niet genoemd worden met de naam van zeus” 

➔ je kan hem ook vuur, god, goud of het wijze noemen (b32, b90, b64, b66) 

 
worden= zijn, wat is is en wat is niet 

o heraclitus zegt nergens “ alles stroomt en niets blijft bestaan” dk 22 a6 (plato, cratylus 402a) 

o heraclitus zegt dat wat vergaat blijft bestaan alhoewel in zijn tegenovergestelde 

 
“alles blijft omdat alles stroomt omdat alles blijft” (b1, b8, b50, b51) 

Dag moet nacht worden om terug in zichzelf te komen 

 
o de dialectiek van identiteit en verschil maakt het zijn van de zijnden uit (b49a, b12) 

o wat is “ik”, “mezelf”, de “toestand van mezelf” (woord fixeert de pluraliteit) 

o zelfidentiteit is voor heraclitus identiteit van verschillen, het resultaat van de dialectische 

gelijkstelling van tegengestelde toestanden 

o het vuur is een moment van een proces, geen principe zoals het water van thales 

 
de wijsheid van heraclitus 

o 110 (71; 97; lxvii) 

➔ dat mensen alles krijgen waarop ze hun zinnen hebben gezet, is niet beter 

➔ het is niet goed dat je krijgt wat je wilt hebben, het is niet goed om tevreden te zijn en bevredigd te 

worden 

➔ het is niet goed om bevredigd te worden omdat gezondheid pas aangenaam is na ziekte 

 
o 111 (44); 51; lxvii 

➔ ziekte maakt gezondheid aangenaam en goed, hongerig, verzadiging, vermoeidheid, rust 

➔ gezondheid is pas aangenaam voor diegene die ziekte heeft meegemaakt. 

➔ je moet door het verschil gaan om te weten wat iets is 
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wat moet je kennen voor het examen? 

- chronologische volgorde van alle vermelde personen 
- metafysica= ideologiekritiek bij heraclitus en parmenides 
- wat is een idioot? 
- taal en zijn bij heraclitus en parmenides 
- parmenides’ antwoord op de zijnvraag 
- parmenides’ zijnde 
- de onmogelijkheid om niet ideologisch over de wereld en de 

stervelingen te praten 
- parmenides’ versie van de idioten bij heraclitus 
- de dood van de mythe bij parmenides = kritische denken 
- parmenides’ exces= nihilisme 

 
 
 

 

 

vervolg wat is filosofie in de oudheid? 

o heraclitus en parmenides’ hebben kritiek, de wereld kan beter 

o ze zeggen niet dat de mensen naar de filosofen moeten luisteren, er is geen geweld naar de mensen. 

o geen interesse in de realiteit van de mensen (=ideologie kritiek) 

o voor hun is filosofie niet voor iedereen 

o het is niet dat de mensen verkeerd zijn, maar in elk aspect vergeten de mensen de logos (=logica) 

o de realiteit is de zichtbaarheid van de logica van de taal (fragment 10) 

o de realiteit is niet zwartwit (dankzij vijfde element) 

o recht is onrecht, een is alles en alles is een 

o in de filosofie zien we altijd een connectie tussen zien en weten, maar bij deze filosofen is luisteren 

belangrijk (fragment 50): we moeten naar de logica luisteren 

➔ in elke relatie is er een vijfde element de relatie zelf namelijk de logica (2+2=5): je moet alles 

vanuit verschillende kanten bekijken 

➔ vb. seksualiteit, de afwezigheid van verlangen is cultureel bepaald. 

 
metafysica is een ideologiekritiek 

o metafysica is bij heraclitus achter de natuur gaan zoeken 

o het object is de dialectische logica van de verandering van de natuur 

o deze kennis verandert zijn manier om naar mensen te kijken, het metafysische object toont de 

onwaarheid van de realiteit van de mensen 

➔ hun realiteit is een droom, een illusie: iedereen droomt dezelfde droom 

 
o het onderzoek naar de logos is tegelijk een kritiek op het gezonde verstand, de mythologie en de 

natuurfilosofie 

o heraclitus klaagt niet over de mensen maar toont wat de hegemonische ideologie is en dat deze 

inherent is aan de menselijke conditie 

COLLEGE DRIE 
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o we moeten ons afvragen hoe het komt dat mensen zo reageren. 

o alles is het ene en het andere, in de dag zit ook de nacht. alles is een en een is alles 

➔ de uitdaging van de filosofie 

 
heraclitus werd gezien als een duistere denker die moeilijk schrijft. we zien bij hem de liefde voor de filosofie. 
liefde is raar, daarom schrijven de filosofen raar. 

 
wat is een idioot? 

o een idioot (idios= eigen) is iemand die zich niet wil openen naar de universaliteit van de logos maar 

blijft in zijn eigen wijsheid/waarheid 

➔ de logos, de taal is overal aanwezig en toch doet de mens alsof ze een eigen wijsheid zouden 

hebben (ik denk wat ik wil denken) 

 
o Heraclitus: idioten =“de velen” 

o We openen ons niet voor de logos volgens hem 

o ze doen wat men doet, denken wat men denkt, zeggen wat men zegt 

o maar elke idioot denkt voor zichzelf dat hij/zij uniek is 

➔ heraclitus: de mensen denken dat hun eigen droom/bron de realiteit is 

➔ de idioot zegt ik trek mijn plan, ik heb een eigen mening maar eigenlijk doet de mens wat de 

anderen doen (slapende mensen die meedoen aan de wereld) 

 
o ze zijn voor hunzelf daarom geen massa 

o de meerderheid is geen massa, het is een complexe massa = een collectieve groep die hetzelfde doet 

o als je naar de massa kijkt door de ogen van iedere idioot dan krijg je telkens een ander beeld. want 

ieder deel van deze groep denkt dat hij uniek is. 

➔ in hoeverre zijn wij uniek als iedereen uniek is? 

o mijn eigen droom is een collectieve droom (willen wat we uiteindelijk willen?) 

➔ heraclitus geeft ons de kans om na te denken, in hoeverre is mijn droom niet de droom van 

iemand anders (ik wil een universiteitsdiploma, of is dat iets wat mijn ouders willen?) 

o waarheid is niet zwartwit maar een grens die kan verplaatst worden (maar we hebben 

duidelijkheid/zwartwit nodig, zonder kunnen idioten niet leven) 

 

wat is de realiteit tussen taal en zijn? 

tekst simone debouvoir 1940: de vrouw droomt de droom van de man, de vrouw realiseert de fantasie van de 

man 

o de logos is de logica van de taal 

➔ structuur van tegenstellingen 

➔ je leest de opposities zwart-wit. wanneer je zwart denkt dan zal je daarachter wit vinden. 

wanneer je rust vindt heb je moeten ondervinden hoe het is om hard te werken. 

o de taal geeft orde aan dingen 
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fragment 107: “slechte getuigen zijn voor de mensen hun eigen ogen en oren, wanneer hun ziel geen 

“grieks” verstaat”. 

➔ je moet niet volgen wat de zintuigen zeggen, het probleem zijn niet de zintuigen maar wel de 

taal. slechte getuigen zijn mensen die geen grieks kunnen (barbarische zielen) 

 
o wat betekent “grieks kunnen”? 

➔ kritisch omgaan met de taal 

➔ luisteren wat het woord zegt 

➔ voorbeelden fragment b48, b23 

 
o de alledaagse taal, de taal van de idioten produceert een wereld volgens een binaire classificatie van 

wat is 

➔ een idioot is iemand die zich in de alledaagse leven en de alledaagse taal thuis voelen 

 

o de taal van de logos een wereld volgens de dialectsiche harmonie van tegenstellingen 

➔ de harmonie is een strijd volgens heraclitus (leven en dood) 

➔ het zijn is continu in beweging 

➔ het is moeilijk de taal uit te spreken en zo te kunnen denken 

➔ wij fixeren de realiteit met de woorden 

 
fragmenten 

o b2: “daarom hoort men het gemeenschappelijke te volgen: maar hoewel de logos gemeenschappelijk 

is, leeft de grote massa alsof ze over een private verstandigheid (of eigen wijsheid) beschikte” 

 
o b102: “voor de god is alles schoon en rechtvaardig, maar de mensen hebben het ene als 

onrechtvaardig, het ander als rechtvaardig opgenomen” 

➔ de god is hier een logica (geen christelijke god) 

➔ hij zegt om te overleven hebben de mensen de logica ontwikkelt 

 
o b74: “(we moeten niet handelen en spreken) als kinderen van onze ouders zoals wij hebben 

overgenomen” 

➔ we moeten niet doen wat we hebben geleerd 

➔ we moeten de waarheid niet volgen die we hebben geleerd 



20  

parmenides 

o van parmenides hebben we meer fragmenten dan van heraclitus, we hebben zijn fragmenten in een 

volgorde kunnen zetten die waarschijnlijk ook de volgorde was van zijn gedicht (ufora) 

 
o zijn gedicht “over de natuur” heeft drie delen: 

1. het proemium: de inleiding, fragment b1 

 
2. aletheia (waarheid/ reële): parmenides’ begrip van het zijnde, fragment b2-b8 

➔ fragment 8: kern van zijn theorie 

 
3. doxa (mening): parmenides’ bedriegelijke kosmogonie, fragment b9-b19 

➔ het gedicht eindigt met een zeer binaire uitleg van de realiteit 

➔ vanaf fragment 9: zegt hij dat alles bullshit is en dat hij een beter verhaal van de realiteit 

kan zeggen 

o nietschze dixit: parmenides is een exces van logica en noodzakelijkheid en verwoesting door 

abstractie 

 
tegenstellingen parmenides- heraclitus 

o parmenides denkt overmatig (voorbij de natuur, als hij zegt is dan is het is onvernietigbaar )  

heraclitus denkt harmonisch (achter de natuur) 

o parmenides is destructief (noodzakelijkheid betekent dat het niet anders kan 2+2=4)  heraclitus is 

constructief (wat is noodzakelijk in het zijn is, is de beweging tussen affirmatie en negatie, ik ben 

mezelf en mezelf niet) 

o parmenides denkt volgens de logica van exclusies (alles wat volgens ons is, is niet want het 

verandert)  heraclitus denkt volgens de dialectische logica 

o parmenides is radicaler (zwart-wit) en eenvoudiger dan heraclitus, als je over de realiteit praat vertel 

je ook bedriegelijke verhalen 

o bij heraclitus: mogelijkheid om echte taal van de dingen te ontdekken, bij parmenides niet 

o parmenides: nooit zelf oordelen of beslissen, als je nooit beslist heb je alles! je verliest hierbij niets, 

je kan alles hebben  heraclitus luidt de imperatief van de ideologie: wees jezelf, wees uniek! je 

verliest bij deze visie de wereld 

 
punt van parmenides: 

taal produceert realiteit + er is absoluut geen waarheid in de wereld: dit heeft de discussies in athene 

aangewakkerd. de wereld heeft geen waarheid dus iedereen wordt uitgenodigd om zijn eigen waarheid te 

vormen en anderen proberen te overtuigen. wat is kan niet anders zijn dan het is zelf, wat is is ongeboren. 

alles wat wij denken dat het is is, is een hallicunatie 
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parmenides 

o taal en zijn: de vraag naar het zijn is de vraag naar de betekenis van de woorden “zijn”, “zijnde” en 

“is” 

o zijnde: absolute affirmatie, licht zonder nacht, is zonder niet is, eenheid zonder veelheid, identiteit 

zonder verschil 

o wat is, is niet de realiteit waarin we als sterveling leven 

o deze realiteit is een hallicunatie, schijnwereld (als je met een mens in dialoog wil gaan moet je met 

een droom in dialoog gaan) 

o schijn te zijn: is en niet is 

➔ exess in emoties rond het zijn waardoor het ingewikkeld wordt 

➔ een bed kan ook kapot gaan 

o stervelingen (=idioten, alle mensen) denken alsof ze twee hoofden hebben 

➔ fragment 6: de mensen weten van niets, ze zeggen over hetzelfde ding dat is en een andere dag 

dat is niet meer wat het was 

o hun taal is per se ideologisch: de representatie van een imaginaire verhouding met het zijn en wat is 

➔ de taal is ideologisch want hij beschrijft altijd een realiteit die illusionair is, de wereld is een 

projectie van kennissen 

o als je “is” excessief zoals parmenides denkt, dan concludeer je: deze wereld is niet, het is het 

verschijnen van niets, er is geen substraat (noch water noch logos) 

o als je hem volgt, dan besef je dat er geen buiten is van de ideologie, daarom is zijn kosmologie ook 

een onwaar verhaal over een onware realiteit 

o idioten = stervelingen (duidelijk geen goden), tweehoofdig, ze denken binair, polariseren en 

gepolariseerd (goed/slecht), durven niet zelf denken, beslissingen nemen 

 
maar wie zegt dat, deze radicale filosofie? 

➔ een filosoof die de woorden van een godin volgt 

➔ parmenides praat door de mond van een godin die de waarheid over het zijnde openbaart 

➔ wat de godin bij hesiodus zegt is dat alle godinnen niet de waarheden zeggen tegen de dichters 

➔ parmenides speelt met goden + tradities 

 

is parmenides een moment van emancipatie voor de filosofie? 

➔ kritisch denken is de mythe en autoriteit vermoorden 

➔ godin zegt tegen stervelingen: geloof mij niet ik filosofeer 

➔ heraclitus: niet denken zoals onze ouders 

 

parmenides: van mythe naar logos 

o de bemiddeling van de godin(deze mengeling van mythe en filosofie) is een probleem voor 

specialisten 

o we zien hier eigenlijk de dood van de mythe volgens parmenides: 

➔de godin zegt niet: “ geloof in mijn woorden omdat ik een godin ben” 

➔godin zegt wel: “ oordeel zelf met jouw eigen verstand of wat ik zeg juist is” 

➔ kritisch denken: zelf oordelen zelf beslissen (niet waar omdat een god dat zegt maar waar omdat 

het logisch is 
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➔ fragment 6: wat de toenmalige stervelingen kenmerkt is dat ze niet kunnen beslissen, 

onkritische mensen 

o idioten daarentegen zijn een ongedifferentieerde en onkritische massa 

 
parmenides: exces en nihilisme 

o parmenides gaat voorbij de natuur 

o voorbij de natuur is er niets (nihilisme) 

➔ anders gezegd: het reële dat nooit het object van onze ervaring kan zijn 

➔ het reële verschijnt niet, het heeft geen tegenstelling 

➔ het is altijd weg van bewuste leven 

➔ het reële is niets 

➔ de realiteit is zelf contradictorisch: van zodra we spreken over de realiteit is het weg 

 
o aan deze kant vindt je dus de schijnwereld zonder substraat 

 heraclitus: de zichtbare harmonie van de onzichtbare harmonie 

o niets (als nihil negativisme is een contradictie in zichzelf volgens parmenides) aan deze kant (filosoof 

kant), niets ( als ens rationis) on the other side 

o zijn = niets (met dank aan gorgias) 
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filosofie in de oudheid deel 2 
 

 

socrates vs de sofisten (5e eeuw v.chr) (subjectiviteit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

een nieuwe crisis van de 

filosofie/ revolutie in het 

denken: de ontdekking/ 

uitvinding van de 

politieke/ethische dimensies van 

de mens (vb. wat is het goede 

leven? wat is liefde en geluk?) 
 
 
 
 
 
 
 

o zonder de atheense democratie geen socrates, geen sofisten (deze nieuwe politieke configuratie 

van de griekse wereld is de niet-filosofische voorwaarde van dit nieuwe moment in de geschiedenis 

van de filosofie) 

o socrates= anti-democratische sofist 

o de atheense democratie is helemaal anders dan onze democratie (geen politieke klasse, niet 

iedereen was burger (vrouwen, kinderen, slaven)) + turbulent (bepaalde families niet meer de 

macht hadden, de macht verplaatste zich naar alle burgers) de rijke mensen die de macht verloren 

waren aan het pushen waren om de macht terug te krijgen➔ oligargische revoluties 

+ kende geen vrede, het kende grote conflicten, mensen die de stad moesten verlaten (protagoras) 

en doodstraf (socrates) en toppunt bereikt met militaire hegemonie + zonder oorlog was er geen 

democratie + iedereen mocht doen wat hij wou in athene 

wat moet je weten voor het examen: 
- plato’s hippias minor 
- de crisis tussen de socrates en sofisten en hun voorgangers 
- democratie als mogelijkheidsvoorwaarde voor de filosofie 
- de wedstrijd tussen socrates en de sofisten 
- ken jezelf, ken jezelf 
- objectiviteit en subjectiviteit 
- betekenis woord sofist 
- alles over protagoras, gorgias en socrates 
- het citaatuit lofrede op helena en de kritiek op parmenides 
- conclusies: democratie en relativisme (onverschilligheid en 

diversiteit), sofisten als essentieel moment van de filosofie, 
kruisbestuiving tussen beide 

COLLEGE VIER 
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o gorgias leerling parmenides 

o filosofie heeft geen cummulatieve dynamiek, de filosofen gaan niet op elkaar verder bouwen. 

o in de geschiedenis van de wijsbegeerte: veel crisissen 

o de verschillende filosofen zeggen allemaal iets helemaal anders, het zichtpunt van ieder individu telt 

 
schema van deze wedstrijd in de filosofie 

o socrates versus protagoras en gorgias: 

➔ filosoof vs sofisten? 

➔ sofist vs sofisten? 

 
verschillen filosoof – sofisten 

o verschil in conceptie van de waarheid: 

➔ universele waarheid vs relativisme 

➔ gorgias en protagoras (overgenomen wat parmenides zegt): 

er is geen waarheid in de wereld, je kan alles verdedigen en je kan alles kapot maken met 

argumenten + ze bieden een cursus in argumentatiestrategie aan zodat jij alles kan verdedigen 

en vernietigen + dit stelt dat er geen waarheid is. 

➔ socrates 

er is altijd waarheid 

 
o verschil in conceptie van het politieke: 

➔ anti-democratisch vs democratisch 

➔ socrates : 

anti-democratie 

➔ gorgias en protagoras: 

er is een democratische neiging 

het object is de mens, hoe wordt je rijk. je bent jong, je moet de zaak overnemen van je vader en 

protagoras gaat de mensen die deze nieuwe zaak moeten overnemen tips geven. 

protagoras was een adviseur van pericles, protagoras moest athene verlaten door zijn 

vriendschap met pericles 

 

overeenkomsten filosoof – sofisten 

o overeenkomsten qua object: 

➔ de mens in de stad en de mens als politiek dier 

➔ het object zijn de menselijke handelingen, de mens zelf 

➔ de mens is een idioot, een massa die onkritisch is 

 
o overeenkomsten qua religie: 

➔ goddeloosheid en agnosticisme 

➔ religie is verkeerd, niet noodzakelijk (net zoals bij heraclitus en parmenides) 

➔ we kunnen niet weten hoe de goden eruit zien het zijn allemaal verhaaltjes 
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o overeenkomsten qua kritiek op natuurfilosofie (parmenides en heraclitus inbegrepen): 

➔ geen interesse in onderzoek naar de oorzaak of principe van de zichtbare realiteit noch naar het 

zijn 

➔ socrates : geen interesse in de natuurfilosofie 
 
 
 

schema van de nieuwe wedstrijd in de filosofie 

o bij socrates, protagoras, gorgias 

➔ overgang van buiten (natuur) naar binnen (het zelf van de mens) 

o focus op het menselijke leven (terug van voorbij de natuur) 

o politieke en ethische kwesties komen centraal te staan 

o de taal staat centraal 

➔ grammatica, logica en retorica 

o kort en slecht gezegd: van metafysica naar cultuurfilosofie (nuttig anachronisme) 

o de belangrijkste kennis is nu de kennis van jezelf 

➔ thales zei ook dat zelfkennis belangrijk was maar nu is deze kennis tot de zaak van de filosofie 

geworden 

 
ken jezelf, ken jezelf 

o wat kan je hieronder verstaan? 

➔ ken jezelf (je moet weten wie jij bent) 

➔ ken je zelf (je moet het normatieve zelf- de wet- kennen, datgene wat je zegt wat je moet 

worden 

➔ ken je wet: om jezelf te kennen moet je je zelf kennen 

➔ maar kennen houdt in dat je trouw blijft aan deze kennis (ethische gevolgen van de theorie 

➔ kennen is dus wijsheid (tenminste in de socratische of platonische zin) 

 
objectiviteit en subjectiviteit 

 sofisten 

o stellen objectiviteit in vraag door de individuele subjectiviteit als principe te nemen 

o ze zoeken subjectiviteit (waarheid ligt in mens zelf) in de objectiviteit (natuur, universum, kennis) 

➔ protagoras: de waarheid ligt in elke mens, de waarheid van de dingen ligt in de mens. wie 

bepaalt hoe de dingen zijn: de mens. de mens is de maat van alle dingen 

➔ socrates beweert dat rechtvaardigheid en het goede leven geen relatieve concepten zijn 

 

in tegenstelling tot de sofisten 

o zoekt socrates naar de objectiviteit (natuur, universum) in de subjectiviteit 

➔ socrates: zegt dat klopt maar het is ook ken je zelf 

➔ in jezelf is er iets dat we allemaal delen 

➔ hij wilt weten wat iets op zich is (we willen geen voorbeeld van rechtvaardigheid, we willen 

weten wat rechtvaardigheid is an sich) 
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de atheense democratie: het evenement dat de wedstrijd mogelijk maakt 

o wordt in de 5de-eeuw v. chr. het politieke en culturele centrum van de griekse wereld 

o populisme en/of directe democratie (niet onze representatieve democratie) 

o de vrijheid in de democratie van athene creëert een nieuwe subjectiviteit = de burger 

o deze vrijheid vertaalt zich in een nieuwe manier van leven: politieke participatie (de eigen belangen 

verdedigen in de volksvergadering, meedoen aan het bestuur van de stad, zichzelf in een rechtszaak 

verdedigen, daarvoor is het retorica nodig) 

o politiek leven: leven in de stad, intersubjectiviteit, dialoog, diversiteit, belangenconflicten, 

onderhandeling, democratische principes voor probleemoplossing 

 
de filosofie probeert om deze nieuwe realiteit te conceptualiseren: democratie is ofwel een absurditeit 

(socrates) ofwel de meest adequate regeringsvorm (protagoras) 

 

overredingskracht (niet alleen wat je zegt maar ook de manier waarop belangrijk) 

de griekse cultuur: 

➔ agon: wedstrijd en spel (protagonist,antagonist) 

➔ vrijheid en democratie 

➔ discussies: overtuigen en overreden 

➔ argumenteren wordt een kunst 

➔ retorica is nodig om te leven en te filosoferen 

➔ geen politieke kracht, dus wanneer er iets moet gebeuren moet je anderen proberen overtuigen 

➔ hoe je iets zegt en wat je zegt is heel belangrijk 

 
wat is een sofist (protagoras en gorgias)? 

(volgens socrates en plato) 

o geen vriend van de waarheid en wijsheid 

o geen serieuze denker, maar een bedrieglijk opportunist, hij zegt wat je wilt horen 

o vraagt geld voor zijn service 

o wilt argumenten van anderen ondermijnen (om het even hoe) zonder iets positiefs bij te dragen 

o de negatieve betekenis van sofist werd door aristoteles overgenomen en is vandaag vanzelfsprekend 

geworden 

o we praten over sofismen (drogredenen) en gebruiken het woord sofist volgens de definitie van 

socrates 

o de filosoof zegt: “de sofisten doen het voor het geld en wij doen het voor de waarheid” 

➔ men mag wel zelf beslissen hoeveel men/of men gaat betalen ( is het niet verdacht dat iemand 

ons gratis wil helpen) 

o socrates ambeteerde iedereen op straat 
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wat is een sofist? 

(oude betekenis) 

o leraar, geleerde of deskundige 

o wijze mens, onderwijzer 

o ook geleerd als synoniem van wijze 

o wat weet een sofist? 

➔ praktische, ethische, economische kwesties/ wijsheid 

o leraar in de filosofie en de retoriek 

 
de positieve betekenis van sofist = oorspronkelijke betekenis 

de sofist als bedrieger is de visie van socrates, aristoteles, plato.. 

die filosofen hebben de culturele oorlog om de betekenis van sofist gewonnen 

 
de eerste sofist 

protagoras (ca. 481-411 v. chr.) 

o de mens is de maat van alle dingen 

➔ er zijn veel vragen over wat hij bedoelt met de mens 

o voor alle stellingen is er ten minste een argument vóór en een argument tegen 

o zwakke argumenten kunnen versterkt worden en omgekeerd 

o geen absolute waarheid (dé waarheid bestaat niet) 

➔ iedereen heeft zijn eigen waarheid en de enige algemene waarheid (objectief geldig) is de 

waarheid die door dialoog/discussie ontstaat 

 
o ontologisch, religieus en epistemologisch relativisme (idee dat een bepaald concept niet op zich 

staat, maar afhankelijk is van iets anders) 

➔ ontologisch (zijnsleer): we weten niet wat de dingen oorspronkelijk zijn, iedereen heeft een 

andere visie wat er het belangrijkste is (vb. aarde, mensen, groep, vrouwen) 

➔ religieus: alle religies zijn evenwaardig (dé religie bestaat niet) er is geen waarheid over de 

goden, iedereen heeft zijn recht om de waarheid over de goden te hebben + we kunnen niet 

weten of ze bestaan 

➔ epistemologisch (aard en voorwaarden voor kennis) : over de meeste dingen hebben we geen 

zekere kennis, er is geen ethiek 

➔ politiek: geen absolute (morele) wetten: overtuiging (het enige wat we van andere kunnen 

verwachten is wet en recht = product van discussies) + politiek bewustzijn: we hebben anderen 

nodig om te kunnen overleven, we kunnen alleen niets doen 

 
filosofische fundering voor de democratie: protagoras als eerste politiek filosoof 

o concluderen dat de democratie de enige regeringvorm die ons recht aandoet (mijn/jouw waarheid) 

(meest menselijke regeringsvorm) 

o   protagoras zijn filosofie is de basis voor de democratie 

o hij was de brains achter perikles 

o advies aan de atheense democratie 

o met zijn relativisme en het idee dat zeus aan alle mensen een soort politieke wijsheid heeft gegeven, 

heeft hij een filosofische verdediging van de democratie voorgelegd 
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drie nihilistische stellingen 

(tegen parmenides): 

1. er bestaat niets of wat is, kan niet zijn 

➔ parmenides: het zijnde is onveranderlijk dus 

ruimtelijk niet bepaalbaar 

➔gorgias: wat nergens staat, is ook niet 

2. ook als het zijnde zou bestaan, zou het onkenbaar zijn 

➔ als het zijnde zou bestaan, kan het geen object van 

kennis zijn 

➔wat je denkt is niet het denken op zich: we denken 

gedachten over de realiteit 

o na de dood van perikles: vervolgd door het democratische regime in athene wegens goddeloosheid 

(let op: in de atheense democratie bestaat er geen verschil tussen religie en politiek) 

 

 
taalfilosofie van protagoras 

o studie van de verschillende soorten redevoeringen en zinsvormen 

o start van de grammatica 

o zijn stelling dat contradictie mogelijk is: heeft aristoteles gelijk in zijn kritiek op protagoras? 

protagoras spreekt op het niveau van de mogelijkheid <-> aristoteles op het niveau van de 

werkelijkheid (het principe van non-contradictie: men kan niet zeggen dat iets is en niet is 

tegelijkertijd en in hetzelfde opzicht, metafysica iv 3 1005b) 

o zijn mythe van prometheus als fundering voor democratie: zeus verdedigt de atheense democratie 

(politiek en religie gaan samen) 
 

 
de tweede sofist 

gorgias (ca. 480 – 375 v. ch.) 

o hij neemt parmenides serieus (beste leerling van parmenides) 

o taal is wat de dingen zichtbaar maakt, soms heb je nieuwe woorden nodig om nieuwe realiteiten uit 

te leggen 

o de taal is machtig (retorische strategie: zijn-kennen-taal) 

o over de logos (anders gedefinieerd dan bij heraclitus) 

 

“het woord is een machtige heerser die met een zeer klein en volkomen 

onzichtbaar lichaam de meest goddelijke werken verwezenlijkt, want het 

kan angst stoppen en pijn verzachten, vreugde opleveren en 

barmhartigheid voeden.” lofrede op helena, § 8. 

 
gorgias zijn erfenis: 

o scheiding tussen zijn - denken 

o scheiding tussen taal - zijn 

o erkenning van de macht van het woord 
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socrates: de filsoof van de waarheid 

o leraar van plato 

o volgens zijn medeburgers: een goddeloze sofist 

o volgens zijn leerlingen: een erotische filosoof 

o filosofie als apolitiek politiek activisme tegen de absurditeit van de democratie en de pseudo- 

wijsheden van de atheners 

 
discussie socrates over democratie: 

o hij is tegen de democratie (= contraproductief) omdat deze regeringsvorm veronderstelt dat dé 

waarheid niet bestaat (alles moet onderhandeld worden, iedereen mag zijn waarheid uitspreken) 

o democratie is een van de slechtste regeringsvormen omdat men soms alles doet om niet tot de 

waarheid te komen. 

o democratie is iets apolitiek die toch invloed probeert te hebben op de politiek 

o bij kleine dingen gaan we specialisten vragen schoenen- schoenmaker, brug-ingenieur. bij grote 

politieke kwesties mag ineens iedereen meedenken, ook de mensen die er geen verstand van 

hebben. 

o daarom voorstander voor een monarchie of een regering van experten 

o hij probeert een revolutie uit te lokken door iedereen op straat te ambeteren 

o de discussie tussen socrates en de sofisten is een afspiegeling van de politieke discussie in athene 

tussen democratie en aristocratie 

 
o geen relativisme mogelijk in de vragen naar de beste regeringsvorm, de beste manier om te leven en 

de echte wijsheid. 

o bekritiseert elke vorm van relativisme in de ethiek en de politiek, maar in andere gebieden is hij even 

destructief als de sofisten 

o volgens socrates is iets objectiefs in de subjectiviteit, iedereen kan in zichzelf een ethische en 

politieke waarheid vinden we allemaal in delen 

o 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) 

o zoals protagoras vervolgd wegens goddeloosheid, maar ook wegen verderfenis van de jonge 

atheners 
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conclusies 

sofisten (gorias, protagoras) 

o zijn tegen het universele, natuurlijke of noodzakelijke karakter van waarheid en kennis 

o van socrates en de sofisten leren we dat omdat dé waarheid niet bestaat of niet kenbaar is, de 

waarheid geproduceerd moet worden 

o individuen staan centraal 

o stellen nieuwe vragen binnen de filosofie: 

➔ is er waarheid? 

➔ bestaat er objectiviteit? 

➔ is universele en zekere kennis mogelijk? 

o reiken nieuwe perspectieven aan binnen de filosofie 

o introduceren ook het perspectivisme in de geschiedenis van de wijsbegeerte 

➔ zijn ze vijanden van de filosofen? 

➔ zijn ze niet eerder ook filosofen? 

➔ of zijn ze de anti-filosofie die de filosofie altijd begeleidt? 

 
o de sofist zegt: zoveel mensen, evenveel waarheden (mijn waarheid is niet ieders waarheid) 

o de filosoof zegt: er is één waarheid (mijn waarheid is ieders waarheid)( om de wereld te verbeteren 

moet je geloven dat jouw waarheid dé waarheid is) 

= versus/wedstrijd: geen dialoog maar twee monologen 

 
socrates (als sofist) 

o individuen staan centraal 

o retorica belangrijk 

o heeft de filosofie aantrekkelijk gemaakt 

o hij wou ook leraar (=sofist in positieve zin) van mensen zijn 

o hij bekritiseert ook de zelfingenomenheid van de gewone mens die denkt dat we met zekerheid iets 

over het goddelijke en over het zijn kunnen weten 

 
o het ondermijnen van dé absolute waarheid opent de mogelijkheid voor vrije discussie 

o alles wordt subjectief, de mens wordt naar het centrum van de reflectie gebracht 

o maar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van waarheidspreken (παρρησία) zijn niet hetzelfde 

o de huidige democratie heeft principes die buiten discussie staan: mensenrechten, rechtsstaat, 

secularisme: maken relativisme mogelijk 

o in het gevecht tegen de sofisten: wordt de filosofie ook niet sofistisch? 

o  

das philosophische gespräch 

einer, das höret man wohl, spricht nach dem andern, doch keiner 

mit dem andern; wer nennt zwei monologen gespräch? 

 
wie is de sofist vandaag? 

o de professoren, ze worden betaald om jongeren wakker te maken en hun de waarheid te vertellen 

(emiliano) 
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thema’s voor het examen 
- plato en aristoteles als syntheses van de filosofie in de oudheid 
- plato’s hippias minor 

- kennisleer en ontologie van plato 
- lichaam, eros, rechtvaardigheid, leugens, ideologie, de rechtvaardige 

staat bij plato 
- het simulacrum (= wat lijkt iets anders te zijn dan het is) 

 

 

filosofie in de oudheid: plato vs aristoteles i, PLATO 

 
plato en aristoteles proberen beide aan een volledige filosofie te doen. 

bijna alle werken van plato zijn bewaard gebleven, bij aristoteles is bijna alles verloren gegaan. 
 

 

plato’s hippias minor (inhoud kennen examen: geen details) 
 

inleiding 
deze vrij kleine dialoog geeft een beeld van de vasthoudendheid waarmee sokrates ten aanzien van een 
bepaalde kwestie kon blijven doorvragen. in dit geval gaat het om hippias, een geletterd man en 
opvoedkundige (sofist) uit de stad elis. deze hippias werd door zijn tijdgenoten beschouwd als 
toonbeeld van geleerdheid en daarom werd hij ook als wijze beschouwd. het gemak waarmee de 
publieke opinie kennelijk geleerdheid met wijsheid gelijkstelt, is voor sokrates steeds opnieuw een steen 
des aanstoots en een reden om zijn geleerde gesprekspartners - de sofisten - op nogal hardhandige 
wijze te ontmaskeren als onwetenden. ook in deze dialoog treft hippias dit 'lot' en wordt hij door 
sokrates zonder omhaal ontmaskerd. de dialoog eindigt dan ook met de opmerking van sokrates: 
'maar als zelfs gij, wijze mensen, het spoor bijster raakt, dan is dat ook voor ons een ernstige zaak, 
omdat zelfs u ons niet van het verkeerde spoor kunt afbrengen, ook niet als wij u daarom vragen.' waar 
gaat het in deze dialoog om? hippias heeft vastgesteld dat achilleus, een van de helden uit de ilias van 
de dichter homeros, 'beter' zou zijn dan de sluwe, onbetrouwbare odysseus. en hiermee beginnen al 
meteen de moeilijkheden voor hippias, omdat hij kennelijk uitgaat van een starre en strakke opvatting 
met betrekking tot 'goed' en 'beter'. door zijn wijze van vragen toont sokrates echter impliciet aan, dat 
de begrippen 'goed' en 'beter' een veel ruimere betekenis hebben, zoals intelligent, efficiënt, bekwaam, 
degelijk. maar bovenal toont sokrates aan dat 'goed' en 'beter' in de eerste plaats een relatieve 
betekenis hebben(iemand is goed of beter ten opzichte van iets of iemand anders) bovendien toont 
sokrates aan dat zolang de mens nog beheerst wordt door onwetendheid en zelfzucht, hij zijn goede en 
eminente kwaliteiten ook kan misbruiken als degene die daardoor gedreven wordt, dat tenminste 'wil'. 
en dat levert dan de meesteroplichter en bedrieger op. want alleen degene met de meeste kennis van 
zaken zal ook de beste oplichter kunnen zijn. door hippias' onwil om deze gedachtegang te volgen, 
loopt het gesprek snel ten einde. toch geeft sokrates aan het eind de richting aan waar de oplossing te 
vinden is van het dilemma, dat mensen die bewust en met kennis van zaken bedriegen 'beter' zijn dan 

diegenen die dit zonder kennis van zaken en onopzettelijk doen. de verklaring is natuurlijk dat die mens 

in feite niet bestaat, omdat de mens die gedreven wordt door zelfzucht en dus onrechtmatig of slecht 
handelt, niet 'vrij' is. hij handelt niet bewust noch met opzet onrechtmatig, want hij is de slaaf, de 
gevangene, de gijzelaar van zijn eigen zelfzucht en onwetendheid. dan blijft dus vanzelfsprekend alleen 
de werkelijk goede mens over 

COLLEGE VIJF 
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o plato schrijft een dialoog neer tussen socrates en hippias waarin socrates kritiek geeft op hippias en 

hippias niet zo geïnteresseerd is daarin 

 
o wat we bij heraclitus en parmenides hebben gezien vinden we terug in deze tekst: 

➔ voorbij de dualiteit, het binaire denken van het gezond verstand (hesiodus zijn idee dat dag en 

nacht twee dingen zijn = waarachtig en bedrieglijk) ➔ goed en slecht zijn relatief (socrates) 

➔ voorbij de moraliserende fixatie van de realiteit door labels 

➔ dat is allemaal moeilijk te aanvaarden voor hippias 

➔ filosofie is niet veelweterij 

➔ “beoordeel mijn argument!” 

➔ destructieve macht van denken: denken is daarom gevaarlijk! 

➔ luister naar de logos! (parmenides) 

➔ alleen iemand die iets goed kan, kan iets slechts doen (muziek) 

➔ we bevinden ons aan de onmachtige kant 

 
o waarover gaat het? 

➔ socrates wil tonen dat de wijze hippias niets weet (dat is filosofie) 

➔ kritiek op de vanzelfsprekendheid van twee morele voorbeelden: achilles, eenvoudige, de held, 

en odysseus, de sluwste, onvoorspelbare, hij kan goed plannen smeden en krijgt zo wat hij wil 

➔ waarachtige(achilles)  bedriegelijke (odyssees) 

➔ de betere mens kan hetzelfde goed of slecht doen 

➔ waarachtig en bedrieglijk zijn één 

➔ alleen de goede man (mens) met een goede ziel kan bewust onrechtmatig handelen, is voorbij 

goed en kwaad omdat hij de kracht hiervoor heeft om te beslissen= echte vrijheid 

➔ alleen de goede mens is onvoorspelbaar, goddelijk 

➔ hippias heeft de kritiek op socrates(ambetant en vals mens) 

➔ plato verstopte geen informatie, hij aanvaarde hem hoe hij was. 

➔ hippias vertegenwoordigde het gezonde verstand. 

pdf 366 a 

“conclusie van de tekst: alleen iemand die goed is kan iets slecht doen” 

waar zijn we? 

o de geschiedenis van de wijsbegeerte 

o antieke filosofie 

o aristoteles vs plato: twee synthesen van de filosofie van de oudheid 

o wat achteraf komt in de filosofie van de oudheid en we niet zullen bespreken, met name het 

hellenisme is een deconstructie (afbraak?) van plato’s en aristoteles’s conceptuele gebouwen, een 

soort voorbereiding (plaats vrijmaken?) voor de filosofie in de middeleeuwen 
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plato: 

- geboren in athene in 427 v. chr. 

- aristocratische familie 

- tragicus, politicus, filosoof 

- zuid-italië: pythagorische school 

- zijn school: de academie 

- politiek-filosofisch project: een 

- mislukking 

- in 347 v. chr. gestorven (teleurgesteld?) 

- de enige griekse filosoof van wie 

- (bijna) alle werken bewaard zijn 

aristoteles is een synthese: 
- van heraclitus + parmenides (de 

pluraliteit op niveau van het begrip van 
de realiteit) 

- van de natuurfilosofen (theorie van de 
vier oorzaken) 

- van de niet-filosofische theoretische en 
praktische beschouwingen van de mens 
(politiek, ethiek) 

- van plato + pythagoras 
- metafysica= studie van het zijnde als 

zijnde 

plato vs aristoteles: timaeus vs ethica 

aan de top van de atheense academie is er geen eenheid, maar een wedstrijd 

Ze betekenen het einde, het toppunt, de culminatie van wat met Thales was begonnen 

Hun filosofieën proberen het werk van hun voorgangers te systematiseren (→ objectiviteit + subjectiviteit) 

 

 
dramatis personae 

 

 
plato en aristoteles: filosoferen als synthetiseren 

• synthese = samenstellen, samenbrengen 
 plato is een synthese: 

- van heraclitus en parmenides (de 

pluraliteit op niveau van het intellectuele) 

- van pythagoras’ zielsleer en ethiek en het 

kritische denken en politieke visies van de 

sofisten 

- van de verschillende stemmen over de 

spanning tussen taal en realiteit en over de 

spanning tussen zijn en niets 

- metafysica: de perfecte vorm in de 

onvolmaakte schijn te zien (bv. liefde) 

aristoteles: 

- stagira, 384 v. c. – 322 v. c. 

- leerling van plato 

- wetenschappelijke mentaliteit 

- leraar van alexander de grote 

- stichter van het lyceum 

- geen echt politiek project 

- een ‘systematicus’ 

- groot deel van zijn werk voor altijd 

verloren 

- wat we van hem bewaren is voornamelijk 

dankzij de arabische filosofen van de 

middeleeuwen! 



34  

• in een synthese komt altijd iets nieuws dat in 

de te synthetiseren 

elementen niet aanwezig was en gaat ook altijd 

iets verloren 

(sowieso dat wat de synthese niet mogelijk 

maakte) 

 
na onze lectuur van hippias minor 

o kunnen we tegen plato als moralist labelen zeggen: “ idiot, slow down” 

o tja, phaedo en andere dialogen, maar het lichaam, de leugens, de verlangens, de onvermijdelijke 

ideologie zijn eigenlijk centraal in plato’s denken 

➔ wat is rechtvaardigheid? 

➔ wat is eros? 

➔ wat is de rechtvaardige staat? 

o conclusie: niet naar idioten luisteren, maar plato lezen 

 
brancusi 

o brancusi probeert de eeuwige vorm van wat bestaat te bereiken via abstractie (door elemeneten, 

kenmerken enzovoort weg te doen) 

➔ hij probeert het abstracte concreet te maken 

 
plato- kennistheorie en metafysica 

twee registers van de realiteit: 

het zichtbare (het in tijd en ruimte bestaande) en het intelligibele (vorm of ideeën) 

o belangrijk om plato’s dualisme te nuanceren: de idee of de vorm van een ding is min of meer 

aanwezig in dat ding 

o de vormen (plato’s synthese van heraclitus’ worden + parmenides’ zijn) zijn wat een zin geeft aan de 

realiteit = zichtbaarheid van het zichtbare 

o men zegt: “door het schone zijn de schone dingen schoon”: maar wat betekent “door”? 

o de vormen of ideeën: geen universele begrippen (ze helpen ons om het verschil tussen het 

volmaakte, de meest trouwe kopie en het simulacrum), maar archetypen (daarom allemaal 

verzameld onder de vorm of idee van het goede in de zin van het voltooide) 

 
o wat is, is zo afhankelijk van zijn deelname aan de respectievelijke vorm 

o wat is, is in principe gebrek ( onvolmaakte afspiegeling van de vorm) 

o plato’s concept van participatie betekent echter niet dat de vormen of ideeen oorzaak van de 

realiteit 

➔ iets is: mijn bestaan neemt deel aan de vorm van de mens 

➔ de stoel is de stoel omdat het de vorm van een stoel heeft 

o de beweging is in de andere richting: het bestaande toont het voorbeeld 
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plato’s ideenleer I 

o ideen zijn theoretische objecten (bereikbaar door en in het denken) 

o men ziet tegelijkertijd wat er is (het zichtbare) en wat er ontbreekt (de vorm ervan) 

o geen dualisme, wel twee registers van hetzelfde die een andere ontologisch statuut hebben 

o vormen zijn niet veranderlijk, ze zijn fundament/ archetype van de realiteit, ze kunnen niet worden 

afgeleid van de werkelijke wereld 

o ze zijn op zich (an sich), onafhankelijk van deze wereld 

 
om plato’s ontologie te begrijpen hebben we de grotallegorie nodig 

graden van het zijn (ontologie): ideeen-wereld-kunst 

graden van het weten (kennisleer): “zien”-kennen-opinie 

 

plato - verschillende graden van het zijn (ontologie)  
 <- 

<- <- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parmenides er is maar een iets en de anderen schijnen te zijn 

3 verschillende graden van ‘zijn’: 
niveau 1: het idee of de vorm van de realiteit (hoogste niveau zijn) ➔ideeën (zien nodig) 

- de definitie van iets, het voorbeeld/model van iets 
- we zien dingen zoals ze zijn 
- het idee van perfectie, het is aanwezig in alle vormen van de realiteit 

 

niveau 2: dingen die bestaan (middelste niveau zijn)➔ wereld (episteme nodig) 

- manifestaties van het model/idee, maar zijn niet volledig 
- bv.: timmerman bouwt een bed, dat is een afspiegeling van de vorm/model van een bed 
- wetenschap of kennis vb. we weten (waarom) het een bed is 

 
niveau 3: producten van de mens die een kopie zijn van wat bestaat (laagste niveau zijn) ➔ kunst 
(opinie nodig) 

- bv.: schilderij van gogh van zijn bed 
-  we kunnen de achterkant niet zien, het is vanuit een bepaald zicht geconstrueerd: gehele 

object wordt niet geproduceerd 
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~drievoudige classifiactie van kennis 

Graden van het weten: 

(1) ‘zien’ = theoria 

(2) kennen = episteme 

(3) opinie= dóxă (heerlijkheid) 

 
plato’s bijdrage tot de studie van de cultuur en de ideologie 

o met plato leren we om kritisch-paranoid te redeneren: bevinden wij ons binnen of buiten de grot? 

o dat is een plus aan het scepticisme van parmenides en heraclitus (is dat wat we zien de echte 

realiteit?) 

o dit plus van betekenis (het ideologisch component in de perceptie van de realiteit) speelt nog altijd 

vandaag een cruciale rol in de cultuur en de politieke filosofie alsook de wetenschapsfilosofie 

➔ de realiteit komt altijd met een betekenis 

 
plato’s grotallegorie: de oudste filosofische mythe 

o de mythe van het wakker worden van de dogmatische sluimer 

o mensen zien schaduwen weerspiegelen op de muur van de grot, ze denken dat de schaduwen de 

realiteit zijn. Het is slechts een illusie van de realiteit, de realiteit bevindt zich achter hen 

 
plato’s ideenleer II 

o het principe is de vorm van het goede (= van de volmaaktheid die alle vormen gemeen hebben) die 

zoals de zon in de natuur licht geeft. 

o licht om te zien = voorwaarde voor kennis (bij parmenides en herclitus: luisteren) 

o het werkwoord ‘weten’ is in het grieks de voltooid tegenwoordige tijd van zien + drukt een 

voortdurend resultaat uit 

o het geziene en, voor plato, het prototype en archetype van de realiteit 

o kennen = zien van de ideeën en van de realiteit als afspiegeling daarvan 

o in het licht verschijnt alles zoals het eigenlijk is. 

 
plato- ideeën, vergeten en herinnering 

o theorie over anamnese: metafysische uitstraling aan het socratische motief van de begripvorming of 

opstellen van definities 

➔ definitie bed is in deze context dus geen resultaat denkoefening maar van een introspectieve 

procedure waardoor de ziel in zichzelf de herinnering terugvindt van de contemplatie van de vorm 

van bed 

o anamnese/reminiscentie: herinnering aan het ‘leven’ van voor we geboren zijn 

➔ weten is zich herinneren 

➔ wat betekent ‘zich vergissen’? 

➔ wat is eigenlijk een uitvinding? 

➔ plato heeft een tijd gedacht dat we onze ideeën al hadden voor we geboren waren (hij was toen 

gelovig) 
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plato: het simulacrum en de nood om zijn drievoudige ontologie te herzien 

o simulacrum = iets dat wil erkend worden als wat het niet is + impliceert vleierij 

bv. retoriek wil erkend worden als kunst en als politiek maar ze is volgens socrates een simulacrum 

van kunst en politiek 

o het simulacrum is een soort wezenloos iets 

o nieuwe ontologie die het autonome bestaan van het bedrog kan verantwoorden: de realiteit kan een 

afspiegeling van ideeën of een simulacrum van een afspiegeling zijn 

o plato heeft geen juiste plaats kunnen geven aan het bedrog als dusdanig 

 
o is het simulacrum afhankelijk van de ideeën? 

➔ er is altijd een oplossing, beslis niet zelf wij hebben de oplossing al voor jou 

➔ er is niet enkel een oplossing maar ook een oplossing die je nodig hebt 

➔ er is nog een vierde element: dat rare bestaande of zijnde iets, dat geen wezen heeft en per 

definitie bedrieglijk is en het werkt (=simulacrum) 

 
o zoekt plato’s methode naar de waarheid of naar de echte vertegenwoordiger van de ideeën ? 

o wat is de inhoud van een idee: een universeel begrip of een ideaal 

o helpt plato ons om de realiteit te begrijpen of eerder om de realiteit te transformeren? (filosofie als 

indirecte, a-politieke politiek) 
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thema’s voor het examen (moet hier en daar verbeterd worden) 
- plato: de nodige”goede” leugens, eros en verlangens 
- aristoteles’ systeem van wetenschappen 
- aristoteles’ metafysica i,1 
- plato en aristoteles als syntheses van de filosofie in de oudheid 
- kennisleer en ontologie van aristoteles 
- lichaam, eros, rechtvaardigheid, leugens, ideologie, de 

rechtvaardige staat bij plato 
- het simulacrum 

 
 

 

filosofie in de oudheid: aristoteles vs plato II, ARISTOTELES 

inleiding: 

aristoteles was een leerling van plato, op een moment had hij er genoeg van en begon hij zijn eigen school. 

in de tekst van de verplichte literatuur zie je een kritiek op plato. waarop je altijd moet letten bij aristoteles is 

dat aristoteles zeer goed bezig was met plato zijn filosofie en op een moment niet meer, nu vermoeden we 

dat er verdere ontwikkelingen waren van plato waar aristoteles geen weet van had. de kritieken van 

aristoteles moeten daarom genuanceerd worden. 

 
men vindt de filosofie in de stad, plato, aristoteles, socrates en sofisten ging mensen gaan ambeteren met 

vragen op straat. plato wou politicus worden maar door dat socrates vermoord werd is dit niet gelukt. na de 

dood van socrates gaf plato zijn droom van politiek op. plato begon hierdoor met een school buiten de muren 

van athene. de stad wordt hierdoor een object van studie. 

 
door de afstand en de snelheid krijg je een indruk dat wat je ziet niet reëel is. misschien is zo iets ook voor 

plato en wetenschappers geworden. 

 
“op een dag ga ik vleugels krijgen” 

= plato vol frustratie, hoe snel de realiteit loopt hoe moeilijk het is om de menselijke levens te classificeren. ik 

ga niet aan politiek doen ik vlucht weg uit athene en ik richt een school op om te filosoferen. aristoteles zegt 

de hoogste wetenschap (filosofie) onderscheidt zich van andere wetenschappen is het nutteloos karakter. 

COLLEGE ZES 
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plato: nodige “goede” leugens, het lichaam, eros en verlangens 

o plato is geen moralische filosoof, hij is voorbij goed en kwaad 

o moraal is onder politiek gesubordineerd 

➔ moraal (ethiek) bevindt zich onder politiek 

➔ binnen de politiek vind je de moraal  wij zien het juist omgekeerd 

 
o religie en moraal zijn politieke instrumenten 

➔ om een rechtvaardige staat op te richten 

➔ ideale staat: hoe krijgen we burgerlijk engagement 

➔ beste werk plato: ideale staat (polithea): hoe krijg je burgerlijk engagement? 

➔ socrates wilt eerst de kinderen overtuigen om de ideale staat te verkrijgen 

➔ om de wereld te transformeren heb je een verhaal nodig waardoor er een broederlijkheid 

ontstaat tussen de mensen, de staat heeft een sociale cohesie nodig (identiteit) 

➔ religie nodig motiveert om een betere wereld te maken 

 
o de lichamelijke oorsprong van het idee van rechtvaardigheid 

➔ hoe belangrijk is het lichaam voor plato? 

➔ wat is rechtvaardigheid? 

➔ socrates zoekt objectiviteit in subjectiviteit en zoekt de ware betekenis van rechtvaardigheid 

➔ hoe raken de filosofen tot rechtvaardigheid als thema voor hun discussies: uit angst 

 
o filosofie = eros 

➔ de eros die aanwezig is in de seksuele verlangens is ook aanwezig in de filosofie 

➔ het gaat erover om richting te geven aan jouw verlangens 

➔ je kan iedereen plezier doen met jouw verlangens, doen aan politiek 

➔ met dezelfde verlangens kan je stapjes richting de eeuwigheid doen 

 
o zijn politieke theorie = theorie van verlangens 

➔ plato heeft een theorie over verschillende regeringsvormen 

➔ zijn vraag is hoe organiseren we een maatschappij, de verlangens, de chaos 

➔ politiek is een middel om de verlangens van de individuen te beheren 

 
aristoteles, metafysica i, 1 9 (verplichte literatuur) 

o natuurlijke neiging naar kennis (begeerte in wijsbegeerte) 

o zien boven alle andere zintuigen 

o maar ook luisteren en geheugen nodig om bij te leren 

o en ook techniek en berekenen (overleg) 

o kennisvormen: ondervinding, techniek, toegepaste en theoretische 

wetenschap 

o praktische, epistemologische en socio-economische hiërarchie van 

kennisvormen 

o de wijze: kennis van de oorzaken en dé oorzaak, van het goede van alles 

o ontstaan van de filosofie als vrije wetenschap 
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aristoteles’ filosofisch systeem van de wetenschappen (te kennen) 

aristoteles is de eerste die alles in hokjes zet. 

kennis moet gesystematiseerd worden volgens hem 

➢ theoretische wetenschappen: de pure wetenschappen (nutteloze kennis) 

➢ poëtische wetenschappen: literatuur, kunst van schrijven en retorica (gorgias) 

➢ praktische wetenschappen: ethiek en politiek 

 
alle mensen hunkeren naar kennis 

➔ dit is volgens aristoteles compleet natuurlijk 

 
kennissoorten: geen absolute hiërarchie 

er zijn dus verschillende manieren om over de realiteit te spreken en ook verschillende methoden om de 

realiteit te onderzoeken 

wel klasses: alle kennissoorten toen geanalyseerd, systematisering van wat men tot nu toe gedaan heeft 
 

en toch is dit streven naar weten altijd anders: 

o metafysica 

o wetenschappen 

o praktische wijsheid 

o technische kennis 

voor elk gebied geeft aristoteles een andere principe en een andere methode. 

hij was als eerste die de nood had om methodologisch te zijn om de complexiteit van de realiteit te kunnen 

begrijpen 

 
aristoteles- amicus plato, sed magis amica veritas 

 
“plato is mijn vriend maar als ik kon kiezen koos ik voor de waarheid als mijn vriend” 

 
o tegen de ideeënleer: regressus ad infinitum! 

➔ elk bestaande iets is een afspiegeling van een vorm 

➔ je kan niet stoppen met een hogere niveau op te stellen 

o de archetypen bestaan niet op dezelfde manier als dat wat hier is 

➔ de vormen “zijn” is helemaal anders dan andere dingen in tijd en ruimte zijn 

➔ plato zegt dat het zijn van de vormen (=ideeen) (niveau 1) het beste is, ze kunnen niet kapot 

➔ aristoteles zei de dingen die bestaan dit is wat is, een concept van de realiteit (niveau 2) 

o de eerste substantie is wat daar is (wat bestaat) 
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aristoteles- hét goede 

o betekenis van het goede: door de tijd en de omstandigheden bepaald 

o niemand streeft naar “hét goede” zonder meer, iedereen heeft een doel dat hij identificeert met hét 

goede 

o het goede op zich of de vorm van het goede is iets abstracts, het bestaat niet en speelt geen rol in 

onze ethische beslissingen (bij ethische kwesties blijven we in de grijze zone) 

➔ volgens aristoteles zegt plato dat een goed leven gericht is op het goede 

➔ typisch voor aristoteles vraagt hij zich af wat is het goede?: goede is mooi maar leeg 

 

aristoteles- epistemologie (kennisleer) en ontologie (zijnsleer): 

een complex oog voor een complexe realiteit (examen) 

ontdekking van de complexiteit van het zijnde 

“wat is wordt gezegd op vele manieren” 

“wat zijn de verschillende manieren om over het zijn te spreken?” 

de categorieën (hoogste begrippen): 

 
de modaliteit van het zijnde: 

➔ de werkelijkheid van wat is als act of product 

➔ de mogelijkheid daarvan 

➔ de logische en historische noodzakelijkheid 

aristoteles was de eerste die dit verschil bestudeerde 

bv. dat emiliano nederlands kan = mogelijkheid, dat hij 

nu nederlands praat = werkelijkheid 

feit dat dochter ziek is is noodzakelijk geweest voor 

online les= historische noodzakelijkheid 

 

 
ontdekking van de complexiteit van de causaliteit 

o niet één oorzaak! (tegen natuurfilosofen) 

➔ de fout van de voorgangers van aristoteles wat dat ze allemaal 1 oorsprong zochten van alles 

(water, aarde, vuur..) 

o maar vier oorzaken van de complexiteit van de causaliteit 

➔ causa materialis (= materiaal): materiële oorzaak tafel= hout 

➔ causa formalis (= vorm): formele oorzaak tafel= vorm 

➔ causa efficiens (= wie gemaakt): uitvoerende oorzaak tafel= fabriek 

➔ causa finalis (=doel): doel van de tafel= draagvlak 

 
➔ had plato niet hetzelfde gezien? 

kwantiteit 

werking 

kwaliteit 

lijden 

substantie 

eerst: dat wat hier is, pas dan de concepten 

relatie 

plaats 

toestand/hebben 

tijd 

positie 
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gelijkenissen 

aristoteles en plato 

o plato en aristoteles onderscheiden ontologische, epistemologische en praktische gebieden van de 

filosofie 

o plato en aristoteles doen een poging om het geheel (natuur en mens) filosofisch aan te pakken. 

o plato: één principe + de bemiddeling van de vormen of ideeën 

o aristoteles: pluraliteit van principes in systematische coördinatie 

o beide conceptuele apparaten laten de realiteit anders verschijnen 

 
verschillen 

aristoteles versus plato 

ethiek: 

o aristoteles wil de ethische dimensie van de mens kennen 

o plato een ideaal van mens ontwerpt (idem wat de politieke dimensie van de mens betreft) 

➔ iedereen is aan het zoeken naar geluk, maar geluk is voor iedereen iets anders 

➔ je moet de situatie/ omstandigheden niet onderschatten, de omstandigheden bepalen de juiste 

ethische beslissing omdat we dieren zijn die leven in de tijd 

politiek: 

o conflict tussen het algemene goede, het algemene belang en de individuele vrijheid 

o het probleem voor aristoteles is niet de regeringsvorm, maar het doel dat politici elk afzonderlijk 

nastreven. 

o voor plato toont de regeringsvorm reeds het niveau van corruptie van de ziel. 

➔ plato: ideale staat zonder discussies 

➔ aristoteles: discussies zijn belangrijk 

➔ plato is zeer hard bezig met het schetsen van een theorie van de regeringsvormen (alle 

democratie slecht) 

➔ aristoteles bestudeert eerder de wetten, hij is een wetenschapper, hij zegt dat geen 

regeringsvorm slecht is. hij zegt dat het slecht is als het een individuele belang is of belang groep 

➔ aristoteles had succes in de politiek 

➔ plato niet 

➔ aristoteles was de leraar van de keizer 

 

de vader van de moderne 

filosfie: renee descartes 

renee descartes: 

verplichte literatuur 1-2-3 

examenvragen: 
welke chronologische volgorde van de filsofen is de juiste? 
➔ thales- heraclitus- parmenides- plato – aristoteles 

 
wat onderscheid filsofie van andere discours (=theorie, uitleg, visie) over 
wat het zijn is? 

➔ bij de godin van parmenides werd er gezegd dat je zelf moet 
nadenken of wat dat er gezegd is correct is. wat mensen verenigt 
is de filsofie. iedereen is evenwaardig. filosofie kan niet zonder 
immanentie (= de godin is even sterveling als de gewone mens, de 
goden meoteen ook filsoferen, de waarheid bevindt niet aan de 
andere kant) en horizontaliteit 
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moderne filosofie II: Kant en de verlichting 
 
Wat is Verlichting? 
Een complexe vraag/ vraag zonder object.. 

o Problemen met vragen v/d soort “wat is X?” → men veronderstelt dat het antwoord naar een homogene 
corpus verwijst 

o De Verlichting (1650 – 1800) als 1 homogene stroming  v/d Europese geschiedenis is de grootste mening 
o MAAR, dé Verlichting bestaat niet 
o Verlichting kan zeer verschillend zijn 

→ Veel filosofen praatten in naam v/d Verlichting en veel mensen denken dat die filosofen aan 
hetzelfde werkten, maar dat was niet zo 

→ Er zijn verschillende soorten verlichting 
o Dé verlichting is geen inhoudelijke conceptuele eenheid 
o Centraal kenmerk verlichting: vrij van dogma’s 

 
Descartes en de verlichting 

o Descartes was geen verlichtingsfilosoof maar wel een soort vader van de verlichting. Hij heeft de bodem 
voorbereid 

o Eerst moeten we alles testen (rede)  
o Bij descartes is de rede het licht die binnenvalt 
o Alles wat niet argumentatief verdedigd kan worden moet weg  

 
Diversiteit van de Verlichting 
Intensiteit en uitgebreidheid: 

o Conservatieve Verlichting => enkel op wetenschap gericht 
                    →alles bekritiseren, beargumenteren, testen in het licht van de rede 

→ Vrijheid van denken, vrij onderzoek, vrijheid van dogma’s 
→ Methode van alles in vraag trekken en alles testen (Descartes zei dit ook) 
→ Rede krijgt bij elke filosoof een andere betekenis 

o Radicale Verlichting => op alle gebieden v/h menselijk bestaan gericht 
→ Verlichting moet overal aanwezig zijn, niet alleen in wetenschappelijke cultuur 
→ We moeten verdergaan dan wetenschap < religie, onderwijs, politiek, cultuur… 

 
→ deze 2 groepen zijn gevormd, maar niet iedereen die tot een van deze groepen behoort denkt per se volledig 
hetzelfde 
 
Nationaal karakter: 

o Schotse Verlichting: Hume (1711 - 1776), Smith (1723 - 1790) 
o Franse Verlichting: Diderot (1713 - 1784), D’Alembert (1717 – 1783) 
o Duitse Verlichting; Lessing (1729 – 1781), Mendelssohn (1809 - 1847) 

 
pijlers van de Verlichting 

o Vrijheid (liberté) 
o Gelijkheid (egalité) 
o Broederschap (fraternité) 
o Verlichting nauw verbonden met Franse Revolutie: te simplistisch, maar we vinden hier wel de ideeën van de 

verlichting terug 

COLLEGE NEGEN 
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Verlichting en Revolutie 

o Politieke revolutie = modern concept (60ste eeuw) 
o Revolutie = radicale veranderingen, definitief 

→ Vroeger: revolutie = aantal toeren v/e motor beschrijven 
→ betekenis is veranderd na het schrijven v/e tekst in 16de eeuw over een “revolutie” met de betekenis 
die we er vandaag aan geven 
→kant: revolutie moet nieuw/definitief zijn zonder te ontkennen wat ervoor gebeurt is (je kan niet 
schilderen alsof picasso nooit bestaan heeft) 

o De Franse Revolutie als kritisch moment en toppunt v/d verlichting 
o Verklaring van de rechten van de mens en van de burger (1789) 

 
Is Verlichting actueel? 

o Voorbeelden actualiteit (moet denk ik niet gekend zijn) 
1. Verlichting gebruikt als manier om Europa te beschermen v/e “culturele contaminatie” – belangrijk om 

kritisch zichtpunt te ontwikkelen tegenover deze idealen 
2. Frankrijk: verboden bepaalde kledingstukken of hoofddeksels te dragen (gaat bv. over de kwestie waar 

hoofddoeken wel of niet gedragen mogen worden) → 1ste argument hiertegen was “Wij zijn de kinderen 
v/d Verlichting en kunnen dit niet toelaten.” 
→ Verlichting wordt weer gebruikt als argument om zich te beschermen van “culturele contaminatie” 

3. Idee dat in elke mens een hele mensheid zit = idee v/d Verlichting 
→ er is iets zoals de mensheid dat een hele familie is => is zogezegd door het christendom 
→ mens = universele familie zonder nood v/h bewijs dat God bestaat 

o Hedendaagse globale & lokale situatie tonen dat waarden & idealen v/d Verlichting meer dan ooit belangrijk 
zijn 

o Kritische terugblik naar Verlichting is nodig 
 

Reacties tegen de Verlichting/donkere kant van de verlichting 

o Weg v/d negatie (dogmatische kritiek): 
o Vooral na woII begon de kritiek 

→ Universalisme = Europese mens heeft zichzelf bedacht als voorbeeld voor alle mensen – denkt dat 
zijn waarden voor  iedereen gelden 

→ Eurocentrisme = idee dat Europa de motor is voor de mensheid, centrum v/d wereld 
→ Autoritarisme = autoriteit v/d staat is het belangrijkste boven de wil van individuen 
→ Kolonialisme = onmogelijk geweest zonder Verlichting – interpretatie van wat er toen werd gedaan 

(idee dat de hele mensheid geëmancipeerd moest worden) 
→ Misogynie = vrouwenhaat – overal te vinden bij Verlichtingsfilosofen 
→ Antihumanisme = humanisme (19de – 20ste eeuw) = idee dat elk individu uniek en belangrijk is – in 

Verlichting is mens waardevol maar mensheid is belangrijker dan het individu 
→ Utopie (maakbaarheid v/d mens) = idee dat toekomst steeds beter zal zijn – toekomst is sowieso 

beter dan het verleden of het nu 
o Verlichtingsfilosofen waren het erover eens hoe belangrijk individuele vrijheid is maar autoriteit staat 

daarboven 
 
 
 
 
 
 



45  

Paradoxen van de Verlichting 
o Negatief: actuele politieke, culturele en economische crisis is ten slotte gebaseerd op de idealen en principes 

v/d Verlichting 
o Positief: de filosofische omgang met Verlichting biedt ons toch een instrument om onze wereld kritisch te 

benaderen 
o Aan de ene kant kan je de verlichting verwijden van de roots van het patriarchaat,kolonialisme,mysoginie 

maar aan de andere kant biedt verlichting wel tools die je daartegen kan gebruiken 
 

 
Verlichting: emancipatie 

o Emanciperen= zich vrijmaken van… 
o Verlichting = kennis die de mensen vrij maakt 
o Premisse 

→ Er is een noodzakelijke verbinding tussen kennen en handelen 
o Kennis: 

→ Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid 
→ Mens is onuitputtelijke mogelijkheid 

 Nooit uitgeput raken van nieuwe creaties (optimisme) → wereld zal steeds beter en beter 
worden 

→ De sociale en natuur-wereld kan steeds beter 
 

Emancipatie in de geschiedenis 
o Kennis: Geschiedenis v/d mensheid als een project/plan 
o Realisatie idealen v/d Verlichting als doel v/d geschiedenis 
o Toekomst = een opdracht 
o Tegenwoordige tijd = het wakker worden 
o Verleden = noodzakelijke stappen 
o De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van de vrijheid van de mensheid 

 
Verlichting en emancipatie 

o Verleden tijd => alles voorbereid zodat mens v/d Verlichting verder aan verbetering van wereld kan werken 
o Kennis van verleden = verantwoordelijkheid voor de toekomst 
o Tegenwoordige tijd = strijdveld tegen de “duisternis” 
o De dogma’s (duisternis) is de vijand tov het licht van de rede 

 
Strijd voor emancipatie 

o Emancipatie van:  
→ Religieuze dogma’s 
→ Theoretische dogma’s 
→ Sociaal-culturele dogma’s 
→ Wetenschappelijke luiheid 
→ Bijgeloof 
→ Traditie 

o Wie is het subject v/d emancipatie? 
o Slogan van ugent: durf denken (verlichting) 
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Rare identificatie: wie is het subject van de emancipatie? 
o Mens = man (het mannelijk subject) 
o Als we naïef lezen denken we dat de mens het subject is 
o Politiek gebruik van synecdoche1 
→ hegemonie (één deel stelt zich voor als het geheel → man=mens) ipv universaliteit i/h moderne discours over 
emancipatie en rechten v/d mensheid 
→1 ding komt naar voren alsof het alles zou zijn/alles omvat over emancipatie en rechten v/d mensheid 
o MAAR: de Verlichting heeft altijd tenminste 2 gezichten 

→ Haar discours sluit vrouwen uit 
→ Maar geeft vrouwen tools tegen de mannelijke opvatting v/d Verlichting 

 
Zijn er filosofische redenen? 

o Modern discours tegen vrouwen lijkt geen filosofische basis te hebben 
o Conservatieve, (semi-)radicale en anti-verlichtingsfilosofen (Locke, Hume, Spinoza en Burke (anti-verlichting) 

hebben verschillende posities tegenover de Verlichting en toch delen ze allemaal vrouwenhaat  
→ Zijn het allemaal over 1 ding eens: mannen staan hoger dan vrouwen 

 
De vrouw: probleem voor filosofen 

o Vrouwen verschijnen bij antieke en middeleeuwse filosofen als hindernis om zuiver te denken of om terug 
naar God te keren 
→ Vrouwen = afleiding/verleiding → niet goed concentreren in wat God van mij verwacht 

o Moderne filosofen: bij vrouwen staan gevoelens altijd boven de rede e/d particulariteit is voor vrouwen 
belangrijker dan universaliteit 
→ Vrouwen = beheerst door gevoelens en hebben niet zelfde controle als die dat mannen hebben 

o Vrouwen kunnen niet abstract denken 
 Dus → Vrouwen kunnen niet filosoferen 
 
Vrouwen in de westerse filosofie 

o Thales: blij en dankbaar dat hij niet als vrouw geboren is 
o Parmenides en Socrates: de waarheid komt v/e vrouwelijke persoon (Godin, Diotima) 
o Aristoteles: vrouwen = kinderen = slaven (=wezens die een man nodig hebben om te leven) 
o Augustinus: vrouw is een hindernis om de wil van God wat zijn eigen roeping betreft, te realiseren 
o Fichte: tijdschrift voor vrouwen, ze hebben mannen voor hun opvoeding nodig 
o Mannen = burgers, vrije wezens 

→ Vrouwen helemaal uitgesloten van publieke ruimtes in Griekse tijd 
→ Mannelijke kinderen = hoop want worden volwassen 
→ Fichte was vriendelijk voor vrouwen, wou vrouwen emanciperen van de onwetendheid door een 

speciaal, laagdrempelig, begrijpbaar tijdschrift voor hen uit te brengen 
 

De vrouwenkwestie 
= moderne vraag 

o Moderne wijsbegeerte ontstaat in tijd van Europese ontdekking v/d ander(en) 
o Ervaring van ander(en) maakt de vraag naar de menselijke natuur mogelijk (begin v/d antropologie) 
o Is een vrouw een mens? 

o Geboorte antropologie (vorige les) → achter antropologie zit de vraag: “Is die persoon daar ook een 
mens of een kind van God of niet?” 

o Wat is een mens dan?  
 

 
1 Een geheel door een deel uitdrukken of omgekeerd 
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La querelle des femmes 
o Antecedent van vrouwenkwestie i/d Verlichting 
o Dit (vooral mannelijk) debat begint in Frankrijk i/d 15de eeuw 
o Thema’s: 

→ Hebben vrouwen een ziel? 
→ Wat is het plan van God (of v/d rede) voor de vrouwen? 
→ Zijn ze ook mensen? 
→ Functie van vrouw i/h huwelijk en maatschappij 

 
John Locke (1632-1704) 

o Voor de rechten v/d vrouwen 
→ Elke burger recht & plicht om tegen misbruik van macht door politieke 

autoriteit in te gaan  
o Moeder heeft ook rechten 
o “mens” betekent vaak uitsluitend “man” bij Locke 
o Binnen huwelijk is man autoriteit omdat man meer capabel en sterker is 

→ De natuur heeft mannen bewust sterker gemaakt dan vrouwen 

 
David Hume (1711-1776) 

o conservatief 
o Tegen… 

→ Dogma’s, bijgeloof 
→ Tirannie binnen huwelijk 

o Voor… 
→ Traditie en geloof 

o Vrouwen zijn zwakker en niet “wakker genoeg”: een gentleman moet dan 
compassie, geduld, respect voor vrouwen hebben 

 
 
 
Baruch de Spinoza (1732-1777) 

o Vader van de verlichting 
o Mensen = dieren 
o Wij zijn allemaal materie 
o Absoluut monisme 

= filosofisch standpunt dat zegt dat er slechts één van iets is (wereld bestaat uit 
één aard= stoffelijk) 

o Radicaal egalitarisme2 
o Maar… 

→ Vrouwen zijn geen politieke subjecten 
→ haar temperament (te emotioneel), karakter (niet redelijk, nuchter genoeg) en de geschiedenis (een 
regering met vrouwen heeft nog nooit in de geschiedenis gewerkt) 

                    → niet slim vrouwen a/d macht want sociale orde verliezen 
 
 
 
 

 
2 Uitleg op p.7 
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Edmund Burke (1729-1797) 
o Antiverlichtingsfilosoof 
o Gebruikt net als hume en locke common places 
o Mannen = actief; vrouwen = passief 
o Wil sociale gelijkheid maar spreekt zichzelf tegen door verschillende 

meningen over mannen en vrouwen 
o Mary Wollstonecraft reageert tegen zijn politieke en gender visie + 

beledigt burke in een snelle, moeilijke tekst 
o Voor Burke zijn sociale gelijkheid en passiviteit van vrouwen niet 

contradictorisch 
 
 
Dus… 

o Hume, locke en burke: gebruiken common places: de typische vooroordelen van die tijd, niet veel moeite 
doen om te argumenteren op de verschillen van man/vrouw 

o Spinoza: beargumenteert wel waarom de vrouw geen politiek subject is 
o Verlichting = paradoxaal: 
→Kan discriminatie sterker maken 
→Kan minderheden, buitengeslotene en onderdrukte individuen sterke argumenten geven 
→ Argumenten tegen oppressie, discriminatie en ontkenning gelijkheid tussen mannen en vrouwen 

 
Verlichting tegen zichzelf 

o Door de paradox 
o Argument van Verlichtingsdiscoursen over vrouwenemancipatie, gelijkheid tussen vrouwen en mannen en 

vrouwenrechten kan samengevat worden als: 
 Indien wat u (mannen) zegt waar is, 
→Dan kan u ons niet meer discrimineren 
→Dan kan u ons niet uitsluiten v/d politiek 
→Dan zijn wij allemaal gelijk 
→performatieve tegenspraak 

o Wollstonecraft: 
o Wij vrouwen begrijpen jullie beter dan jullie jullie zelf begrijpen 

 
Mary Astell (1666-1731) 

o “The first English Feminist” 
o Cartesiaanse filosofie, theologe 
o Schrijver 
o Een idealistische, platonische denker 
o Wij hebben ook recht op onderwijs zoals mannen 
o Ze las descartes (veel gelezen door vrouwen) 

 
Astell: Verlichte denker 
Verlichtingsmotieven in haar denken: 

o Rede als garantie van zekerheid, we hebben allemaal 
rede: vrouw en man 

o Methode en vaste principes zijn het belangrijkste 
o Cultuur en onderwijs => middel voor emancipatie 

(modern idee) 
o Emancipatie => middel voor de realisering van gelijkheid, echte vrijheid en fraterniteit 

If all Men are born Free, why are all Women 
born Slaves? 

➔ Contradictie: we zijn vrij geboren maar 
worden behandeld als slaven 
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o “echt” omdat ze de wil van God volgen 
o Mengeling van religie en filosofie 
o Mijn god/religie zegt dat wij allen gelijk zijn 

 

Radicale Verlichting: per se atheïst? 
o We zijn tegen clichés 
o Gangbare mening = radicale denkers v/d Verlichting waren atheïst 
o Maar meeste radicale effectieve discourses voor emancipatie in Verlichting hebben een religieuze basis 
o God = essentieel in denken van M. Astell 

 

God by Mary Astell 
o “First Intelligence”, dus rede is niet hét principe 
o Schepping: God = oorzaak v/d wereld 
o God = maximum van perfectie, het zijn … 
o Mens = ziel & lichaam 
o Ziel = onverderfelijk, oneindig 
o Lichaam, materie = eindig en verderfelijk 

 
Astell → dus… 

o Mens moet zich als ziel erkennen en niet volgen wat het lichaam zegt 
o Ziel is noch mannelijk noch vrouwelijk 
o Geslacht heeft alles te maken met de natuur, wijsheid niets (descartes: cogitans/extensa) 
o We zijn allemaal redewezens 
o Cultuur, wetenschap, onderwijs => middelen om zuiver te worden 
o Mannen onderdrukken vrouwen door hen geen toegang tot onderwijs en cultuur te geven 
o MAAR: vrouwen zijn ook mensen 
o Vrouwen hebben ook recht op onderwijs 
o Man en vrouw zijn heeft niets te maken met onze essentie 
o Astell: 

→ Opvoeding helpt om de weg naar God te volgen 
→ Wil dat vrouwen het recht hebben om al het mogelijke te doen voor hun verlossing/redding  
→ Wij hebben het recht om te vechten voor ons plaatsje in het paradijs net zoals mannen 

o God heeft de vrouw geschapen met verstand/rede, het kan niet de bedoeling zijn dat we hier niets mee 
doen, dat wij dit cadeau van god nooit moeten gebruiken→ het is god zijn wil dat vrouwen iets ermee doen 

                   →Als mannen vrouwen niet toelaten tot onderwijs => mannen = hindernis voor bedoelingen van God  
                   →vrouwen moeten verstand kunnen cultiveren en uitoefenen => naar school gaan 

o God = almachtig 
o God heeft maximum van goede wil 
o God schept niets zonder reden 
          → vrouwen hebben rede 
o Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een imperatief van God 
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Mary Wollstonecraft (1759-1797) 
o Filosofie, schrijver 
o A Vindication of the Rights of Women 
o Feministe, vertaling van Verklaring van Rechten van Mens en Burger 
o Ze wou niet trouwen en werd door haar tijdgenoten als eng gezien 

daardoor 
o Kreeg een kind zonder te trouwen 

 
Voor gelijkheid 

o Vrouwen zijn fysiek minder sterk dan mannen maar we willen niet als 
natuur behandeld worden want we zijn redewezens 

o Er is geen essentieel verschil tussen man en vrouw 
o Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet natuurlijk, maar sociaal-cultureel geconstrueerd (dit was niet 

zo duidelijk bij astell) 
o Wollstonecraft geeft toe dat vrouwen van nu (1970) inderdaad niet zo slim zijn maar dat komt omdat de 

maatschappij vrouwen niet laat groeien 
     →Als we nu beginnen veranderen (onderwijs) kan het binnen een aantal generaties al beter zijn 
     →Wollstonecraft verdroeg vrouwen van haar tijd niet omdat ze niet durfden 

o Vrouwen = belangrijk instrument i/d maatschappij 
→ Dragen grote verantwoordelijkheid => kinderen opvoeden (mannen opvoeden) 
→ Moeten zelf dus ook goed opgevoed zijn 
→ Je wilt toch dat de mannelijke politici opgevoed worden door iemand die zelf opgevoed is 

o Vrouwen = rationeel 
→ Zelfde vermogens als mannen 
→ Kunnen ook opgevoed worden als mannen 
→ Mannen willen dat vrouwen zich enkel met “mooi zijn” bezighouden 
→ Fysiek zwakker dan mannen, essentieel zijn vrouwen rede en op dat niveau is er geen verschil tussen 

mannen en vrouwen 
→ Bierbuik= buk in de richting van god 

 
Rationalistisch feminisme 

o Schoonheid ≠ deugd 
o Intelligentie is niet schoonheid maar slimheid+ object van bewondering 
o Schoon kan ook natuur zijn 
o Karakteristiek voor mensen = rationaliteit 
o Vrouwen moeten ook hun rationele vermogens cultiveren 

→ Zo zullen ze het verdienen als gelijk erkend te worden 
→ Grootste hindernis vrouwenemancipatie: vanaf begin geleerd naar zichzelf te kijken vanuit 

mannelijke ogen 
→ als vrouwen naar school zullen gaan zullen ze leren de opinies van de man af te breken en hun eigen 
ogen kunnen gebruiken 
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Conclusie 
o Natuur en cultuur ( nature-nurture debat) 

→ Discussie over gendergelijkheid vandaag moet niet biologisch bekeken worden, maar gaat over 
identiteit en is cultureel over hoe iemand zich voelt → niets te maken met natuur 

o Logica van identificatie i/d concepten van erkenning en emancipatie 
→ Wollstonecraft & Astell: mannen en vrouwen zijn specificaties v/h wezen dat redeneert en willen als 

hetzelfde erkent worden 
→ (LGBTQ+ = beweging voor erkenning in verschil ipv in de gelijkheid) 

o Willen ze vrouwen zijn? Of willen ze dat mannen erkennen dat vrouwen rede-wezen zijn? 
o En wat is rationeel te zijn? 
o Wie heeft dat bepaald? Een man of een vrouw? 
o In de filosofie: cultuur modificeert natuur 

 
Immanuel Kant 
Korte biografie: 

o Geboren 1724, Köningsberg 
o Gewerkt en geleefd in Köningsberg 
o Gestorven 1804, Köningsberg 
o Kant heeft nooit gereisd maar nodigde reizigers uit bij hem thuis om te vertellen 
o Voor kant moest de discussie over verlichting in een tijdschrift gebeuren (media) ipv op school/thuis 
o Kant praat niet over de periode ‘de verlichting’ maar over het vooruitgangsproces naar een beter leven op 

individueel en collectief niveau 
 
Antwoorden op de vraag: “Wat is Verlichting?” 

o 1ste filosofische poging om de Verlichting historisch en systematisch te concipiëren 
Een verlichte discussie over de Verlichting: 

o Berlinische motatsschrift= hét verlichtingstijdschrift voor discussies 
o Johann Friedrich Zöllner "Ist es rathsam, das Ehebündniß nicht ferner durch die Religion zu sanciren?"  

= 'Is het raadzaam om de huwelijksband niet verder door religie te heiligen?' 
o Moses Mendelssohn: "Über die Frage: was heißt aufklären?“  

= "Over de vraag: wat betekent het om te verlichten?" 
o I. Kant: "Beantwortung auf die Frage: Was ist Aufklärung?“  

= "De vraag beantwoorden: wat is verlichting?" 
 
Kant dixit 
“Verlichting is het afleggen van de mens van zijn onmondigheid” 
Onmondigheid = het onvermogen, zonder leiding van anderen, van het eigen verstand gebruik te maken.” 

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

o Je bent de enige die jezelf kan helpen 
“Sapere aude!” (= durf te weten!) 

o “Heb zelf het lef van je eigen verstand gebruik te maken!” => motto verlichting 
o Verlichting is iets dat in elk individu kan gebeuren 
o Het is niet dat we het niet kunnen maar we willen het niet 
o Emancipatie begint met: ik wil het! 
o Verlichting= iets doen, een handeling 
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Verlichting = autonomie (zelf denken) 
“Luiheid en lafheid zijn de oorzaken waarom een zo groot deel van de mensen toch graag levenslang onmondig blijft, 
lang nadat de natuur hen van vreemde leiding heeft vrijgesproken; en waarom het voor anderen zo gemakkelijk 
wordt zicht tot hun bevoogders op te werpen.” 

o Comfortabeler om anderen te laten beslissen om daarna, als het slecht loopt, de schuld op anderen te 
steken → soortgelijk aan zich gedragen als kinderen en dan tegen autoriteit spreken alsof ze soort van grote 
vaders zijn (die gedragen zich daar dan ook zo naar) 

o De luiheid en lafheid zijn het probleem 
o Astell & Wollstonecraft: 

→ Vrouwen systematisch gediscrimineerd en buitengesloten door de mannen, maar vrouwen willen dat 
niet 

                    → probleem is niet alleen situatie v/d vrouw, ook dat andere vrouwen niet vrij willen zijn of denken 
→ Kant hoort ook bij filosofen die vrouwen behandelt als een mindere soort 

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

 
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.” 

o Intersubjectiviteit= elkaar storen en bevelen geven 
o Iedereen praat tegen iedereen in de imperatief vorm 
o De motor in elke democratie= vrijheid van meningsuiting/persvrijheid (wat wie beslist/ hoe weet je wat wel 

mag en wat niet→cancel culture) 
 
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.”  

o Wat voor vrijheid? (vraagt Kant) 
o Vrijheid van meningsuiting → zoveel mogelijk mensen moeten mee kunnen doen aan het publiekelijk debat 
o Kant wil geen revolutie beginnen maar vraagt wijsheid om bij alles openbaar gebruik van het verstand te 

maken 
 (bovenstaande belangrijk voor examen zei hij in de les)  
MAAR Kant is tegen revoluties! 
 
Privé en publiek gebruik van de rede (uitvindingen van kant) 

o Grens tussen straat/markt en huis/hof/kerk 
o Maatschappij versus staat 
o Waarheid versus autoriteit 

 
o Privé = individuele moraal/geloof; subjectief en eigen ideologie 

o Privé bevindt zich thuis maar ook in Kerk, bij koning en aan universiteit (nu is dit anders en mag je op 
de unief alleen nog vrij praten met goeie, objectieve, onderbouwde argumenten) 

o Publiek = rede; waarheid 
o Rede moet principe v/h sociale leven zijn 
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o Top down (autoriteit zegt alles van bovenaf) werkt niet → echte revolutie is bottom up 
o Verlichtingsrevolutie alleen mogelijk via publiek debat met iedereen samen 

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

o Tekst: Verlichting is tot nu toe conservatief geweest, daar heeft niemand problemen mee omdat ze geen 
religie bekritiseert. Maar wat we moeten  maar niet mogen is kritiek geven op religie want die spreekt teveel 
in op ons geweten 
→verlichting= emancipatie van het geweten (geweten uit de ban van religie bevrijden) 

o Voor autoriteiten is economische/religieuze vrijheid geen probleem maar de vrijheid van meningsuiting wel 
o Kunstwerken hebben zich geëmancipeerd van hun auteur (michael jackson) 
o Het idee van je personal zone/ tot hier en niet verder (ze mogen wel belastingen vragen maar geen 

verplichtingen voor vaccins in mijn lichaam te spuiten) = verlichtingsidee 
 
Kant tegen Zöllner 

o Religie = dominantie-instrument 
o Geweten (subject en object v/d politiek) 
o Religie (dogmatisme) hindert de vooruitgang (spreekt in op het geweten) 
o Dogmatisme is vijand van denken 
o Verlichting = kritisch denken over religie 
o Mensen op specifieke manier opgevoed => vaak niet beseffen dat andere manier van leven mogelijk is 
o Pluraliteit in discussies nodig om te kunnen veranderen en dat valt weg als er te veel grenzen zijn → idee dat 

iemand grenzen moet bepalen om problemen op te lossen werkt niet en pluraliteit valt weg 
 

Sapere aude! (= durf te weten!) 
o Verlichting is vooral een praktische zaak “Luiheid en lafheid zijn de oorzaken” geen theoretische iddue 
o Hindernissen voor de Verlichting: comfort v/h moderne leven en dominantie v/h geweten door institutionele 

religies 
o Ontdekking v/d dynamiek van onderdrukkende macht 
o Verschil tussen revolutie (massa) (top down) en hervorming v/d manier om te denken (vrije individuen) 

(bottom up) 
o Openbaar en privaat gebruik v/h verstand 
o Tegen de Verlichting te handelen is het heilige mensenrecht schenden 
o Waarheid boven alles: “Caesar non est supra grammaticos” 
o Pleidooi voor vrijheid van meningsuiting (communicatie en interactie) en tegen de politiek rol v/d kerken i/d 

samenleving 
o We moeten ons bewust worden dat onze waarheden waar zijn maar ook van ons zijn en niet voor iedereen 

gelden 
 

Verlichting voor Kant 
o Definitie v/d mens als emancipatieproces (we zijn niets naders dan vrije handelingen) 
o Een historisch proces van emancipatie v/d mensheid (doel = eeuwige vrede) 

→ Wij zijn actie, wij veranderen 
→ Verlichting is een proces dat is begonnen en niet gestopt kan worden 

o Een “filosofische partij”, filosofisch activisme tegen bijgeloof en dogma’s 
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COLLEGE TIEN 

 
 

 

 Filosofie 19de-21ste eeuw → marx, nietzsche, de beauvoir en preciado 
 
the Spectre 
Tekst kennen voor examen: gaat over 3 transformaties van de geest 

o Het spook van Marx en Engels 
→ Spook zijn = onzichtbaar zijn in maatschappij (de vrouw) 
→ Wat betekent het om een spook te zijn/niet te praten/ er wordt nooit aan je gevraagd ‘ heb je iets te 

zeggen’ 
→ Islamofobie → wij creëren angst voor islam zonder te weten wat het echt is 

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

 
 
Marx (1818 – 1883) & Engels (1820 – 1895) 
Verplichte literatuur: Het Manifest van de communistische partij, Inleiding en I. Bourgeois en proletariërs (niet 
vanbuiten kennen, gewoon kunnen herkennen) 
 
“Een spook waart door Europa – het spook van het communisme, iedereen is bang daarvoor” 
“De geschiedenis van iedere maatschappij tot nu toe is de geschiedenis van de klassenstrijd” 

→  Verschil in samenleving tussen mensen die eigenaars zijn en degene die werken voor eigenaars 
→  we zitten wel in de geschiedenis van vooruitgang, ooit komt er revolutie en wordt het beter dan het nu is 
→ wat is de oorsprong van de wereld zoals die nu is? Als je geschiedenis wil schrijven moet je vanaf het nu 
vertrekken en zeggen wat ervoor heeft gezorgd dat het nu zo is  
 

o Kapitaal (in de tekst “De bourgeoisie…”): 
→Het wordt interessant als het systeem in een contradictie terechtkomt: de subjecten van het systeem 
vragen een ander systeem (= de interne contradictie van het systeem dat uiteindelijk het einde van het 
systeem zal betekenen) 
→Absolute productieve vrijheid, geen grenzen, permanente revolutie ->heeft crisissen nodig om beter en 
beter te worden 
→het kapitalistische systeem kan niet zonder contradicties 
→systeem is sterk genoeg om alle mogelijke crisissen te overleven 
→Scheppende kracht: kolonialisme, wereld, kosmopolitisme, globalisering, proletarisering van menselijk 
bestaan 
 

o Kapitalisme heeft wereld geschapen (geglobaliseerde wereld)  
→ we zijn allemaal afhankelijk van elkaar, met elkaar in contact en iedereen heeft een soort invloed op 
elkaar 
→wereld is een netwerk dat niet hetzelfde is als de aarde 
→We leven niet op aarde, maar op de wereld en voor & in de taal 

             →Proletarisering van menselijk bestaan => we kunnen enkel overleven door onze krachten te verkopen op 
de markt 

→ “Ik hou van filosofie, maar ik moet werken om te overleven dus ik bereid mij voor om mijn krachten op de 
markt te brengen.” 
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→kapitaal heeft de economische connectie ingewikkelder gemaakt → we zijn enorm geconnecteerd met 
elkaar 
→Kapitaal/bourgeoisie is niet meer dan economische relaties; religie is niet meer dan versiering die ellende 
van leven verstopt 
→De bourgeoisie heeft het proletariaat het genot van een volledig object te creëren afgenomen door de 
opsplitsing van de arbeid: het werken geeft geen voldoening meer 
→De echte Verlichting? 
- Zin van licht brengen naar realiteit en tonen wat realiteit nu feitelijk is→ het jammere feit dat we niet 
meer één voelen met ons werk 
→En wat is emancipatie in deze context? 
= Kapitaal zoals andere systemen creëert soort van subject dat op een dag een revolutie zal starten tegen 
een systeem, het echte is dat proletariërs zeggen dat we allemaal proletariërs moeten worden, zonder die 
bourgeoisie 
→  werken voor jezelf en niet meer voor iemand anders, maar je blijft wel een werker; emancipatie is je 
werkt niet meer voor jezelf maar voor iemand anders maar je blijft wel werken 

 
Nietzsche (1844 – 1900)  
Verplichte literatuur: Aldus spraak Zarathustra, “Van de drie gedaantewisselingen” en Genealogie van de moraal, 
Voorrede [1] 

o Drie gedaanteverwisselingen: mens als kameel, leeuw en kind (emancipatie van slaaf te zijn) 
o Kameel= leven volgens principes die je zelf niet hebt bepaald (slaaf zijn) 
o Leeuw= moment van ik ben vrij van autoriteit/dictaat van maatschappij/religie… maar nog niet vrij voor… 
o Kind = volledig onschuldig nieuwe werelden en nieuwe waarden creëren  
o De vraag: wie zijn wij eigenlijk en waarom denken we verkeerd over wie we zijn? 

 
o Wat betekent “genealogie van de moraal”? 

→ Zoektocht naar oorsprong van iets met de veronderstelling dat de oorsprong iets helemaal anders is 
dan wat eruit is ontstaan 

→ oorsprong moraliteit is niet moreel 
o Wat betekent “wil tot macht”? 

       → een kracht die probeert baas te zijn overal: het leven = streven naar onderdrukken van de  andere 
levende dingen rondom ons 
       → op een bepaald punt in de geschiedenis heeft mens geleerd met geweld om deze kracht die vroeger 
naar buiten was gericht naar binnen te keren 

o Wat is voor hem emancipatie? 
→ Vrij zijn van autoriteit van ouders, van wat man of vrouw moet zijn, religie, academie, regels 

maatschappij MAAR nog niet vrij VOOR iets (leeuw fase + kind fase) 
 

Simone de Beauvoir (1908 – 1986) 
Verplichte literatuur: De tweede seks, Inleiding 

o Als je wil begrijpen wat filosofie/essentialisme in de twintigste eeuw was moeten we haar lezen 
o Franse existentialistische filosofie 
o Wat is de waarheid van de vrouw?  
→de waarheid is niet de essentie maar de existentie, essenties bestaan niet en zijn producten van de 
existentie 

o Existentialisme = waarheid is de existentie (voorbeeld les: Florien is de waarheid van Florien); essenties 
bestaan niet, dat zijn alleen maar gedachten en ideeën 
→ Het bestaan is niet het effect van een essentie noch ontologisch of conceptueel afhankelijk daarvan, 

maar omgekeerd 
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→ Essentie komt achteraf want is een historisch product van de mens die over zichzelf nadacht 
 

Existentialistisch feminisme 
o Is er een vrouwelijk essentie? Wat is de vrouw op zich? 

→ Mens bestaat niet als essentie → vrouw bestaat ook niet als essentie 
o Focus moet liggen op vrouw als existentie 

→ Denken zonder te veronderstellen dat er een mensessentie of vrouwenessentie zou bestaan 
o Verschil tussen Wollstonecraft en de Beauvoir i.v.m. mensidee/-ideaal en het wezen v/d mens 
o In de verlichtingsfeminisme zie je een essentialistisch feminisme 

 
De tweede sekse (1949): Inleiding 

o Bekendste passage van dit werk: “On ne naît pas femme, on le devient” 
→ Het is de cultuur, maatschappij, taal, betekenis van woorden, manier waarop je behandeld wordt dat 

je een vrouw maakt 
→ “Alles is fictie” => radicalisering van het feit dat je niet als vrouw geboren wordt maar dat je een 

vrouw wordt 
o Vrouw wordt haar essentie, deze essentie is niet op zich, vrouw wordt wat de man denkt dat een vrouw 

moet zijn 
o Ze past haar gedrag aan aan wat men zegt en verwacht 
o Het oog v/d andere bepaalt de vrouwelijke identiteit 

→ Vrouw veronderstelt een 1ste sekse, een extern oog dat de vrouw maakt tot een absolute and 
o Vrouwen maken de fantasie v/d mannen werkelijk, ze leven in een illusie, hebben een vertekend beeld v/d 

realiteit, leven i/d ideologie v/d mannen (K3 is de droom van de heteroman) →de vrouwen leven in de 
ideologie van de mannen 
 

o De beauvoir vertrekt vanuit een kritiek op het dualisme (man/vrouw, droog/nat..) 
o Break on through: voorbij Pythagoras, voorbij de dualiteit van dag en nacht, voorbij goed en kwaad  
o Dit “voorbij gaan” betekent niet: om “de mens”, “het rede-wezen” in de vrouw te vinden 
o De vrouw is het Andere dat nooit subject is, de man is het subject, het absolute 
o Verschil tussen vrouwen en andere “anderen” (joden, zwarten, proletariërs) 

→ Simone de Beauvoir: Hoe komt het dat vrouwen zich nooit hebben georganiseerd zoals de andere 
onderdrukten? 

o Man heeft niet alleen de vrouw, maar ook wereld waarin vrouwen en mannen leven geschapen 
Voorbeeld: een vrouw met diploma is een bedreiging voor een man met diploma 

o Kants idee van “comfort-opium” bij mannen en vrouwen die meedoen aan vrouwen-uitsluiting 
→ principe van onmondigheid  
→we proberen altijd in onze comfortzone te blijven= versterking van uitsluiting 
 

o Abstracte gelijkheid, concrete ongelijkheid 
Uitleg a.d.h.v. voorbeeld:  
Leerling en prof mailen heen en weer (abstracte gelijkheid). De prof zegt dat de leerling een 8 krijgt. Leerling gaat 
ertegenin en beweert dat hij het punt niet verdient. Prof maakt duidelijk dat zijn functie boven die van de leerling 
staat en dat hij kan beslissen en zeggen wat hij wil (concrete ongelijkheid) 
 
Paul preciado 

o Testo junkie: testosteron 
o Biopolitics: politiek die bezig is met het leven; ons lichaam is een object van de politiek 
→invulling van wat een man/vrouw.. is wordt bepaald door de biopolitiek 
→het object is het leven van de individuen te controleren 
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COLLEGE ELF 

o Pornoindustrie: we kunnen het allemaal maken en kijken 
→pornografische mentaliteit 
→alleen in extreme ervaringen genieten we van het leven 

o Faramindustrie 

 

 

overlopen van het semester  
o Nietzsche zegt: wat geschiedenis heeft kan niet worden gedefinieerd 
o Zo ook met de filosofie 
o Filosofie leeft, en het leven laat zich niet reduceren tot een definitie 
o Geen labels plakken, laat het leven spreken! 
o Ons verhaal: een reeks van tragische pogingen om het onzegbare te zeggen, van contra-culturele 

interventies, van disruptieve discoursen 
o In ons verhaal staat de vraag naar de zin van het zijn centraal 
o We benaderen het vanuit de veronderstelling dat pluraliteit/diversiteit niet mag worden gereduceerd tot 

eenheid 
 
ZIJN betekent voor: 
 

Heraclitus  
 

worden 

Parmenides 
 

absolute onveranderlijkheid 

Gorgias, Protagoras, Socrates wat mensen hierover denken 
 

Plato drie vormen + simulacrum 
 

Aristoteles 
 

waarover iets kan worden gezegd 

Descartes 
 

zelfbewuste activiteit + uitgebreidheid 

Moderne filosofie 
 

wat kan worden waargenomen en objectief gekend 

Astell en Wollstonecraft als gelijk erkend te worden 
 

Kant individuele emancipatie met socio-politieke gevolgen 
 

Marx 
 

belichaming van het kapitaal 

Nietzsche 
 

wil tot macht 

 de Beauvoir 
 

zichtbaar worden als subject of als het absolute andere 

Preciado 
 

zichtbaar worden in het licht van porno- en 
farmaindustrie 

 
 


