
 1 

Inhoudsopgave 

1 WAT IS FILOSOFIE? ................................................................................................................... 5 

1.1 WAT IS FILOSOFIE? .................................................................................................................... 5 
1.1.1 ETYMOLOGIE & DEFINITIES .............................................................................................................. 5 
1.1.2 TAAL VAN DE FILOSOFIE ................................................................................................................... 5 
1.2 FILOSOFIE: EEN RARE VRIENDSCHAP ............................................................................................... 5 
1.3 FILOSOFIE ≠ VANZELFSPREKENDHEDEN ........................................................................................... 6 
1.4 DE HISTORICITEIT VAN DE FILOSOFIE ............................................................................................... 6 
1.5 FILOSOFIE: (STORENDE) WIJSHEID ................................................................................................. 6 
1.6 FILOSOFEN ZIJN “AMBETANTE” MENSEN ......................................................................................... 6 

2 FILOSOFIE IN DE OUDHEID I ...................................................................................................... 8 

2.1 SCHEMA FILOSOFIE IN DE OUDHEID ................................................................................................ 8 
2.2 HET BEGIN VAN DE FILOSOFIE ....................................................................................................... 8 
2.3 HERACLITUS VERSUS PARMENIDES ................................................................................................ 8 
2.4 HERACLITUS EN PARMENIDES ....................................................................................................... 8 
2.5 METAFYSICA ............................................................................................................................ 9 
2.6 METAFYSICA BIJ HERACLITUS ....................................................................................................... 9 
2.7 WAT IS DE NATUURFILOSOFIE? ..................................................................................................... 9 
2.8 HERACLITUS VERSUS DE NATUURFILOSOFIE ...................................................................................... 9 
2.9 HERACLITUS VERSUS DE NATUURFILOSOFIE, DE MYTHOLOGIE EN HET GEZOND VERSTAND ......................... 10 
2.10 ZIJN BIJ HERACLITUS ............................................................................................................... 10 
2.11 WORDEN = ZIJN, WAT IS IS EN IS NIET ......................................................................................... 10 
2.12 DE WIJSHEID VAN HERACLITUS ................................................................................................. 11 

3 FILOSOFIE IN DE OUDHEID I DEEL 2 ........................................................................................ 12 

3.1 HERACLITUS VERSUS DE NATUURFILOSOFIE; DE MYTHOLOGIE EN HET GEZOND VERSTAND ......................... 12 
3.2 METAFYSICA = IDEOLOGIEKRITIEK ............................................................................................... 12 
3.3 WAT IS EEN IDIOOT? ................................................................................................................ 12 
3.4 WAT IS DE RELATIE TUSSEN TAAL EN ZIJN? ..................................................................................... 12 
3.5 PARMENIDES .......................................................................................................................... 13 
3.6 PARMENIDES: VAN MYTHE NAAR LOGOS ....................................................................................... 14 
3.7 PARMENIDES: EXCES EN NIHILISME .............................................................................................. 14 

4 FILOSOFIE IN DE OUDHEID II ................................................................................................... 15 

4.1 SOCRATES VERSUS DE SOFIST(EN) (5DE EEUW V. CHR.) ..................................................................... 15 
4.2 SCHEMA VAN DEZE WEDSTRIJD IN DE FILOSOFIE .............................................................................. 15 
4.3 SCHEMA VAN DEZE NIEUWE WEDSTRIJD IN DE FILOSOFIE ................................................................... 15 
4.4 KEN JEZELF, KEN JE ZELF ............................................................................................................ 16 
4.5 OBJECTIVITEIT EN SUBJECTIVITEIT ................................................................................................ 16 
4.6 DE ATHEENSE DEMOCRATIE: HÉT EVENEMENT DAT DE WEDSTRIJD MOGELIJK MAAKT .............................. 16 
4.7 OVERREDINGSKRACHT .............................................................................................................. 17 



 2 

4.8 WAT IS EEN SOFIST? (VOLGENS SOCRATES EN PLATO) ...................................................................... 17 
4.9 WAT IS OOK EEN SOFIST? (OUDE BETEKENIS) ................................................................................. 17 
4.10 DE EERSTE SOFIST .................................................................................................................. 17 
4.10.1 PROTAGORAS (481 – 411 V.CHR.) ............................................................................................... 17 
4.11 DE TWEEDE SOFIST ................................................................................................................. 18 
4.11.1 GORGIAS (480 – 375 V.CHR.) ..................................................................................................... 18 
4.12 SOCRATES: DE FILOSOOF VAN DÉ WAARHEID? .............................................................................. 19 
4.13 HET OBJECT BIJ SOCRATES EN DE SOFISTEN .................................................................................. 19 
4.14 CONCLUSIES ......................................................................................................................... 19 

5 FILOSOFIE IN DE OUDHEID: PLATO VERSUS ARISTOTELES I, PLATO ......................................... 21 

5.1 PLATO’S HIPPIAS MINOR ........................................................................................................... 21 
5.2 WAAR ZIJN WE? ...................................................................................................................... 21 
5.3 DRAMATIS PERSONAE ............................................................................................................... 22 
5.4 PLATO EN ARISTOTELES: FILOSOFEREN ALS SYNTHETISEREN ............................................................... 22 
5.5 NA ONZE LEZING VAN HIPPIAS MINOR… ....................................................................................... 23 
5.6 WAT ZIET U? .......................................................................................................................... 24 
5.6.1 BRANCUSI ................................................................................................................................... 24 
5.7 PLATO: KENNISTHEORIE EN METAFYSICA ....................................................................................... 24 
5.8 PLATO’S IDEEËNLEER I .............................................................................................................. 25 
5.9 PLATO’S BIJDRAGE TOT DE STUDIE V/D CULTUUR E/D IDEOLOGIE ........................................................ 25 
5.10 PLATO’S GROTALLEGORIE: DE OUDSTE FILOSOFISCHE MYTHE ............................................................ 25 
5.11 PLATO’S IDEEËNLEER II ............................................................................................................ 25 
5.12 IDEEËN, VERGETEN EN HERINNERING .......................................................................................... 26 
5.13 PLATO: HET SIMULACRUM EN DE NOOD OM ZIJN DRIEVOUDIGE ONTOLOGIE TE HERZIEN ......................... 26 
5.14 PLATO EN HET SIMULACRUM .................................................................................................... 26 

6 FILOSOFIE IN DE OUDHEID: ARISTOTELES VERSUS PLATO II, ARISTOTELES .............................. 27 

6.1 PLATO: NODIGE “GOEDE” LEUGENS, HET LICHAAM, EROS EN VERLANGENS ........................................... 27 
6.2 ARISTOTELES, METAFYSICA I, 1 .................................................................................................. 27 
6.3 ARISTOTELES’ FILOSOFISCH SYSTEEM V/D WETENSCHAPPEN .............................................................. 27 
6.4 KENNISSOORTEN: GEEN ABSOLUTE HIËRARCHIE .............................................................................. 27 
6.5 AMICUS PLATO, SED MAGIS AMICA VERITAS .................................................................................. 28 
6.6 EEN COMPLEX OOG VOOR EEN COMPLEXE REALITEIT ........................................................................ 28 
6.7 ONTDEKKING VAN DE COMPLEXITEIT VAN DE CAUSALITEIT ................................................................ 29 
6.8 ARISTOTELES VERSUS PLATO ...................................................................................................... 29 
6.9 ARISTOTELES EN PLATO ............................................................................................................. 29 

7 BESPREKING MEDITATIES: TERUGGRIJPEN NAAR TEKST EN NOTITIES ..................................... 29 

8 MODERNE FILOSOFIE I: RATIONALISME EN EMPIRISME ......................................................... 30 

8.1 HET SUBJECT-PRINCIPE VAN DE MODERNE FILOSOFIE ....................................................................... 30 
8.2 AUGUSTINUS VAN HIPPO (354 – 430) ......................................................................................... 30 
8.3 WAT IS FILOSOFIE IN DE MODERNE TIJDEN? ................................................................................... 30 
8.4 MODERNE FILOSOFIE ................................................................................................................ 30 
8.5 MODERNE WIJSBEGEERTE: INLEIDING ........................................................................................... 30 



 3 

8.6 MODERNE WIJSBEGEERTE: SUBJECT EN MENS ................................................................................. 31 
8.7 VOORUITGANG VAN KENNIS ....................................................................................................... 31 
8.8 GROTE STROMINGEN VAN DE MODERNE FILOSOFIE ......................................................................... 31 
8.9 DE KERN VAN DE MODERNE CONFLICTEN ....................................................................................... 31 
8.10 RATIONALISME EN EMPIRISME .................................................................................................. 32 
8.11 DESCARTES’ VITA .................................................................................................................. 32 
8.12 DESCARTES’ MEDITATIE .......................................................................................................... 32 
8.13 DE MEDITATIES: EEN MODERN WERK? ........................................................................................ 33 
8.14 HET MASKER VAN DESCARTES .................................................................................................. 33 
8.15 DESTRUCTIEVE TWIJFEL ........................................................................................................... 33 
8.16 HET PRINCIPE: EVIDENTIE VAN HET ZELF ...................................................................................... 33 
8.17 SCEPTISCH/KRITISCH MODERN DENKEN ...................................................................................... 33 
8.18 HET “COGITO ERGO SUM” EN HET SOLIPSISME .............................................................................. 33 
8.19 DESCARTES VERSUS ZIJN LICHAAM ............................................................................................. 34 
8.20 DUALISME EN GOD ALS DEUS EX MACHINA ................................................................................. 34 
8.21 GOD ................................................................................................................................... 34 
8.22 EEN PAAR COMMENTAREN ...................................................................................................... 34 

9 KANT EN DE VERLICHTING ...................................................................................................... 36 

9.1 WAT IS VERLICHTING? .............................................................................................................. 36 
9.1.1 DIVERSITEIT VAN DE VERLICHTING ................................................................................................... 36 
9.1.2 PIJLERS VAN DE VERLICHTING ......................................................................................................... 36 
9.2 VERLICHTING EN REVOLUTIE ...................................................................................................... 36 
9.3 IS VERLICHTING ACTUEEL? ......................................................................................................... 36 
9.4 REACTIES TEGEN DE VERLICHTING ................................................................................................ 37 
9.5 PARADOXEN VAN DE VERLICHTING .............................................................................................. 37 
9.6 VERLICHTING: EMANCIPATIE ...................................................................................................... 37 
9.6.1 EMANCIPATIE IN DE GESCHIEDENIS .................................................................................................. 38 
9.6.2 VERLICHTING EN EMANCIPATIE ....................................................................................................... 38 
9.6.3 STRIJD VOOR EMANCIPATIE ............................................................................................................ 38 
9.7 RARE IDENTIFICATIE ................................................................................................................. 38 
9.8 ZIJN ER FILOSOFISCHE REDENEN? ................................................................................................. 38 
9.9 DE VROUW: PROBLEEM VOOR FILOSOFEN ..................................................................................... 38 
9.9.1 VROUWEN IN DE WESTERSE FILOSOFIE ............................................................................................. 39 
9.9.2 DE VROUWENKWESTIE .................................................................................................................. 39 
9.9.3 LA QUERELLE DES FEMMES ............................................................................................................. 39 
9.10 JOHN LOCKE (1632-1704) ...................................................................................................... 39 
9.11 DAVID HUME (1711-1776) .................................................................................................... 40 
9.12 BARUCH DE SPINOZA (1732-1777) .......................................................................................... 40 
9.13 EDMUND BURKE (1729-1797) ................................................................................................ 40 
9.14 DUS… ................................................................................................................................. 40 
9.15 VERLICHTING TEGEN ZICHZELF ................................................................................................... 40 
9.16 MARY ASTELL (1666-1731) .................................................................................................... 41 
9.16.1 VERLICHTE DENKER ..................................................................................................................... 41 
9.16.2 DUS… ...................................................................................................................................... 41 
9.17 MARY WOLLSTONECRAFT (1759-1797) .................................................................................... 42 
9.17.1 VOOR GELIJKHEID ....................................................................................................................... 43 
9.17.2 RATIONALISTISCH FEMINISME ....................................................................................................... 43 
9.17.3 CONCLUSIE ............................................................................................................................... 43 
9.18 IMMANUEL KANT .................................................................................................................. 44 



 4 

9.18.1 ANTWOORDEN OP DE VRAAG: “WAT IS VERLICHTING?” ................................................................... 44 
9.18.2 KANT DIXIT ............................................................................................................................... 44 
9.19 VERLICHTING = AUTONOMIE .................................................................................................... 44 
9.20 COMFORT = OPIUM ............................................................................................................... 45 
9.21 INTERSUBJECTIVITEIT: HORIZONTALE ONDERDRUKKENDE RELATIES .................................................... 45 
9.22 VERLICHTING EN BEPERKTE VRIJHEID .......................................................................................... 45 
9.23 PRIVÉ EN PUBLIEK GEBRUIK VAN DE REDE .................................................................................... 45 
9.24 VERLICHTING TEGEN RELIGIE .................................................................................................... 46 
9.25 KANT TEGEN ZÖLLNER ............................................................................................................ 46 
9.25.1 SAPERE AUDE! ........................................................................................................................... 46 
9.26 VERLICHTING VOOR KANT ....................................................................................................... 46 

10 FILOSOFIE 19DE-21STE EEUW ................................................................................................... 47 

10.1 THE SPECTRE ........................................................................................................................ 47 
10.2 MARX (1818 – 1883) & ENGELS (1820 – 1895) ........................................................................ 47 
10.3 NIETZSCHE (1844 – 1900) ...................................................................................................... 47 
10.4 SIMONE DE BEAUVOIR (1908 – 1986) ...................................................................................... 48 
10.5 EXISTENTIALISTISCH FEMINISME ................................................................................................ 48 
10.6 DE TWEEDE SEKSE (1949): INLEIDING ........................................................................................ 48 

11 WAT HEBBEN WE TIJDENS DIT SEMESTER GELEERD? ............................................................ 49 

11.1 ZIJN BETEKENT VOOR: ............................................................................................................ 49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

FILOSOFIE 
 
1 Wat is filosofie? 
1.1 Wat is filosofie? 
1.1.1 Etymologie & definities 
Filosofie => oorspronkelijk Grieks woord 
Nederlands: “filosofie” en “wijsbegeerte” 

- Filosofie: Filia = liefde in algemeen, maar in deze context betekent het 
  vooral vriendschap/ vriendschappelijke liefde 

Sofia = wijsheid 
- Wijsbegeerte: Sofia behouden 

Vriendschap weggevallen & vervangen door begeerte à wijst op honger, dorst, nood aan… 
 
Filosofie is… 

- Liefde voor of vriendschap met de wijsheid 
- Een al dan niet bewuste affectieve verhouding tot wijsheid 
- In zin van wijsbegeerte: behoefte of nood aan de wijsheid 
- Een disruptief discours over de realiteit 
- Is geen weten, geen wetenschap 
- Is geen wijsheid, maar een streven naar wijsheid 

à Invulling van de woorden afhankelijk v/d periode waarin ze gebruikt worden 
à Liefde voor de wijsheid = kritiek op hegemonie1 & op heersende ideologie waar de 
waarheid v/h gezond verstand & van alles wat voor iedereen vanzelfsprekend is geworden 
centraal staat 
1.1.2 Taal van de filosofie 

- Begrip i.p.v. beelden 
- Catechismus (= opsomming v/d leer v/e bepaald kerkgenootschap waarin al zijn 

dogma's systematisch en voor leken begrijpelijk worden gegeven en uitgelegd) 
- Immanentie i.p.v. transcendentie 

à immanentie = dat wat tot de structuur van iets behoort en deze niet overschrijdt 
à transcendentie = overschrijden van bepaalde grenzen; bovenzinnelijkheid; het 
boven en buiten de wereld zijn 

- Argumenten geven i.p.v. verhalen vertellen waarin men moet geloven 
- Particulariteit spreekt in naam van iedereen (met “wij”) à stelt zich voor als geheel 

zelf (voorbeeld Mary Wollstonecraft) 
1.2 Filosofie: een rare vriendschap 
 
Filosofen verdragen elkaar vaak niet 
 
 
 
 
 

 
1 Betekent letterlijk leiderschap, opperheerschappij, overwicht of suprematie 
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1.3 Filosofie ≠ vanzelfsprekendheden 
Emancipatie: 

- Oorspronkelijk = “iets verkopen, van eigen hand gemaakt (manus)” 
- Nu = streven naar gelijk recht 
- Iets emanciperen = ontheffen van beperkende bepalingen, gelijkstellen voor de wet; 

vrijmaken van een drukkend gezag, zelfstandig maken of verklaren 
Eerste stap is emancipatie van: 

- Vanzelfsprekendheden 
- Algemene, beheersende meningen 
- Wat (in de) mode is 
- Clichés 

à zorgt voor andere visie op realiteit 
à bedoeling is om alles wat we al weten tussen haakje te zetten en volledig opnieuw te 
beginnen (we weten vaak al te veel voor we starten aan emancipatie) 
 à je wil iets schrijven op een blad maar blad is vol dus beginnen gommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 De historiciteit van de filosofie 
Is = is geweest à ik ben nu wat ik tot nu toe ben geweest 
DUS… Filosofie is wat filosofie tot nu toe is geweest 
Tijdperken: 

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

1.5 Filosofie: (storende) wijsheid 
Filosoof stoort altijd à ingewikkelde dingen die je vaak niet graag wil horen 
Socrates (469-399 v.Chr.): 

- “Ik weet dat ik niets weet” à heeft vermoeden dat hij enige is dat niet weet 
waarover alles gaat à impliceert dat anderen ignorant zijn omdat ze doen alsof ze 
weten waarover alles gaat 

- “Ik weet dat wat jullie voor waar, goed, juist en schoon houden, vals is” 
- De horzel van Athene 
- Voerde nieuwe goden in, misleidde de jeugd 
- Ter dood veroordeeld à hij was moeilijk en gevaarlijk 

1.6 Filosofen zijn “ambetante” mensen 
Spinoza (1632-1677) 

- Prins v/d atheïsten (atheïsten toen waren eerder tegen de monarchie) 

Filosofie vraagt daarentegen 
afstand (ruimte) en geduld (tijd), 
Wantrouwen (in de eigen wijsheid), 
Vertrouwen (in de niet-gevonden 
waarheid) 
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- Spinozist (belediging) = iemand die Spinoza las, republikeins, voor de democratie, 
atheïst 

- Slechts 1 substantie kan bestaan 
- Alles is hetzelfde, God en natuur zijn hetzelfde (Deus sive natura), alles is 1 en er is 

niets buiten dat alles = egalitarisme 
à problematisch als er iemand gevonden moet worden om te regeren 
 à wij zijn allemaal God dus God kan niks bepalen, betere mensen bestaan
 ook niet want iedereen is even goed 
=> grote voorstander democratie (iedereen is gelijk) à gevaarlijk voor sociale, 
religieuze, politieke & economische orde! 

 
F. Nietzsche (1844-1900): 

- Hamer-filosoof 
- Filosofie is “aan gene zijde van goed en kwaad” 
- Provocatief, controversieel, polemisch? 
- Nihilist? Atheïst? 
- Er is niets dat op zich goed is, alles is relatief à wat een ziekte/psychische stoornis is 

ook 
- Waarheid mens = nihilisme2 
- “God is dood” à 2 partijen: mensen die geloven en mensen die niet geloven dat god 

bestaat 
à Er was ooit een God, is nu dood, wij hebben Hem vermoord 
à Hoe van de wereld iets maken dat de moeite waard is om te blijven leven & te 
bewonen zonder God 
à God is dood ≠ antwoord/oplossing maar wel het zichtbaar maken v/e probleem 

 
Paul Preciado (1970): 

- Genderfilosofie 
- Pornotopia: an essay on Playboy’s architecture and biopolitics (2014) 
- Sterke kritiek op onze huidige wereld die 2 motoren heeft: porno & farmaindustrie 
- Geen gender studies, geen wetenschap, maar filosofisch terrorisme! 
- Nieuwe concepten om de wereld anders te bekijken à filosofie kan heel disruptief 

zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 omstreden filosofische stroming, 'nihil' betekent 'niets' in Latijn en ware nihilist gelooft dat er niets van 
absolute betekenis of zin bestaat in de wereld 



 8 

2 Filosofie in de oudheid I 
2.1 Schema filosofie in de oudheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectiviteit => mensen zijn bezig met object dat voor hen staat 
Sofisten => discussies over wat de mens is, wat we kunnen kennen, of er een waarheid is OP 
ZICH en niet een waarheid voor 1 bepaalde persoon 
2.2 Het begin van de filosofie 
Wanneer, waar, waarmee begint de filosofie? 
Begint met strijd tussen Heraclitus en Parmenides 

- Gaat over vraag naar zin van het zijn 
- Historisch niet echte begin filosofie, maar nieuwe geboorte, een nieuw begin à 

filosofie emancipeert zich definitief v/d mythe, het wetenschappelijke denken en het 
gezond verstand 

- Filosofie begint zelf vragen te stellen 
In tijd Aristoteles was Homerus voor velen de eerste filosoof (nu vooral dichter voor ons) 
Thales was vooral eerste filosoof 
Thales, Boeddha en Confucius +/- in zelfde periode 
2.3 Heraclitus versus Parmenides 

- Alles hierover geweten o.b.v. fragmenten van hun boeken “over de natuur” 
- Heraclitus: identiteit/verschil, eenheid/veelheid in het zijn 

à ziet alles als samenvloeiing 
Bv.: er bestaat geen recht zonder onrecht 

- Parmenides: identiteit zonder verschil, eenheid zonder veelheid 
- Kenden elkaar niet, geen echte strijd, is eerder strijd voor ons als lezers 
- Contradictie in de filosofie 
- Disjunctief oordeel = over 2 opties, ofwel dit ofwel dat 

2.4 Heraclitus en Parmenides 
- Filosofie wordt metafysica en daarom ook ideologie 
- Om te filosoferen eerst de veilige comfort zone van de vanzelfsprekendheden over 

wat is  en  moet zijn verlaten 
- Realiteit moeten doorbreken à realiteit wordt beleefd als een onophoudelijke, 

zelfdestructieve opeenvolging van dag en nacht 
o Heraclitus: iedereen is aan het dromen, maar de droom is werkelijk, het is de 

realiteit waarin de mensen leven, alles volgt de tijd 
o Heraclitus springt achter de realiteit 

- Filosoferen ≠ afvragen wat principe of oorsprong van alles of de zin v/h leven is à ≠ 
filosofische vragen maar menselijke vragen 

- “Break on through to the other side” 
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2.5 Metafysica 
= het onderzoek naar wat voorbij of achter (meta) de natuur of de zichtbare realiteit (fysica) 
is à voorbij de zichtbare dingen 

- Woord komt van Andronicus van Rhodos: uitgever v/d werken van Aristoteles à 
colleges verzamelt over de natuur = fysica 

o 2de boek na deze boeken = “Meta” 
2.6 Metafysica bij Heraclitus 

- Metafysica = het onderzoek naar wat achter de natuur of de zichtbare realiteit is 
- Het object = de algemene wet die luidt “alles is 1” 

“Niet mij, maar de logos horend, is het wijs ermee in te stemmen, dat alles één is.” – 
50. In Heraclitus’ fragmenten 

- Object alleen van, voor, door en in het denken 
- Noodzakelijkheid in de contingentie3: de onveranderlijke logica van de 

veranderingen i/d fysieke wereld 
- Met metafysica kritiek op de toenmalige vanzelfsprekende manier om te filosoferen 

=> de natuurfilosofie 
o Kritiek op Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras en Xenophanes 

2.7 Wat is de natuurfilosofie? 
= het onderzoeken naar het fysieke of materiele principe van het heelal en het dan opvatten 
als het wezen v/d zintuigelijk waarneembare realiteit: de stoffelijke oerstof of elementen 
waaruit alles bestaat, waarvan alles ontstaat en waarin alles ontbindt 

- Empirische observatie à principe = 1ste oorzaak, oorsprong, constitutief v/d 
zichtbare realiteit, deel v/d natuur 

- Genetische uitleg, ontologische continuïteit (het principe is ook deel v/d natuur) 
2.8 Heraclitus versus de natuurfilosofie 

- Zijn liefde heeft ander object 
- Natuur ≠ natuur, maar het onzichtbare wezen, de logica dus, v/d zichtbare realiteit 

o De natuur houdt ervan zich te verbergen. – 123. In Heraclitus’ fragmenten 
o (Heraclitus gispte Kesiodos, die de ene dag tot ’n goede, de andere tot ’n 

slechte maakte, omdat hij er onwetend van was dat) de natuur van elke dag 
één is. – 106. In Heraclitus’ fragmenten 

o Samenvoegingen zijn gehelen en geen gehelen; samenspannend is in-
tweespalt, samenklinkend uiteen klinkend; uit alles één en uit één alles. – 10. 
In Heraclitus’ fragmenten 

- De natuur ontstaat niet 
o Deze (wereld)ordening, dezelfde voor alle (mensen), werd noch door een der 

goden noch door een der mensen gemaakt, maar altijd was ze, is ze en zal ze 
zijn: vuur altijd levend, ontvlammend in maten en uitdovend in maten. – 30. 
In Heraclitus’ fragmenten 

 
 
 
 

 
3 Een van oorsprong logische en ontologische term die gebruikt wordt om proposities, gebeurtenissen of 
standen van zaken te kwalificeren als niet-noodzakelijk, of, in het gewone taalgebruik: toevallig 
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- Het worden is niet iets i/d tijd, maar logisch 
o God is dag en nacht, winter zomer, oorlog vrede, verzadiging honger (alle 

tegengestelden, dat is de bedoeling): hij neemt verschillende gedaanten aan, 
zoals (vuur), wanneer het vermengd wordt met reukstoffen, genoemd wordt 
naar het aroma van elk ervan – 67. In Heraclitus’ fragmenten 

o Hetzelfde: leven en gestorven, wat waakt en wat slaapt, jong en oud; deze 
zijn omslaand gene en gene zijn omslaand deze. – 88. In Heraclitus’ 
fragmenten 

- Logos niet de tijd is de maat van de natuur 
o 30. 

- Dag en nacht zijn één 
o Der meesten leermeester is Hesiodos: van hem zijn ze zeker dat hij het meest 

weet, terwijl hij niet eens dag en nacht kent; die zijn immers één. – 57. In 
Heraclitus’ fragmenten 

 
- Niet alleen tegen filosofen maar ook tegen Hesiodus e/d mythologie 

2.9 Heraclitus versus de natuurfilosofie, de mythologie en het gezond 
verstand 

- Metafysica is nu drievoudige kritiek op waarheid en wijsheid v/d mensen 
o Daarom hoort men het gemeenschappelijke te volgen; maar hoewel de logos 

gemeenschappelijk is, leeft de grote massa alsof ze over een private 
verstandigheid beschikte – 2. 

- Retroalimentatie tussen mythologie, natuurfilosofie en gezond verstand: allemaal 
mensen, opgevoed in een cultuur 

- Maar cultuur heeft leraars nodig om te overleven à Homerus & Hesiodus 
- Natuurfilosofie à geen revolutie, maar een verbetering v/d mythologie 
- Natuurfilosofie & mythologie ten dienste v/d maatschappij 

2.10 Zijn bij Heraclitus 
3 definities van zijn: 

1. Het zijn van alles vanuit deze kant v/d realiteit 
2. Het zijn van alles vanuit de andere kant (the other side): de zichtbaarheid v/d 

onzichtbare harmonie 
o 1. + 2. + Het wijze is één (ding): op voet van vertrouwdheid te staan met de 

kennis die alles doorheen alles stuurt – 41.  
3. Het zijn van de logos: noch door betekenaars gefixeerd noch het dialectische 

worden, verandert niet 
- Logos “wil en wil niet genoemd worden met de naam van Zeus” 
- Als je beseft dat alles één is en één alles is à zien dat alles connecties heeft, alles 

verbonden is en je kan alles begrijpen in vorm van tegenstellingen 
2.11 Worden = zijn, wat is is en is niet 

- Heraclitus: dat wat vergaat blijft bestaan alhoewel in zijn tegenovergestelde, 
namelijk alles blijft omdat alles stroomt en dat alles stroomt omdat alles blijft 
à blijft hangen en denken in vicieuze cirkel 

- Dialectiek van identiteit en verschil maakt het zijn van de zijnden uit 
- Wat is “ik“, “mezelf“, de “toestanden van mijzelf”? 
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- Zelfidentiteit is voor Heraclitus identiteit van verschillen, het resultaat van de 
dialectische gelijkstelling van tegengestelde toestanden. 

o Jezelf zijn start met bij andere mensen te zien wat een mens exact is 
2.12 De wijsheid van Heraclitus 

- Dat mensen alles krijgen waarop ze hun zinnen hebben gezet, is niet beter 
- Ziekte maakt gezondheid aangenaam en goed, honger verzadiging, vermoeidheid 

rust 
- “Ik hoop dat je nooit alles zal krijgen wat je wil hebben want daardoor ga je pas echt 

beseffen hoe mooi het leven is en wat het is.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

3 Filosofie in de oudheid I deel 2 
3.1 Heraclitus versus de natuurfilosofie; de mythologie en het gezond 

verstand 
Te vinden bij 2.9 
3.2 Metafysica = ideologiekritiek 

- Metafysica bij Heraclitus => achter natuur gaan onderzoeken 
o Achter waargenomen realiteit bevindt zich een logica (meta = achter) 

- Object = dialectische4 logica v/d verandering v/d natuur 
- Deze kennis verandert zijn manier om naar mensen te kijken à metafysisch object 

toont onwaarheid v/d realiteit v/d mensen 
o Hun realiteit is een droom/illusie 

- Onderzoek naar logos tegelijk kritiek op gezond verstand, mythologie & 
natuurfilosofie 

- Heraclitus klaagt niet over mensen maar toont wat de hegemonische ideologie is en 
dat deze inherent is aan menselijke conditie 

3.3 Wat is een idioot? 
- Idioot = iemand die zich niet wil openen naar de universaliteit v/d logos maar blijft in 

zijn eigen wijsheid/waarheid 
- Etymologie: idean => eigen (wijsheid) 
- Gesloten in eigen wereld, denken dat eigen droom realiteit is 
- Heraclitus: idioten => “de velen” 
- Elke idioot denkt voor zichzelf dat die uniek is à in hoeverre zijn we uniek als 

iedereen uniek is?; in hoeverre is mijn droom, mijn object van verlangen niet het 
object van verlangen of de droom van iemand anders? 

- Voor hunzelf à ≠ massa 
- Mijn eigen droom = collectieve droom (willen we wat we eigenlijk willen?) 
- Zonder zwart-wit denken of opposities kan idioot niet leven à altijd grens die 

verschoven kan worden, maar leven in een wereld waar die constant verschoven 
wordt ≠ makkelijk voor idioot 

3.4 Wat is de relatie tussen taal en zijn? 
- Taal geeft orde aan dingen 
- Slechte getuigen zijn voor de mensen ogen en oren, wanneer hun ziel geen “Grieks” 

verstaat. – 107. In Heraclitus’ fragmenten 
o “geen Grieks kunnen” à niet kritisch om kunnen gaan met taal, barbarische 

ziel hebben (in die tijd = niet Grieks zijn) 
- De naam van de boog is leven, maar zijn werk is dood. – 48. In Heraclitus’ 

fragmenten 
- Zij zouden de naam “Recht” (Dikè) niet eens kennen, als dat (het onrecht) er niet 

was. – 23. In Heraclitus’ fragmenten 
- Alledaagse taal => taal idioten, idiotes logos => produceert wereld volgens een 

binaire classificatie van wat is 
- Taal v/d logos à wereld volgens dialectische harmonie van tegenstellingen 

 
4 Dialectiek = redeneervorm die gebruik maakt van tegenstellingen om naar waarheid proberen te zoeken, dan 
wel een metafysica volgens welke zowel het denken als de wereld verandert c.q. zich ontwikkelt ten gevolge 
van tegenstellingen 
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o In taal v/d logos is harmonie maar volgens Heraclitus is er in harmonie 
eigenlijk enkel spanning zoals tussen leven en dood, hemel en hel 

 
In de fragmenten 

- 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.”  

- B102. “Voor de god is alles schoon en rechtvaardig, maar de mensen hebben het ene 
als onrechtvaardig, het andere als rechtvaardig opgenomen.” 

- B74. “(We moeten niet handelen en spreken) als kinderen van onze ouders (dat 
betekent in gewone taal:) zoals wij hebben overgenomen”  

3.5 Parmenides 
- Gedicht “Over de natuur” met 3 delen: 

o het Proëmium, namelijk de inleiding, fragment B1 
o Aletheia (waarheid/het reële), Parmenides’ begrip van het zijnde, 

fragmenten B2-B8,  
o en Doxa (mening),Parmenides’ bedrieglijke kosmogonie, fragmenten B9-B19 

 
à gaat voorbij natuur i.p.v. achter natuur à als er licht is dan is het licht waar tegenover 
dat er geen nacht is 

- Nietzsche zei: Parmenides is een exces van logica en noodzakelijkheid en 
verwoesting door abstractie 

o 2+2 =4 à kan niet anders, er zit noodzakelijkheid in 
o Als 1 ding en een ander niet is = contradictie 

 
PARMENIDES HERALCITUS 
Denkt overmatig Denkt harmonisch 
Is destructief Is constructief 
Denkt volgens logica van exclusies Denkt volgens dialectische logica 
Er is absoluut geen waarheid i/d wereld 
(dus ook geen realiteit) 

Spreken over realiteit in taal v/d logos als 
harmonie van tegenstellingen 

 
- Taal en zijn: de vraag naar het zijn = vraag naar betekenis van de woorden “zijn” 

“zijnde” en “is” 
- Zijnde: absolute affirmatie, licht zonder nacht, is zonder niet-is, eenheid zonder 

veelheid, identiteit zonder verschil 
- Wat is, is niet de realiteit waarin we als stervelingen leven 

o Realiteit = hallucinatie, schijnwereld 
o Realiteit is, maar deze realiteit is niet onze realiteit 
o Mensen produceren realiteit door namen aan dingen te geven à taal 

produceert realiteit à taal die praat over licht en nacht 
- Alles is niet maar schijnt te zijn => is en niet is 

o Wat echt is kan eigenlijk geen oorsprong hebben à als er iets is dat ontstaan 
is dan heeft het i/d tijd ervoor niet bestaan dus hetzelfde ding was niet maar 
is nu wel 

- Stervelingen (idioten) denken alsof ze 2 hoofden hebben 
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o Zeggen soms 2 verschillende dingen, volgens Parmenides enige manier om te 
overleven i/d wereld 

- Taal = per se ideologisch: representatie v/e imaginaire verhouding met het zijn en 
wat is 

o Beschrijft ideologische realiteit à wereld op zich is projectie van kennissen 
- Als je is excessief zoals Parmenides denkt à concluderen deze wereld is niet, het is 

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

- Idioten zijn nu… 
o Stervelingen 
o Tweehoofdig 
o Denken binair & gepolariseerd 
o Mensen die niet zelf durven te denken & beslissingen nemen 

- Filosoof die woorden van godin volgt!  
- Is Parmenides een moment van emancipatie voor de filosofie? 

3.6 Parmenides: van mythe naar logos 
- Bemiddeling v/d godin 

o Mengeling van mythe & filosofie = probleem voor specialisten 
- Volgens Parmenides zien we de dood v/d mythe: de godin zegt niet “geloof in mijn 

woorden omdat ik een godin ben” maar “oordeel zelf met jouw eigen verstand” of 
wat ik zeg juist is! 

o = kritisch denken à zelf oordelen, zelf beslissen 
- Idioten daarentegen = ongedifferentieerde & onkritische massa 
- Heraclitus: imperatief v/d ideologie = wees jezelf! 
- Parmenides: nooit zelf oordelen of beslissen! 

3.7 Parmenides: exces en nihilisme 
- Gaat voorbij natuur 

o Niets of anders gezegd: het reële dat nooit object van onze ervaring kan zijn 
§ Het reële op zich verschijnt niet 
§ Reële = onzichtbaar & ondenkbaar 
§ Reële = altijd weg v/h bewuste leven 

- ≠ zoals Heraclitus zichtbare harmonie v/d onzichtbare harmonie vinden MAAR 
schijnwereld zonder substraat 

- Niets (als nihil negativum) aan deze kant, niet (als ens rationis) on the other side 
- Zijn = niets 
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4 Filosofie in de oudheid II 
4.1 Socrates versus de sofist(en) (5de eeuw v. Chr.) 

- Een nieuwe crisis van de filosofie, een revolutie in het denken: de 
ontdekking/uitvinding van de politieke/ethische dimensie van de mens  
bv. Wat is het goede leven? Wat is liefde en geluk? 

- Socrates was een… 
o Centraal punt 
o Antidemocratische sofist (terwijl sofisten in democratische richting dachten) 

- Atheense democratie: 
o ≠ politieke klassen, elke burger lid v/h grote ensemble à ! niet iedereen 

burger (vrouwen, kinderen & slaven)! 
o Turbulent à bepaalde families ≠ macht meer door democratie want macht 

bij alle burgers 
o Rijkere mensen die macht waren verloren pushen om macht terug te krijgen 

à oligarchische revoluties 
o Constante interne problemen & conflicten, mensen die stad moeten 

verlaten, doodstraf, bereikt toppunt met militaire hegemonie in Athene 
4.2 Schema van deze wedstrijd in de filosofie 

- Socrates tegenover Protagoras & Gorgias 
- Verschil in conceptie v/d waarheid: universele waarheid versus relativisme 

o Je kan sociaal oordeel krijgen o.b.v. narratief, mensen overtuigen of dingen 
verdedigen maar er bestaat geen waarheid 

§ Gorgias zelfde perspectief à alles kan je verdedigen/beargumenteren 
à veronderstelling dat waarheid niet bestaat 

- Verschil in conceptie v/h politieke: anti-democratie versus democratie (Gorgias & 
Protagoras) 

- Overeenkomsten qua object: de mens i/d stad, de mens als politiek dier 
o Object: mens, het zelve 
o Subject: hoe wordt men rijk, hoe gaat men (niet) failliet? à Protagoras: 

management rijkdommen 
- Overeenkomsten qua kritiek op religie: goddeloosheid & agnosticisme5 

o Religie niet nodig/nuttig à we weten niet hoe goden eruit zien 
- Overeenkomsten qua kritiek op natuurfilosofie (Parmenides & Heraclitus 

inbegrepen): geen interesse in onderzoek naar oorzaak of principe v/d zichtbare 
realiteit noch naar het zijn 

4.3 Schema van deze nieuwe wedstrijd in de filosofie 
- 2 grote stemmen: sofisten & Socrates 
- Bij Socrates, Protagoras en Gorgias: overgang van buiten (natuur) naar binnen (het 

Zelf v/d mens) 
- Focus op menselijk leven (terug van voorbij de natuur) 
- Politieke en ethische kwesties komen centraal te staan 
- Taal centraal: grammatica, logica & retorica 
- Kort & slecht gezegd: van metafysica naar cultuurfilosofie (nuttig anachronisme) 

 
5 filosofische bedenking dat kennis van (een) hogere macht(en) niet zeker kan zijn, omdat deze niet (met de 
wetenschappelijke methode) te bewijzen is 
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- Belangrijkste kennis NU = kennis van jezelf! (Thales zei ook dat zelfkennis belangrijk 
was, maar nu is deze kennis tot dé zaak van de filosofie geworden) 

4.4 Ken jezelf, ken je zelf 
- Wat hieronder verstaan? 

o Ken jezelf => je moet weten wie jij bent 
o Ken je zelf => je moet het normatieve zelf – de wet – kennen, datgene wat je 

zegt wat je moet worden 
o Ken je wet => om jezelf te kennen moet je je Zelf kennen 
o Maar kennen houdt in dat je trouw blijft aan deze kennis à ethische 

gevolgen v/d theorie 
o Kennis = wijsheid à tenminste in Socratische of Platonische zin 

- Door tot jezelf te komen vermenigvuldig je jezelf 
4.5 Objectiviteit en subjectiviteit 

- Sofisten stellen objectiviteit in vraag door individuele subjectiviteit als principe te 
nemen 
à zoeken subjectiviteit in objectiviteit 

- Socrates: rechtvaardigheid en het goede leven ≠ relatieve concepten 
- i.t.t. sofisten zoekt Socrates naar objectiviteit in subjectiviteit 
- Protagoras: waarheid is de mens want de mens bepaald wat en hoe de dingen zijn à 

mens = maat van alle dingen 
4.6 De Atheense democratie: hét evenement dat de wedstrijd mogelijk maakt 

- 5de eeuw v.Chr.: Athene = politiek & cultureel centrum v/d Griekse wereld 
- Populisme en/of directe democratie (dus niet onze representatieve democratie) 
- Vrijheid i/d democratie van Athene à nieuwe subjectiviteit = de burger 
- Vrijheid vertaalt zich in nieuwe manier leven à politieke participatie 

o Eigen belangen verdedigen in volksvergadering, meedoen aan bestuur v/d 
stad, zichzelf in een rechtszaak verdedigen 

à retorica6 nodig hiervoor 
- Politiek leven: 

o leven i/d stad  
o intersubjectiviteit = worden die dingen (objecten) bedoeld die door meerdere 

mensen (subjecten) worden gedeeld; bv. taal wordt gedeeld door meerdere 
mensen/subjecten: sprekers van een gegeven landstaal begrijpen elkaars 
taaluitingen. 

o Dialoog 
o Diversiteit 
o Belangenconflicten 
o Onderhandeling 
o Democratische principes voor probleemoplossing 

- Filosofie probeert om deze nieuwe realiteit te conceptualiseren à democratie = 
absurditeit (Socrates) OF meest adequate regeringsvorm (Protagoras) 

 
 
 

 
6 de vaardigheid van het effectief spreken en schrijven, waarbij het doel is om anderen te overtuigen 
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4.7 Overredingskracht 
Griekse cultuur: 

- AGON = wedstrijd en spel 
- Vrijheid & democratie 
- Discussies: overtuigen & overreden 
- Discuteren = kunst 
- Retorica nodig om te leven & filosoferen à geen politieke klassen dus alles zelf 

moeten kunnen verdedigen tegenover anderen à wat en hoe je iets zegt van groot 
belang 

- Retorica = kunst van het goede praten 
4.8 Wat is een sofist? (volgens Socrates en Plato) 

- ≠ vriend v/d waarheid/wijsheid 
- ≠ serieuze denker 
- Bedrieger en opportunist à zal zeggen wat je wil horen dus ook liegen 
- Vraagt geld voor zijn “service” 
- Wil argumenten van anderen ondermijnen (om het even hoe) zonder iets positiefs 

bij te dragen 
- Protagoras & Gorgias ≠ vast tarief à hielpen mensen en lieten mensen zelf beslissen 

of ze hen moesten betalen 
- Plato à ervan verdacht geld te vragen voor zijn kennis 
- Socrates viel gewoon iedereen lastig op straat 

 
- Negatieve betekenis “sofist” door Aristoteles overgenomen & vandaag 

vanzelfsprekend geworden 
- Sofismen (drogredenen7) (woord dat we tegenwoordig gebruiken) 
- Filosoof zegt: “De sofisten doen het voor het geld” “Wij doen het voor de waarheid” 

à Is het niet verdacht dat iemand ons gratis wil helpen? 
4.9 Wat is ook een sofist? (oude betekenis) 

- Leraar, geleerde of deskundige 
o Wijze mens; onder-wijzer 

- Sofist ook als synoniem gebruikt voor “wijze” 
- Sofist weet praktische wijsheid 
- = iemand die kennis heeft over praktische, politieke en economische kwesties 
- Leraar in filosofie & retoriek 
- Deze positieve definitie = oorspronkelijke definitie van een sofist (die als bedrieger 

is visie Socrates en Plato, hebben culturele oorlog om betekenis “sofist” gewonnen) 
4.10 De eerste sofist 
4.10.1 Protagoras (481 – 411 v.Chr.) 

- Mens = maat van alle dingen 
- We kunnen niet weten of goden bestaan 
- Voor alle stellingen ten minste 1 argument vóór en een argument tegen 
- Zwakke argumenten kunnen versterkt worden en omgekeerd 
- ≠ absolute waarheid 

 
7 een foutief argument, lijken vaak aannemelijk maar dat zijn ze niet 
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- Ontologisch, religieus en epistemologisch relativisme 
- ≠ absolute (morele) wetten: overtuiging (politiek) 
- Kortom: filosofische fundering voor de democratie à enige regeringsvorm dat 

overeenstemt met wat wij mensen zijn, respecteert wat ons natuurlijk is = altijd 
overtuigd dat wij gelijk hebben 

- Democratie = meest menselijke regeringsvorm 
- Algemeen politiek bewustzijn: we kunnen als mens niet alleen overleven, mensen 

leven als gemeenschap 
 
Zijn bijdrage: 

- Advies aan Atheense democratie 
- Relativisme en idee dat Zeus aan alle mensen soort politieke wijsheid heeft gegeven 

à filosofische verdediging v/d democratie (de meest natuurlijke regeringsvorm) 
voorgelegd 

- Waarheid is noch buiten de tijd noch buiten de verandering 
-  Iedereen heeft eigen waarheid en enige algemene waarheid (objectief geldig) = 

waarheid die door dialoog/discussie ontstaat 
o Waarheid = afhankelijk van elk moment i/d geschiedenis en elke cultuur 

- Historiciteit van waarheid, wetten en morele waarden 
- Na de dood van Perikles: vervolgd door het democratische regime in Athene wegens 

goddeloosheid  
à in Atheense democratie bestaat er geen verschil tussen religie en politiek 

- Zijn filosofie geeft ons tool om verschil van meningen te begrijpen 
 

- Zijn taalfilosofie => studie v/d verschillende soorten redevoeringen en zinsvormen 
- Stelling dat contradictie mogelijk is à Aristoteles kritiek op dit à Protagoras spreekt 

op niveau v/d mogelijkheid, Aristoteles op niveau v/d 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) 

- Mythe van Prometheus als fundering voor democratie à Zeus verdedigt de 
Atheense democratie (politiek en religie gaan samen) 

4.11 De tweede sofist 
4.11.1 Gorgias (480 – 375 v.Chr.) 
3 nihilistische stellingen (tegen Parmenides): 

1. Er bestaat niets of wat (absoluut) is, kan niet zijn 
2. Ook als het zijnde zou bestaan, zou het onherkenbaar zijn 
3. Ook als het zijnde zou kunnen worden gekend, zou het niet communiceerbaar zijn 

 
- Retorische strategie à zijn – kennis – taal 

à taal is wat de dingen zichtbaar maakt 
 
Zijn erfenis: 

- Scheiding tussen zijn en denken 
- Scheiding tussen taal en zijn 
- Erkenning v/d macht v/h woord 
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4.12 Socrates: de filosoof van dé waarheid? 
- Leraar van Plato 
- Medeburgers => goddeloze sofist 
- Leerlingen => erotische filosoof 
- Filosofie als apolitiek politiek activisme tegen absurditeit v/d democratie e/d 

pseudo=wijsheden v/d Atheners 
- Volgens hem geen relativisme mogelijk i/d vragen naar de beste regeringsvorm, 

beste manier om te leven e/d echte wijsheid 
- Vervolgd wegens goddeloosheid (zoals Protagoras) & verderfenis jonge Atheners 

 
- Socrates bekritiseert elke vorm relativisme in ethiek & politiek, maar in andere 

gebieden à even destructief als sofisten 
- Tegen democratie à veronderstelt dat dé waarheid niet bestaat (alles moet 

onderhandeld worden, iedereen mag zijn waarheid uitspreken) 
 

- Iets objectief in subjectiviteit à iedereen kan in zichzelf ethische en politieke 
waarheid vinden die we allemaal delen 

- Voorstander monarchie of regering van experten 
4.13 Het object bij Socrates en de sofisten 

- Object v/d liefde van Socrates en sofisten = menselijke handelingen à vraag naar 
goede leven (ethiek) en beste orde voor samenleving (politiek) 

 
 
 
 
 
 
 

- Discussie tussen Socrates & sofisten = afspiegeling v/d politieke discussie in Athene 
tussen democratie en aristocratie8 

4.14 Conclusies 
- Ondermijnen van dé absolute waarheid opent mogelijkheid voor vrije discussie 

o Mensen staan anders in universum dan ervoor 
- Alles wordt subjectief à de mens wordt naar centrum v/d reflectie gebracht 
- Maar… vrijheid van meningsuiting ≠ vrijheid van waarheidspreken  
- Om wereld te verbeteren à geloven dat jouw waarheid dé waarheid is 

o Waarheid = alles zeggen, recht hebben om alles te zeggen 
o Ervan overtuigd zijn dat eigen waarheid waarheid is van iedereen 

- Huidige democratie heeft principes die buiten discussie staan: mensenrechten, 
rechtsstaat, secularisme 
à maken relativisme mogelijk 

 

 
8 betekent letterlijk: 'Regering van de besten' ,als sprake v/e aristocratische bestuursvorm, dan heeft groep 
personen uit de hoge klasse buitengewoon veel macht en privileges binnen regering en samenleving. 

“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.” 
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- Van Socrates en sofisten leren we à omdat dé waarheid niet bestaat of niet kenbaar 
is, de waarheid geproduceerd moet worden 

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

- Sofisten stellen nieuwe vragen binnen de filosofie: 
o Is er waarheid?  
o Bestaat er objectiviteit? 
o Is universele en zekere kennis mogelijk? 

 
- Sofisten reiken nieuwe perspectieven aan binnen de filosofie 
- Sofisten introduceren ook het perspectivisme i/d geschiedenis v/d wijsbegeerte 

 
- In het gevecht tegen de sofisten: wordt de filosofie ook niet sofistisch? 
- Individuen staan centraal voor sofisten en Socrates 
- Ook voor Socrates is retorica belangrijk 

o Heeft de filosofie aantrekkelijk gemaakt 
o Wou ook leraar (=sofist in positieve zin) van mensen zijn 
o Bekritiseert ook zelfingenomenheid v/d gewone mens die denkt dat we met 

zekerheid iets over het goddelijke en over het zijn kunnen weten 
 

- De sofist zegt: zoveel mensen, evenveel waarheden 
- De filosoof zegt: er is één waarheid 
- Versus/wedstrijd: geen dialoog maar twee monologen 
- Sofist vandaag: fake news verspreiders, wetenschappers die info achterhouden 
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5 Filosofie in de oudheid: Plato versus Aristoteles I, Plato 
5.1 Plato’s Hippias minor 
Voor context, tekst zeker lezen want dan valt alles goed samen 
 
Wat gezien bij Heraclitus en Parmenides, terug te vinden in deze tekst: 

- Voorbij de dualiteit, het binair denken v/h gezond verstand 
o Idee Hesiodus dat dag en nacht 2 dingen zijn = waarachtig en bedrieglijk nu 

- Voorbij moraliserende fixatie v/d realiteit door labels 
=> allemaal moeilijk te aanvaarden 

- Filosofie ≠ veelweterij 
o Veelweterij = je weet heel veel en denkt alles te weten maar je weet eigenlijk 

niets 
- “Beoordeel mijn argument!” 

o Socrates wil niet horen dat Hippias zegt: “Ik geloof in wat je zegt.” 
o In dialoog raken met iemand die even goed kan denken en redeneren zoals ik 

- Destructieve macht denken => denken = gevaarlijk 
- Luister naar de LOGOS 

 
Gaat over…: 

- Tonen dat wijze Hippias niets weet (dat is filosofie) 
o Socrates wil dit doen 

- Kritiek op vanzelfsprekendheid van 2 morele voorbeelden 
o Achilles, de waarachtige held à waarachtig omdat karakter = eenvoudig 

(maatschappij heeft eenvoudige mensen nodig) 
o Odysseus, de gewiekste en sluwste 

- De betere mens kan hetzelfde goed of slecht doen 
- Waarachtig en bedrieglijk zijn één 
- Alleen de goede mens met goede ziel kan opzettelijk en bewust onrechtmatig 

handelen à is voorbij goed en kwaad omdat hij de kracht hiervoor heeft om te 
beslissen = ECHTE vrijheid 

- Alleen de goede mens is onvoorspelbaar, goddelijk 
o Mensen met goede, krachtige en productieve ziel zijn onvoorspelbaar en dus 

een probleem => zijn ook mooi MAAR gevaarlijk 
 
Teruggrijpen naar schema van filosofie in de oudheid 
5.2 Waar zijn we? 

- Geschiedenis v/d wijsbegeerte 
- Antieke filosofie 
- Aristoteles versus Plato: 2 synthesen v/d filosofieën v/d oudheid 

o Achteraf: hellenisme => deconstructie van Plato’s en Aristoteles’ conceptuele 
gebouwen à soort voorbereiding (plaats vrijmaken) voor de filosofie i/d 
middeleeuwen (dit wordt niet verder besproken) 
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School van Athene – Raffaello Sanzio, 1511 

 
 

5.3 Dramatis personae 
 

Plato Aristoteles 
Athene, 427 v.Chr. – 347 v.Chr. Geboren in Stagira, 384 v.C. – 322 v.Chr. 
Aristocratische familie Leerling van Plato 
Tragicus, politicus, filosoof Wetenschappelijke mentaliteit 
Zuid-Italië: Pythagorische school Leraar van Alexander de Grote 
School: de Academie Stichter v/h Lyceum 
Politiek-filosofisch project: een mislukking ≠ echt politiek project 
 Een “systematicus” 
Enige Griekse filosoof van wie (bijna) alle 
werken bewaard zijn 

Groot deel van zijn werk voor altijd 
verloren 

 
Wat we van hem bewaren => voornamelijk 
dankzij Arabische filosofen v/d 
middeleeuwen 

 
5.4 Plato en Aristoteles: filosoferen als synthetiseren 

- Synthese = samenstellen, samenbrengen 
- In synthese komt altijd iets nieuws dat i/d te synthetiseren elementen niet aanwezig 

was en gaat ook altijd iets verloren (sowieso dat wat de synthese niet mogelijk 
maakte) 

Plato is een synthese van… Aristoteles is een synthese van… 
Heraclitus en Parmenides (de pluraliteit op 
niveau v/h intellectuele) 

Heraclitus en Parmenides (de pluraliteit op 
niveau v/h begrip v/d realiteit) 

Pythagoras’ zielsleer en ethiek en het 
kritisch denken & politieke visies v/d 
sofisten 

Natuurfilosofen (theorie v/d 4 oorzaken*) 

De verschillende stemmen over de 
spanning tussen taal en realiteit en over de 
spanning tussen zijn en niets 

Niet-filosofische theoretische en praktische 
beschouwingen v/d mens (politiek en 
ethiek) 
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Metafysica: de perfecte vorm i/d 
onvolmaakte schijn te zien Plato, Protagoras e/d natuurfilosofie 

 Metafysica: de studie v/h zijnde als zijnde 
 
* extra uitleg (online opgezocht, niet zeker of dit gekend moet zijn): 

- 4 oorzaken = 4 fundamentele soorten antwoorden op de vraag “waarom?” 
- Aristoteles schreef: “We hebben pas kennis van iets als we het waarom, d.w.z. de 

oorzaak ervan, hebben begrepen.” 
- 4 oorzaken uitgelegd met voorbeeld v/e houten tafel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Materie/ de materiële oorzaak = het aspect v/d verandering of beweging dat wordt 
bepaald door het materiaal waaruit de bewegende of veranderende dingen bestaan 
Voor een tafel kan dit hout zijn 

2. Vorm/ de formele oorzaak = een verandering of beweging veroorzaakt door de 
opstelling, vorm of het uiterlijk v/h ding dat verandert of beweegt 
Vorm v/d tafel die ervoor zorgt dat het kan blijven staan 

3. Agent/ de efficiënte of ontroerende oorzaak = bestaat uit dingen die losstaan v/h 
ding dat wordt veranderd of verplaatst, die op elkaar inwerken om een agentschap 
te zijn v/d verandering of beweging 
Voor de tafel is een timmerman een voorbeeld hiervan 

4. Einde of doel/ de uiteindelijke oorzaak = verandering of beweging ter wille v/e ding 
om te zijn wat het is 
Het zijn van een tafel en dienen als een plek om bv. te eten 

- 4 oorzaken sluiten elkaar niet uit à verschillende, liefst 4, antwoorden op de vraag 
“waarom” worden gegeven om een fenomeen en vooral de feitelijke configuratie 
v/e object te verklaren 
Tafel: “De tafel is stevig en bruin omdat hij van hout (materie) is gemaakt; het stort 
niet in omdat het vier poten heeft van gelijke lengte (vorm); het is zoals het is omdat 
een timmerman het heeft gemaakt, beginnend bij een boom (agent); het heeft deze 
afmetingen omdat het gebruikt moet worden door mensen (einde) 

5.5 Na onze lezing van Hippias minor… 
- Zeggen tegen degene die Plato als moralist labelen: “Idiot, slow down!” 

o Het lichaam, de leugens, de verlangens, de onvermijdelijke ideologie zijn 
eigenlijk centraal in Plato’s denken 

ú Wat is rechtvaardigheid? 
ú Wat is eros? 
ú Wat is de rechtvaardige staat? 
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5.6 Wat ziet u? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Brancusi probeert het abstracte concreet te maken 
- Hoe komt het dat een artificiële situatie altijd met een emotionele connotatie komt? 

 
Is wat dit is, wat u ziet? 
5.6.1 Brancusi 

- Probeert eeuwige vorm van wat bestaat te bereiken via abstractie (door elementen, 
kenmerken enz. weg te halen) 

- Voor ons belangrijk om Plato’s dualisme te nuanceren à het idee of de vorm v/e 
ding is min of meer aanwezig in dat ding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 Plato: kennistheorie en metafysica 

- 2 registers v/d realiteit: het zichtbare (= het in tijd en ruimte bestaande) en het 
intelligibele (vorm of ideeën) 

- Vormen (Plato’s synthese van Heraclitus’ worden + Parmenides’ zijn) = geven zin aan 
realiteit 

- Vormen of ideeën ≠ universele begrippen (helpen ons wel om verschil te maken 
tussen het volmaakte, de meest trouwe kopie en het simulacrum), maar archetypen 
(daarom allemaal verzameld onder de vorm of idee v/h goede i/d zin v/h voltooide) 

o Rechtvaardigheid (definitie in Boek I van Politeia) = de perfecte uitoefening 
v/d functie v/d ziel à als soort van voorbeeld/toepassing van wat hierboven 
staat denk ik 

§ Deze definitie kan niet gebruikt worden om de realiteit als dusdanig te 
kennen, maar wel om te zien wat er i/d realiteit ontbreekt (metafysica 
= ideologiekritiek) 

 
- Wat is, is zo en zo afhankelijk van zijn deelname a/d respectievelijke vorm 
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- Wat is, is in principe gebrek (onvolmaakte afspiegeling v/d vorm) 
- Plato’s concept van participatie betekent niet dat de vormen of ideeën oorzaak v/d 

realiteit zijn 
o Het algemene kan niet toegepast worden op het bijzondere 

- Vorm = zichtbaarheid v/h zichtbare 
- De beweging is i/d andere richting: het bestaande toont (of verwijst naar) het 

voorbeeld 
5.8 Plato’s ideeënleer I 

- Ideeën = theoretische objecten à bereikbaar door en in het denken 
- Men ziet tegelijkertijd wat er is (het zichtbare) en wat er ontbreekt (de vorm 

daarvan) 
- Geen dualisme, wel 2 registers van hetzelfde die een ander ontologisch statuut 

hebben 
- Vormen ≠ veranderlijk; = fundament/archetype v/d realiteit, ze kunnen niet worden 

afgeleid v/d werkelijke wereld 
o Ze zijn op zich, onafhankelijk van deze wereld 

 
Om Plato’s ontologie te begrijpen hebben we de grotallegorie nodig: 

- Graden v/h zijn (ontologie): ideeën – wereld – kunst 
- Graden van weten (kennisleer): “zien” – kennen – opinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9 Plato’s bijdrage tot de studie v/d cultuur e/d ideologie 
- Met Plato leren we om kritisch-paranoïde te redeneren 

o Bevinden wij ons binnen of buiten de grot? 
o = een plus aan het scepticisme van Parmenides en Heraclitus 

§ Is dat wat we zien de echte realiteit? 
§ Speelt nog altijd vandaag een cruciale rol i/d cultuur en politieke 

filosofie alsook i/d wetenschapsfilosofie 
5.10 Plato’s grotallegorie: de oudste filosofische mythe 

- Mythe v/d wakker worden v/d dogmatische sluimer 
- The Matrix 

5.11 Plato’s ideeënleer II 
 

- Het principe = vorm v/h goede, van de volmaaktheid die alle vormen gemeen 
hebben, die zoals de zon i/d natuur licht geeft 
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- Licht om te zien = voorwaarde voor kennis (bij Parmenides en Heraclitus = luisteren) 
- Ik weet = ik heb gezien (ww “weten” is in het Griek de voltooid tegenwoordige tijd 

van zien en drukt een voortdurend resultaat uit) 
- Idee = het geziene en, voor Plato, het prototype en archetype v/d realiteit 
- Kennen = zien v/d ideeën en v/d realiteit als afspiegeling daarvan 
- In het licht verschijnt alles zoals het eigenlijk is 

5.12 Ideeën, vergeten en herinnering 
- Met zijn theorie over anamnese9 geeft Plato een metafysische uitstraling a/h 

socratische motief v/d begripsvorming of opstellen van definities 
- Definitie van “bed” in deze context ≠ resultaat v/e denkoefening maar v/e 

introspectieve procedure waardoor de ziel in zichzelf de herinnering terugvindt v/d 
contemplatie v/d vorm van bed 

- Anamnese/reminiscentie = herinnering aan het “leven” van voor we geboren zijn 
5.13 Plato: het simulacrum en de nood om zijn drievoudige ontologie te 

herzien 
- Simulacrum = iets dat erkend wil worden als wat het niet is; soort van kopie van iets 

o Bv. retoriek wil erkend worden als kunst en als politiek, maar ze is volgens 
Socrates een simulacrum van kunst en politiek 

- Simulacrum impliceert ook vleierij, beste middel tegen emancipatie 
- Simulacrum = soort wezenloos iets dat niet kan worden uitgelegd vanuit de 

traditionele interpretatie van Plato’s ontologie 
- Nieuwe ontologie die het autonome bestaan v/h bedrog kan verantwoorden => de 

realiteit kan een afspiegeling van ideeën of een simulacrum v/e afspiegeling zijn 
5.14 Plato en het simulacrum 

- Zoekt Plato’s methode naar dé waarheid of naar de echte vertegenwoordiger v/d 
ideeën (de trouwe minnaar van het object)? 

- Wat is de inhoud v/e idee: een universeel begrip of een ideaal? 
- Helpt Plato ons om de realiteit te begrijpen of eerder om de realiteit te 

transformeren? (filosofie als indirecte, apolitieke politiek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Het “zich herinneren” van de vormen of ideeën van de ideeënwereld  
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6  Filosofie in de oudheid: Aristoteles versus Plato II, Aristoteles 
6.1 Plato: nodige “goede” leugens, het lichaam, eros en verlangens 

- Plato ≠ moralistische filosoof, hij is voorbij goed en kwaad 
o Moraal is onder politiek gesubordineerd 
o Religie & moraal = politieke instrumenten 
o Zonder ideologie (goede leugens) ≠ rechtvaardige staat 

§ Hoe krijg je gehoorzaamheid georganiseerd en hoe krijg je burgerlijk 
engagement? 

• Beginnen met kinderen indoctrineren 
• Verhaal nodig waardoor soort van broederlijkheid ontstaat 

tussen de burgers à zonder ideologie ≠ rechtvaardige staat 
• Religie nodig dat mensen niet in angst houdt van bv. de dood 

à iets nodig dat mensen motiveert om v/d staat/land een 
betere en leefbare plek te maken 

• Oplossing = een betere leugen i.p.v. de pure waarheid 
o Lichamelijke oorsprong v/h idee van rechtvaardigheid 
o Filosofie = eros 
o Zijn politieke theorie = theorie van verlangens 

6.2 Aristoteles, Metafysica I, 1 
- Natuurlijke neiging naar kennis (begeerte in wijsbegeerte) 
- Zien boven alle andere zintuigen 
- Ook luisteren en geheugen nodig om bij te leren + techniek en berekenen (overleg) 
- Kennisvormen: ondervinding, techniek, toegepaste en theoretische wetenschappen 
- Praktische, epistemologische en socio-economische hiërarchie van kennisvormen 
- Wijze mens heeft kennis v/d oorzaken en dé oorzaak, v/h goede van alles 
- Ontstaan v/d filosofie als vrije wetenschap 

6.3 Aristoteles’ filosofisch systeem v/d wetenschappen 
 

Theoretische 
wetenschappen Poëtische wetenschappen Praktische wetenschappen 

Propaganda: logica: Organon10 
Natuurfilosofie Esthetiek  Ethiek & politiek 

Metafysica  Poetica (poëzie) 
Ethica Nicomachea (Ethiek 
van Nicomachus, 
belangrijke wiskundige) 

Fysica  Rhetorica (retoriek) Politica (politiek) 
6.4 Kennissoorten: geen absolute hiërarchie 
Streven naar weten is altijd anders: 

- Metafysica 
- Wetenschappen 
- Praktische wijsheid 
- Technische kennis 

à voor elk gebeid geeft Aristoteles een ander principe en een andere methode 

 
10 Verzameling logische geschriften Aristoteles 
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6.5 Amicus Plato, sed magis amica veritas 
= Plato is mijn vriend, maar de waarheid is een betere vriend 

- Aristoteles tegen ideeënleer11 
- Archetypen12 bestaan niet op dezelfde manier als dat wat hier is 
- 1ste substantie is wat daar is (wat bestaat) 
- Betekenis v/h goede, het doel van alles wat we i/d stad doen en het geluk = door de 

tijd en omstandigheden bepaald 
- Niemand streeft naar “hét goede” 

o Het goede op zich of vorm v/h goede = iets abstracts, het bestaat niet en 
speelt geen rol in onze ethische beslissingen 

6.6 Een complex oog voor een complexe realiteit 
De categorieën (hoogste begrippen): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modaliteit13 van het zijnde: 

- Werkelijkheid van wat is als act of product 
- Mogelijkheid van het zijnde 
- Logische en historische noodzakelijkheid van het zijnde 

Alles wat je zegt over de realiteit kan gereduceerd worden tot een categorie van substantie 
- Bv.: Joppe is 1 = Joppe als kwantiteit 

Joppe kijkt naar het scherm = Joppe als actieve werking 
Ik zie Joppe = Joppe is aan de kant v/h object van mijn activiteit (dat is leiden i.p.v. 
werken) 
De hoed van Joppe is rood, blauw en geel = kwaliteit v/d hoed van Joppe 

Aristoteles was eerste die bewust en opzettelijk het verschil tussen wat mogelijk en 
noodzakelijk is bestudeerde 
Verschil tussen act en product: 

- Act = geeft ander soort resultaat à resultaat van handeling blijft samen met de 
handeling zelf 

- Product = actie en resultaat uit elkaar 
Bv. tekening maken, dan blijft resultaat niet voor jezelf 

Verschil tussen logische en historische noodzakelijkheid: 
- Logische noodzakelijkheid = “Ik kan niet tegelijk A zeggen en niet A zeggen.” 
- Historische noodzakelijkheid = “Het feit dat de dochter van de prof ziek is, is 

noodzakelijk geweest op dat we nu online les hebben.” 

 
11 Bekendste onderdeel filosofie en veronderstelt dat er eeuwige, slechts met het verstand waarneembare 
ideeën bestaan, die ideeën vervullen functie in Plato’s metafysica/ontologie, kennistheorie en ethiek 
12 Origineel patroon waarvan alle andere gelijksoortige personen, objecten of concepten zijn afgeleid 
13 = verhouding tussen de beschrijving en de werkelijkheid 
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6.7 Ontdekking van de complexiteit van de causaliteit 

- Niet 1 oorzaak! (tegen natuurfilosofen) 
- Maar 4: 

o Causa materialis 
o Causa formalis 
o Causa efficiens 
o Causa finalis 

à uitleg van deze oorzaken staat op p. 18-19 
6.8 Aristoteles versus Plato 

- Plato en Aristoteles onderscheiden ontologische, epistemologische en praktische 
gebieden v/d filosofie 

- Plato en Aristoteles doen een poging om het geheel (natuur en mens) filosofisch aan 
te pakken 

- Plato: 1 principe + de bemiddeling v/d vormen of ideeën 
o Zoekt altijd HET principe of DE definitie waartoe je alles kan reduceren 

- Aristoteles: pluraliteit van principes in systematische coördinatie 
- Beide conceptuele apparaten laten de realiteit anders verschijnen 

o Omstandigheden belangrijk want we zijn dieren en we leven i/d tijd 
6.9 Aristoteles en Plato 
Ethiek: 

- Aristoteles wil ethische dimensie v/d mens kennen, terwijl Plato een ideaal van mens 
ontwerpt (idem wat de politieke dimensie v/d mens betreft) 

Politiek: 
- Conflict tussen het algemene goede, het algemene belang e/d individuele vrijheid 
- Probleem voor Aristoteles is niet de regeringsvorm, maar het doel dat politici elk 

afzonderlijk nastreven 
- Voor Plato toont de regeringsvorm reeds het niveau van corruptie v/d ziel 

 
NOG EENS SCHEMA VAN FILOSOFIE IN DE OUDHEID 
 
7 Bespreking meditaties: teruggrijpen naar tekst en notities 
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8 Moderne filosofie I: rationalisme en empirisme 
8.1 Het subject-principe van de moderne filosofie 

- Principe is niet meer iets buiten het subject, maar het subject zelf 
- Subject = bron van zekerheid 

o Ik besta zolang ik denk = zeker 
§ Ik alleen is niet het enige dat er bestaat à denkactiviteit = dat wat 

bepaalt wat de dingen eigenlijk zijn 
o Lichaam waargenomen door het denken 

§ Mijn lichaam = wat ik met mijn lichaam bedoel => de laatste bepaling 
v/d dingen is een intellectuele bepaling, niet empirisch 

§ Je weet wat jouw haar is, maar als het uitvalt, is het dan nog jouw 
haar? 

o => garantie van objectieve kennis 
- Wat is, is wat het subject kent (ontologie = epistemologie) 
- Subject = autonomie, productiviteit en vrijheid 

8.2 Augustinus van Hippo (354 – 430) 
- Veritas (waarheid) komt van boven en niet uit hart 
- In christelijke filosofie à om vrij te denken, ook vrij 

van zonden moeten zijn à proper en zuiver hart laat 
ons ook proper en zuiver denken à vuur dat ons 
proper en zuiver maakt komt van buiten-/bovenaf 

 
 
8.3 Wat is filosofie in de moderne tijden? 

- Filosofie wordt in verschillende talen gezegd = filosofie wordt multi-linguaal 
- Object van liefde/begeerte = epistemologische en daarom ook ontologische bron v/h 

zijnde (wat is), deze bron is vrijheid, productiviteit en autonomie 
- Moderne filosofen: “We moeten komaf maken met elk soort dogmatisme14, dus, 

filosofie = scepticisme, kritiek, afbraak en opbouw 
o Alles kapotmaken door het in vraag te stellen à om te filosoferen ons eerst 

emanciperen van alles wat we hebben geleerd 
o Descartes: wij zijn een activiteit die alles wat in tijd en ruimte bestaat kan 

vernietigen door het in vraag te stellen 
- De liefde is poging om realiteit in duidelijke termen te reconstrueren 

8.4 Moderne filosofie 
- Principe = subject als bron van zekerheid 
- Hoofdthema’s: rationalisme vs. empirisme, de Verlichting tegen dogmatisme en 

tegen zichzelf en de Klassieke Duitse filosofie 
8.5 Moderne wijsbegeerte: inleiding 

- Een nieuwe wereld à hegemonie van Europa, nieuwe politieke en religieuze 
context) 

- Door ontmoetingen met mensen buiten Europa à besef dat Europa verder ligt in 
ontwikkelen van beschaving => nieuwe mentaliteit = Europa is wereldleider 

 
14 houding die weinig oog heeft voor de veelvormigheid van de werkelijkheid, en deze in vaste schema's pleegt 
te vatten 
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- Overal vinden we het principe v/h subject of subjectiviteit 
8.6 Moderne wijsbegeerte: subject en mens 

- Nieuwe problemen: 
o Zoektocht naar principe voor zekerheid in kennis e/d antropologische kwestie 

- Ook nieuwe oplossingen voor oude problemen: 
o O.a. de categorieën e/d kwestie van legitimatie van politieke autoriteit 

8.7 Vooruitgang van kennis 
- Ontwikkeling v/d natuurwetenschappen, wiskunde en logica 
- Ontwikkeling humane wetenschappen: aardrijkskunde, geschiedenis, antropologie, 

esthetica, politiek, ethiek en moraal 
o Antropologie ontstaan door discussies over menselijkheid van mensen à 

“Verdienen sommige mensen verder te leven? Is het menselijk niet te willen 
werken?” 

- Particulariteit v/d wereld wordt geobjectiveerd: mathematisering of rationalisering 
van het “zijn” 

8.8 Grote stromingen van de moderne filosofie 
- Rationalisme 

o Descartes (1596 – 1650) 
o Leibniz (1646 - 1716) 
o Wolff (1679-1754) 

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

- Materialisme 
o Spinoza (1632-1677) 
o Baron d’Holbach (1723-1789) 
o La Mettrie (1709-1751) 

- Modern feminisme 
o Astell (1666-1731) 
o Wollstonecraft (1759-1797) 

- Transcendentale filosofie 
o Kant (1724-1804) 
o Fichte (1762-1814) 

- Idealisme 
o Schelling 
o Hegel 

8.9 De kern van de moderne conflicten 
- Alle moderne stromingen en filosofen kunnen beschouwd worden i/h licht v/d 1ste 

moderne wedstrijd: rationalisme tegen empirisme 
- Kern v/d moderne filosofie = probleem van zekerheid in epistemologische, morele, 

politieke en religieuze termen 
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(belangrijk voor examen!!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rationalistische filosofen werken deductief à bepaalde ideeën die wij al hadden 
als we geboren werden à van daaruit naar beneden gaan tot we realiteit 
kunnen realiseren en classificeren 

- Rationalisme: 1ste principes waaruit ik kan afleiden wat realiteit is, zijn er al bij 
geboorte 

- Empirisme: we komen in wereld als een plank die leeg is à buitenwereld maakt 
indrukken op ons à  zo vormen wij ons “ik” dat ooit zal zeggen: “ik denk” 

- Rationalisme gaat voorbij dingen van ervaring à ook dingen die we niet kunnen 
zien of voelen 

8.10 Rationalisme en empirisme 
- Empirisme (Locke & co.) postuleert dat realiteit voor ons een product is v/d 

verwerking van externe factoren door het subject 
o Geen aangeboren ideeën, alles begint met externe input 

- Rationalisme (Descartes) postuleert dat realiteit alleen dat is wat met zekerheid kan 
worden gekend en dat de zekerheid een product v/d activiteit v/d denken is 

o Wel aangeboren ideeën, alles begint met de denkactiviteit en informatie die 
oorspronkelijk in ons zit 

8.11 Descartes’ Vita 
- 31 maart 1596: La Haye en Touraine, Frankrijk 
- 11 februari 1650: Stockholm, Zweden 
- Wiskundige: analytische geometrie, algebra (cartesisch 

coördinatenstelsel) 
- Wetenschapper: optica en mechanica 
- Metafysicus: God, ziel e/d existentie v/d dingen 
-  

8.12 Descartes’ Meditatie 
- Gepubliceerd in 1641 
- Structuur: 

o Brief van toewijding a/d decaan en doctors v/d Faculteit van Theologie in 
Parijs 

o Voorwoord a/d lezer 
o Samenvatting 
o 6 meditaties 
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8.13 De meditaties: een modern werk? 
- Meditaties over de 1ste filosofie waarin het bestaan van God e/d onsterfelijkheid v/d 

ziel wordt bewezen 
- Er zijn aantal scholen die niets zeggen over leven na dit leven 
- Ook aantal scholen die iets zeggen over ziel die voorleeft na het sterven v/h lichaam 

8.14 Het masker van Descartes 
- Descartes verkleedt zich a/h begin van dit werk als een christelijke filosoof 
- Hij “wil” het bestaan van God bewijzen 

o Bewijst eigenlijk dat God niet nodig is voor een rationeel discours over het 
geheel v/d realiteit 

- Descartes aarzelde om bepaalde dingen rechtstreeks te zeggen 
o Titel van meditaties lezen als soort van masker à mensen denken dat hij 

onuitsterfelijkheid van ziel en bestaan van God wil beschrijven, maar doel van 
tekst = denkactiviteit is de ziel waarover religie praat 

- Subject of absolute zekerheid v/d bestaan v/h denkende ding = het principe 
o Waarheid van God is, zoals alle andere waarden, afhankelijk van dit principe 

8.15 Destructieve twijfel 
- Zijn scepticisme zoekt naar een vast en zeker principe 
- = “methode van afbraak om dan een nieuw gebouw te bouwen” 
- Descartes’ sceptische methode i/d Meditaties = afbraak-procedure tegen… 

o Zintuigen 
o Verschil tussen de gekke e/d normale mens 
o Verschil tussen realiteit en illusie (dromen) 
o “eeuwige” waarheden (God) 
o Echte eeuwige waarheden (bv. wiskunde) 

8.16 Het principe: evidentie van het zelf 
- De twijfel zelf is op zich waar/echt/zeker 

o Twijfelen = 1ste activiteit van Descartes’ subject 
- Het subject van deze denkact moet ook bestaan 
- Het subject = denkactiviteit die terug op zichzelf keert = zelfreflexiviteit 

8.17 Sceptisch/kritisch modern denken 
- 1ste wat het denken aan ons toont is twijfelen à belangrijkste functie = twijfelen en 

dingen in vraag stellen 
- Filosofie begint met sceptische methode om dingen in vraag te stellen 

o Bij Descartes wordt sceptisch moment deel v/d methode 
8.18 Het “cogito ergo sum” en het solipsisme 

- Zekerheid = gebaseerd op de onmogelijkheid van mijn twijfel als mijn denkt-act in 
vraag te stellen 

- Het cogito-principe creëert een dualisme: alles wat is, is ofwel “res extensa” ofwel 
“res cogitans” 

- Maar er is alleen absolute zekerheid v/h subject over zichzelf 
- Over alles wat niet subject is, heeft het “ik” geen absolute zekerheid 

o Ben ik mijn lichaam? 
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- Solipsisme = overtuiging dat er maar een enkel bewustzijn bestaat: dat van de 
waarnemer, het hele universum en alle andere personen waarmee gecommuniceerd 
wordt bestaan slechts i/d geest v/d waarnemer 

8.19 Descartes versus zijn lichaam 
- Descartes’ aanval op het lichaam als wezenlijk deel v/d mensheid v/d mens of v/h 

zijn v/h subject, speelt een cruciale rol in zijn argument over zelf-reflexiviteit als 
principe 

- Het subject is niet de mens 
- Lichaam = passief 
- Subject = actief 
- Wat een lichaam mijn lichaam maakt = act om het woord “lichaam” te gebruiken 
- Wat betekent dan lichaam? 

o Het lichaam als zeker en duidelijk kennisobject is niets materieels, maar iets 
intellectueels 

ú Object van geestelijk inzicht (mentis inspectio) 
ú Voorbeeld prof: Emiliano die nu praat is niet het lichaam dat zich 

beweegt, het is res cogitans à er is een hiërarchie tussen res cogitans 
en het lichaam (res extensa)  
à wanneer je het gevoel hebt van: “Ik ben niet mijn lichaam”, dan 
aanpassen totdat res cogitans zegt: “dit past” (vergelijken met tijd van 
nu bv. transitioning) 

- Ik ben een denkend ding 
- Wat is mijn lichaam? De ledematen? Wat maakt een lichaam tot mijn lichaam? 

o Mijn lichaam = product v/h denken begeleid door de zekerheid dat ik als 
denkend ding produceer 

8.20 Dualisme en God als Deus ex machina 
- Dualisme: res cogitans – res extensa 
- God = garantie v/d waarheid v/d verbinding tussen denken en realiteit 

o Daarvoor moet zijn bestaan bewezen worden 
ú God is gereduceerd tot een element binnen een filosofisch systeem 
ú God = brug tussen res cogitans en res extensa 

8.21 God 
- 3de meditatie: dat God bestaat 
- 5de meditatie: over de essentie van materiele dingen en opnieuw over God en dat hij 

bestaat 
- Waarom heeft Descartes God nodig? 
- Theologen Parijs ontmaskeren Descartes… 

o Zijn bewijs is zeer zwak in vergelijking met andere bewijzen van Descartes 
à verdacht: waarom gebruikt Descartes niet zijn gecelebreerde 
mathematische methode om Gods bestaan te bewijzen? 

8.22 Een paar commentaren 
 

- Maar: wat is nu het verschil tussen de gekken van Descartes e/d rationele wezens 
die over een gezond verstand beschikken? 

- Wij fantaseren allemaal, zelfs de gekken kunnen in hun fantasieën Descartes’ 
principe vinden 
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- Met Descartes leren we dat onze wereld fantasie is, maar een gedeelde fantasie, er 
is geen buiten v/d fantasie 

- Descartes verlaat de fantasie om zijn principe te ontdekken, maar i/d zekerheid v/h 
subject is geen intersubjectieve waarheid, daarom kan hij alleen via de fantasie van 
zijn God terug naar de wereld 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

9 Kant en de Verlichting 
9.1 Wat is Verlichting? 
Een complexe vraag… 

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

- De Verlichting (1650 – 1800) als 1 homogene stroming of episode v/d Europese 
geschiedenis is de gangbare mening 

- MAAR, dé Verlichting bestaat niet 
- Verlichting kan zeer verschillend zijn 

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

9.1.1 Diversiteit van de Verlichting 
Intensiteit en uitgebreidheid: 

- Conservatieve Verlichting => enkel op wetenschap gericht 
o Vrijheid van denken, vrij onderzoek, vrijheid van dogma’s 
o Methode van alles in vraag trekken en alles testen (Descartes zei dit ook) 

- Radicale Verlichting => op alle gebieden v/h menselijk bestaan gericht 
o Verlichting moet overal aanwezig zijn, niet alleen in wetenschappelijke 

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

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

 
9.1.2 Pijlers van de Verlichting 

- Vrijheid (liberté) 
- Gelijkheid (egalité) 
- Broederschap (fraternité) 
- Verlichting nauw verbonden met Franse Revolutie 

9.2 Verlichting en Revolutie 
- Politieke revolutie = modern concept 
- Revolutie = radicale veranderingen, definitief 

o Vroeger: revolutie = aantal toeren v/e motor beschrijven 
à betekenis is veranderd na het schrijven v/e tekst in 16de eeuw over een 
“revolutie” met de betekenis die we er vandaag aan geven 

- De Franse Revolutie als kritisch moment en toppunt v/d Verlichting 
- Verklaring van de rechten van de mens en van de burger (1789) 
- De Franse Revolutie als realisatie v/d idealen v/d Verlichting (een mythe?) 

9.3 Is Verlichting actueel? 
- 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 
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2. Frankrijk: verboden bepaalde kledingstukken of hoofddeksels te dragen 
(gaat bv. over de kwestie waar hoofddoeken wel of niet gedragen mogen 
worden) à 1ste argument hiertegen was “Wij zijn de kinderen v/d 
Verlichting en kunnen dit niet toelaten.” 
à 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 
à er is iets zoals de mensheid dat een hele familie is => is zogezegd door 
het christendom 
à mens = universele familie zonder nood v/h bewijs dat God bestaat 

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

- Gevaar van motto “Terug naar de westerse waarden” (Filip Dewinter) 
- Kritische terugblik naar Verlichting is nodig 

9.4 Reacties tegen de Verlichting 
- Weg v/d negatie (dogmatische kritiek): 

o Universalisme = Europese mens heeft zichzelf bedacht als voorbeeld voor 
alle mensen – iets verkopen of voorstellen als iets dat voor iedereen geldt 

o Eurocentrisme = idee dat Europa de motor is voor de mensheid, centrum v/d 
wereld 

o Autoritarisme = autoriteit v/d staat is het belangrijkste boven de wil van 
individuen 

o Kolonialisme = onmogelijk geweest zonder Verlichting – interpretatie van 
wat er toen werd gedaan (idee dat de hele mensheid geëmancipeerd moest 
worden) 

o Misogynie = vrouwenhaat – overal te vinden bij Verlichtingsfilosofen 
o 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 

o Utopie (maakbaarheid v/d mens) = idee dat toekomst steeds beter zal zijn – 
in moment van vooruitgang op alle vlakken en op bepaalde moment op een 
ultieme plek zitten – toekomst is sowieso beter dan het verleden of het nu 

9.5 Paradoxen van de Verlichting 
- Negatief: actuele politieke, culturele en economische crisis is ten slotte gebaseerd op 

de idealen en principes v/d Verlichting 
- Positief: de filosofische omgang met Verlichting biedt ons toch een instrument om 

onze wereld kritisch te benaderen 
9.6 Verlichting: emancipatie 

- Verlichting = kennis die de mensen vrij maakt 
- Premisse 

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

o Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid 
o Mens is onuitputtelijke mogelijkheid 

ú Nooit uitgeput raken van nieuwe creaties à wereld zal steeds beter 
en beter worden 
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o De sociale en natuur-wereld kan steeds beter 
9.6.1 Emancipatie in de geschiedenis 

- Kennis: 
o Geschiedenis v/d mensheid als een project/plan 

- Realisatie idealen v/d Verlichting als doel v/d geschiedenis 
- Toekomst = een opdracht 
- Tegenwoordige tijd = het wakker worden 
- Verleden = noodzakelijke stappen 

9.6.2 Verlichting en emancipatie 
- Verleden tijd => alles voorbereid zodat mens v/d Verlichting verder aan verbetering 

van wereld kan werken 
- Kennis van verleden = verantwoordelijkheid voor de toekomst 
- Tegenwoordige tijd = strijdveld tegen de “duisternis” 

9.6.3 Strijd voor emancipatie 
- Emancipatie van:  

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

- Wie is het subject v/d emancipatie? 
9.7 Rare identificatie 

- Mens = man (het mannelijk subject) 
- Politiek gebruik van synecdoche15 
à hegemonie en niet-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 
- MAAR: de Verlichting heeft altijd tenminste 2 gezichten 

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

9.8 Zijn er filosofische redenen? 
- Modern discours tegen vrouwen lijkt geen filosofische basis te hebben 
- Conservatieve, (semi-)radicale en anti-verlichtingsfilosofen (Locke, Hume, Spinoza en 

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

o Zijn het allemaal over 1 ding eens: mannen staan hoger dan vrouwen 
9.9 De vrouw: probleem voor filosofen 

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

o Vrouwen = afleiding/verleiding à niet goed concentreren in wat God van mij 
verwacht 

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

 
15 Een geheel door een deel uitdrukken of omgekeerd 
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o Vrouwen = beheerst door gevoelens en hebben niet zelfde controle als die 
dat mannen hebben 

- Vrouwen kunnen niet abstract denken 
=> Vrouwen kunnen niet filosoferen 
9.9.1 Vrouwen in de westerse filosofie 

- Thales: blij en dankbaar dat hij niet als vrouw geboren is 
- Parmenides en Socrates: de waarheid komt v/e vrouwelijke persoon (Godin, 

Diotima) 
- Aristoteles: vrouwen = kinderen = slaven 
- Augustinus: vrouw is een hindernis om de wil van God wat zijn eigen roeping betreft, 

te realiseren 
- Fichte: tijdschrift voor vrouwen, ze hebben mannen voor hun opvoeding nodig 
- Mannen = burgers, vrije wezens 

o Vrouwen helemaal uitgesloten van publieke ruimtes in Griekse tijd 
o Vrouwen = wezens die mannen nodig hebben om te leven (net zoals slaven) 
o Mannelijke kinderen = hoop want worden volwassen 

9.9.2 De vrouwenkwestie 
= moderne vraag 

- Moderne wijsbegeerte ontstaat in tijd van Europese ontdekking v/d ander(en) 
- Ervaring van ander(en) maakt de vraag naar de menselijke natuur mogelijk (begin 

v/d antropologie) 
- Is een vrouw een mens? 

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

9.9.3 La querelle des femmes 
- Antecedent van vrouwenkwestie i/d Verlichting 
- Dit (vooral mannelijk) debat begint in Frankrijk i/d 15de eeuw 
- Thema’s: 

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

9.10 John Locke (1632-1704) 
- Voor de rechten v/d vrouwen 

o Elke burger recht & plicht om tegen misbruik van 
macht door politieke autoriteit in te gaan (artikel dat 
te vinden is in wet van VS en Duitsland) 

- Moeder heeft ook rechten 
- Maar: “mens” betekent vaak uitsluitend “man” bij Locke 
- Binnen huwelijk is man autoriteit omdat man meer capabel 

en sterker is 
o Thuis: autoriteit ligt bij man omwille van sterkte 
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9.11 David Hume (1711-1776) 
- Tegen… 

o Dogma’s, bijgeloof 
o Tirannie binnen huwelijk 

- Voor… 
o Traditie en geloof 

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

 
 
 
9.12 Baruch de Spinoza (1732-1777) 

- Mensen = dieren 
- Wij zijn allemaal materie 
- Absoluut monisme 

= filosofisch standpunt dat zegt dat er slechts één van 
iets is 

- Radicaal egalitarisme16 
- Maar… 

o Vrouwen zijn geen politieke subjecten 
à haar temperament, karakter en de 
geschiedenis 
à ≠ slim vrouwen a/d macht want sociale orde 
verliezen 

 
9.13 Edmund Burke (1729-1797) 

- Mannen = actief; vrouwen = passief 
- Wil sociale gelijkheid maar spreekt zichzelf tegen door 

verschillende meningen over mannen en vrouwen 
- M. Wollstonecraft reageert tegen zijn politieke en 

gender visie 
- Voor Burke zijn sociale gelijkheid en passiviteit van 

vrouwen niet contradictorisch 
 
 
9.14 Dus… 

- Verlichting = paradoxaal 
- Kan discriminatie sterker maken 
- Kan minderheden, buitengeslotene en onderdrukte individuen sterke argumenten 

geven 
o Argumenten tegen oppressie, discriminatie en ontkenning gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen 
9.15 Verlichting tegen zichzelf 

 
16 Uitleg op p.7 
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- Argument van Verlichtingsdiscoursen over vrouwenemancipatie, gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen en vrouwenrechten kan samengevat worden als: 

o Indien wat u (mannen) zegt waar is, 
ú Dan kan u ons niet meer discrimineren 
ú Dan kan u ons niet uitsluiten v/d politiek 
ú Dan zijn wij allemaal gelijk 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
9.16.1 Verlichte denker 
Verlichtingsmotieven in haar denken: 

- Rede als garantie van zekerheid 
- Methode en vaste principes zijn het belangrijkste 
- Cultuur en onderwijs => middel voor emancipatie 
- Emancipatie => middel voor de realisering van gelijkheid, echte vrijheid en 

fraterniteit 
- “echt” omdat ze de wil van God volgen 

9.16.1.1 Radicale Verlichting: per se atheïst? 
- We zijn tegen clichés 
- Gangbare mening = radicale denkers v/d Verlichting waren atheïst 
- Maar meeste radicale effectieve discourses voor emancipatie in Verlichting hebben 

een religieuze basis 
- God = essentieel in denken van M. Astell 

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

 
 
9.16.2 Dus… 

- Mens moet zich als ziel erkennen en niet volgen wat het lichaam zegt 
- Ziel is noch mannelijk noch vrouwelijk 

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

Slaves? 
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- Cultuur, wetenschap, onderwijs => middelen om zuiver te worden 
- Mannen onderdrukken vrouwen door hen geen toegang tot onderwijs en cultuur te 

geven 
- MAAR: vrouwen zijn ook mensen 
- Vrouwen hebben ook recht op onderwijs 
- Geslacht is iets dat alleen met natuur te maken heeft, wijsheid niet (res cogitans en 

niet res extensa van Descartes) 
- Man en vrouw zijn heeft niets te maken met onze essentie 

 
- Astell: 

o Opvoeding helpt om de weg naar God te volgen 
o Wil dat vrouwen het recht hebben om al het mogelijke te doen voor hun 

verlossing/redding 
- Basisargument voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet dat ze allemaal 

louter rationeel zijn 
o Alles wat God creëert is niet zonder redenen 

ú Schiep vrouw met verstand 
ú Als mannen vrouwen niet toelaten tot onderwijs => mannen = 

hindernis voor echte bedoelingen van God i.v.m. vrouwen 
ú Vrouwen moeten verstand kunnen cultiveren en uitoefenen => naar 

school gaan 
(ik denk dat dit een ander argument is voor de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen aangezien mannen en vrouwen niet enkel rationeel zijn, maar ook 
geschapen zijn met een reden door God, is mijn interpretatie dus kan fout 
zijn) 

- God = almachtig 
- God heeft maximum van goede wil 
- God schept niets zonder reden 
à vrouwen hebben rede 
- Wat wou God daar dan mee? 

o Kan niet de bedoeling zijn dat dit cadeau van God nooit gebruikt mag worden 
- Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een imperatief van God 

9.17 Mary Wollstonecraft (1759-1797) 
- Filosofie, schrijver 
- A Vindication of the Rights of Women 
- Feministe, vertaling van Verklaring van Rechten van 

Mens en Burger 
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9.17.1 Voor gelijkheid 
- Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ≠ natuurlijk, maar sociaal-cultureel 

geconstrueerd 
o Resultaat van historisch proces dat veranderd kan worden zodat er over paar 

generaties minder gelijkheid is 
- Vrouwen = belangrijk instrument i/d maatschappij 

o Dragen grote verantwoordelijkheid => kinderen opvoeden 
o Moeten zelf dus ook goed opgevoed zijn 

ú Moeders zeer belangrijk in ontwikkeling mannen 
 

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

er geen verschil tussen mannen en vrouwen 
- Wollstonecraft geeft toe dat vrouwen ook niet zo slim zijn, MAAR komt doordat 

maatschappij vrouwen niet laat groeien 
- Wollstonecraft verdroeg vrouwen van haar tijd niet omdat ze niet durfden à wou 

niet trouwen en kreeg dochter zonder getrouwd te zijn (dochter was auteur van 
“Frankenstein”) 

9.17.2 Rationalistisch feminisme 
- Schoonheid ≠ deugd 
- Schoon kan ook natuur zijn 
- Karakteristiek voor mensen = rationaliteit 
- Vrouwen moeten ook hun rationele vermogens cultiveren 

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

kijken vanuit mannelijke ogen 
à oog vervangen door eigen oog 

9.17.3 Conclusie 
- Natuur en cultuur 

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

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

redeneert en willen als hetzelfde erkent worden 
o (LGBTQ+ = beweging voor erkenning in verschil) 

- Willen ze vrouwen zijn? Of willen ze dat mannen erkennen dat vrouwen rede-wezen 
zijn? 

- En wat is rationeel te zijn? 
- Wie heeft dat bepaald? Een man of een vrouw? 
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9.18 Immanuel Kant 
Korte biografie: 

- Geboren 1724, Köningsberg 
- Gewerkt en geleefd in Köningsberg 
- Gestorven 1804, Köningsberg 

 
 
 
 
 
 
9.18.1 Antwoorden op de vraag: “Wat is Verlichting?” 

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

- Verlichte context: discussie in de “media” (in de Berlinische Monatsschrift) 
- Johann Friedrich Zöllner (Domine van Berlin): "Ist es rathsam, das Ehebündniß nicht 

ferner durch die Religion zu sanciren?" (December 1783) 
= 'Is het raadzaam om de huwelijksband niet verder door religie te heiligen?' 

- Moses Mendelssohn: "Über die Frage: was heißt aufklären?“ (Sept. 1784) 
= "Over de vraag: wat betekent het om te verlichten?" 

- I. Kant: "Beantwortung auf die Frage: Was ist Aufklärung?“ (Dec.  1784) 
= "De vraag beantwoorden: wat is verlichting?" 

 
9.18.2 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.” 

- 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. 

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

- “Heb zelf het lef van je eigen verstand gebruik te maken!” => motto verlichting 
- Verlichting is iets dat in elk individu kan gebeuren 

 
9.19 Verlichting = autonomie 
 
“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 to hun bevoogders 
op te werpen.” 

- Comfortabeler om anderen te laten beslissen om daarna, als het slecht loopt, de 
schuld op anderen te steken à 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) 



 45 

- Astell & Wollstonecraft: 
o Vrouwen systematisch gediscrimineerd en buitengesloten door de mannen, 

maar vrouwen willen dat niet 
à probleem is niet alleen situatie v/d vrouw, ook dat andere vrouwen niet

 vrij willen zijn of denken 
o Kant hoort ook bij filosofen die vrouwen behandelt als een mindere soort 

9.20 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.” 
 
9.21 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.” 
 
9.22 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.”  

- Wat voor vrijheid? (vraagt Kant) 
o Vrijheid van meningsuiting à zoveel mogelijk mensen moeten mee kunnen 

doen aan het publiekelijk debat 
ð Motor van de Verlichting à politieke autoriteit, vrijheid van pers en 

meningsuiting garanderen 
(bovenstaande belangrijk voor examen zei hij in de les)  
 
Let op! Kant is tegen revoluties! 
9.23 Privé en publiek gebruik van de rede 

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

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

o Privé bevindt zich thuis maar ook in Kerk, bij koning en aan universiteit 
- Publiek = rede 
- Rede moet principe v/h sociale leven zijn 
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9.24 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.” 
 
9.25 Kant tegen Zöllner 

- Religie = dominantie-instrument 
- Geweten (subject en object v/d politiek) 
- Religie (dogmatisme) hindert de vooruitgang 
- Dogmatisme is vijand van denken 
- Verlichting = kritisch denken over religie 
- 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 à idee dat iemand grenzen moet bepalen om problemen 
op te lossen werkt niet en pluraliteit valt weg 

9.25.1 Sapere aude! 
- Verlichting is vooral een praktische zaak “Luiheid en lafheid zijn de oorzaken” 
- Hindernissen voor de Verlichting: comfort v/h moderne leven en dominantie v/h 

geweten door institutionele religies 
- Ontdekking v/d dynamiek van onderdrukkende macht 
- Verschil tussen revolutie (massa) en hervorming v/d manier om te denken (vrije 

individuen) 
 

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

politiek rol v/d kerken i/d samenleving 
9.26 Verlichting voor Kant 

- Definitie v/d mens als emancipatieproces (we zijn niets naders dan vrije 
handelingen) 

- Een historisch proces van emancipatie v/d mensheid (doel = eeuwige vrede) 
o Wij zijn actie, wij veranderen 
o Verlichting is een proces dat is begonnen en niet gestopt kan worden 

- Een “filosofische partij”, filosofisch activisme tegen bijgeloof en dogma’s 
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10 Filosofie 19de-21ste eeuw 
10.1 The Spectre 
Tekst kennen voor examen: gaat over 3 transformaties van de geest 

- Het spook van Marx en Engels 
o Spook zijn = onzichtbaar zijn in maatschappij 

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

10.2 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” 
- “De geschiedenis van iedere maatschappij tot nu toe is de geschiedenis van de 

klassenstrijd” 
o Verschil in samenleving tussen mensen die eigenaars zijn en degene die 

werken voor eigenaars 
- Kapitaal (in de tekst “De bourgeoisie…”): 

o Absolute productieve vrijheid, geen grenzen, permanente revolutie 
o Scheppende kracht: kolonialisme, wereld, kosmopolitisme, globalisering, 

proletarisering van menselijk bestaan 
ú Kapitalisme heeft wereld geschapen => wat we vandaag de 

geglobaliseerde wereld noemen à we zijn allemaal afhankelijk van 
elkaar, met elkaar in contact en iedereen heeft een soort invloed op 
elkaar 

ú We leven niet op aarde, maar op de wereld en voor & in de taal 
ú Proletarisering van menselijk bestaan => we kunnen enkel overleven 

door onze krachten te verkopen op de markt 
à “Ik hou van filosofie, maar ik moet werken om te overleven dus ik 
bereid mij voor om mijn krachten op de markt te brengen.” 

o => economische connectie ingewikkelder gemaakt à we zijn enorm 
geconnecteerd met elkaar 

o Kapitaal/bourgeoisie is niet meer dan economische relaties; religie is niet 
meer dan versiering die ellende van leven verstopt 

o De echte Verlichting? 
ú Zin van licht brengen naar realiteit en tonen wat realiteit nu feitelijk is 

o En wat is emancipatie in deze context? 
ú 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 
à werken voor jezelf en niet meer voor iemand anders, maar je blijft 
wel een werker 

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

- Wat betekent “genealogie van de moraal”? 
o Zoektocht naar oorsprong van iets met de veronderstelling dat de oorsprong 

iets helemaal anders is dan wat eruit is ontstaan 
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à oorsprong moraliteit is niet moreel 
- Wat betekent “wil tot macht”? 
- Wat is voor hem emancipatie? 

o Vrij zijn van autoriteit van ouders, van wat man of vrouw moet zijn, religie, 
academie, regels maatschappij MAAR nog niet vrij VOOR iets 

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

- Franse existentialistische filosofie 
- Existentialisme = waarheid is de existentie (voorbeeld les: Florien is de waarheid van 

Florien); essenties bestaan niet, dat zijn alleen maar gedachten en ideeën 
o Het bestaan is niet het effect van een essentie noch ontologisch of 

conceptueel afhankelijk daarvan, maar omgekeerd 
o Essentie komt achteraf want is een historisch product van de mens die over 

zichzelf nadacht 
10.5 Existentialistisch feminisme 

- Is er een vrouwelijk essentie? Wat is de vrouw op zich? 
o Mens bestaat niet als essentie à vrouw bestaat ook niet als essentie 

- Focus moet liggen op vrouw als existentie 
o Denken zonder te veronderstellen dat er een mensessentie of 

vrouwenessentie zou bestaan 
- Verschil tussen Wollstonecraft en de Beauvoir i.v.m. mensidee/-ideaal en het wezen 

v/d mens 
10.6 De tweede sekse (1949): Inleiding 

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

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

wordt maar dat je een vrouw wordt 
- Vrouw wordt haar essentie, deze essentie is niet op zich, vrouw wordt wat de man 

denkt dat een vrouw moet zijn 
- Het oog v/d andere bepaalt de vrouwelijke identiteit 

o Vrouw veronderstelt een 1ste sekse, een extern oog dat de vrouw maakt tot 
een absolute ander 

ú Een vrouw wordt een absoluut object wanneer die vanuit de positie 
v/d man kijkt i.p.v. uit de eigen positie 

- 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 

 
- Break on through: voorbij Pythagoras, voorbij de dualiteit van dag en nacht, voorbij 

goed en kwaad  
- Dit “voorbij gaan” betekent niet: om “de mens”, “het rede-wezen” in de vrouw te 

vinden 
- De vrouw is het Andere dat nooit subject is, de man is het subject, het absolute 
- Verschil tussen vrouwen en andere “anderen” (joden, zwarten, proletariërs) 

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



 49 

- Man heeft niet alleen de vrouw, maar ook wereld waarin vrouwen en mannen leven 
geschapen 

o Voorbeeld: een vrouw met diploma is een bedreiging voor een man met 
diploma 

- Kants idee van “comfort-opium” bij mannen en vrouwen die meedoen aan vrouwen-
uitsluiting 
à principe van onmondigheid (p. 45) 

- Abstracte gelijkheid, concrete ongelijkheid 
o 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) 

 
11 Wat hebben we tijdens dit semester geleerd? 

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

contra-culturele interventies, van disruptieve discoursen 
- In ons verhaal staat de vraag naar de zin van het zijn centraal 
- We benaderen het vanuit de veronderstelling dat pluraliteit/diversiteit niet mag 

worden gereduceerd tot eenheid 
 
11.1 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 
- Voor Astell en Wollstonecraft: als gelijk erkend te worden 
- Voor Kant: individuele emancipatie met socio-politieke gevolgen 
- Voor Marx: belichaming van het kapitaal 
- Voor Nietzsche: wil tot macht 
- Voor de Beauvoir: zichtbaar worden als subject of als het absolute andere 
- Voor Preciado: zichtbaar worden in het licht van porno- en farmaindustrie 

 
 
 
 
 
 

 


