
Inleiding tot de filosofie 

Opmerking: filosofen kunnen situeren in de juiste eeuw, zelfstudie hoofdstuk 6 

Typevraag zelfstudie hoofdstuk 6:  

• Habermas 6.4.2: de theorie van het communicatieve handelen. Vat bondig de kern samen 

van de theorie van het communicatieve handelen. 

Te kennen leerstof:  

• Handboek 

• In de colleges geziene of in zelfstudie te kennen hoofdstukken 

• Besproken videofragmenten, artikels 

• Proefexamen 

Soort vragen:  

• Begrippen uitleggen, theorieën uitleggen  

• Open vragen vb. welke filosoof die we hebben bestudeerd interesseert u het meest in 

verband met je studiekeuze? 

• Filosofen vergelijken met elkaar vb. overeenkomsten en verschillen tussen Plato en 

Aristoteles  

• Artikel 

• ! videofragment 

Hoofdstuk 1: zin, in- en uitzicht 
Actualiteit: krantenkoppen zijn een mogelijk antwoord op een bepaalde vraag 

• “Minder virussen op Belgische pc’s.” Vraag: we krijgen informatie over het aantal virussen 

die de veiligheid op het internet bedreigt, dit gaat over kennis 

• “Storm bederft carnavalspret.” Vraag: we vernemen iets in verband met het milieu, 

weeromstandigheden en wat leuk, aangenaam,… is dus naast kennis over het milieu, krijgen 

we ook een antwoord op de vraag “wat geeft pret in het leven?” 

• “Werknemers zijn langer dan ooit ziek.” Vraag: we vernemen iets over de gezondheid van 

werknemers, dit is van belang omdat werknemers niet productief zijn als ze ziek zijn  

manier waarop we handelen 

Definitie filosofie: gaat over de wijsheid. We zijn geïnteresseerd op de manier waarop de wereld in 

elkaar steekt. Filosofen gaan in de eerste plaats voortdurend vragen stellen (als de filosoof vraagt, 

bestaat hij/zij). Alle wetenschappen zijn ontstaan uit de vragen van de filosofie VB fysica, 

psychologie, economie,…  

Volgens van Dale: filosofie =  

• Wijsbegeerte: de leer en de wetenschap van de begrippen (I) in hun hoogste algemeenheid 

opgevat  

• Een filosofie is geen filosofie als het niet voorschrijft wat de mensen moeten doen, filosofie is 

dus een theorie die voorschrijft wat mensen moeten doen (U) 

• Levensbeschouwing, wereldbeschouwing (Z) 

• Studie van de algemene beginselen van een bepaalde tak van kennis (I) 



Filosofie bestaat uit: 

 philein: smachten naar, begeren, verliefd zijn op, beminnen 

 philos: vriend 

 phileo: ik bemin 

Nussbaum: vrouwelijke filosofe, ze zegt “leer je studenten kritisch denken”, dus vanuit het stellen 

van kritische vragen  

Op zoek naar een juist of waar antwoord (wijsheid) omtrent de 3 grote vragen:  

• (I) Naar een juist inzicht op een rationaal verstaan (In-zicht in de werkelijkheid, kennis staat 

voorop) 

Wat kunnen we weten? 

• (U) Naar een juist zicht op de manier waarop we best handelen (Uit-zicht op ons doen en 

laten, handelen VB Is het rechtvaardig dat de werkdruk zo hoog is? Zo krijgen mensen een 

burn-out.) 

Wat kunnen we doen? VB handelen rond de dood 

• (Z) Naar een juist zicht op een zinvolle manier van leven (Zin-zicht, zingeving, waar het 

uiteindelijk om gaat)  

Wat mogen we hopen? 

Andreas De Block: “filosofie is er niet om vragen te beantwoorden, maar om vragen te stellen” de 

vragen zijn het meest belangrijk, dit zijn de vragen die de eigenlijke wetenschappen nog niet hebben 

vernomen 

Videofragment: Op welke manier herken je de 3 grote vragen van de filosofie ook aan een Chinese 

universiteit/cultuur? Hoe ziet wereld eruit? (kennis) Hoe handelen we? Wat is de zin van het leven? 

https://www.youtube.com/watch?v=ibo7SHK9vaw 

Oefening: Filosoof heeft het over de verschillende vragen die gesteld worden in de filosofie? (zie 

Blackboard) Op welke manier herken je de 3 grote vragen van de filosofie in het interview met 

Andreas De Block?  

Videofragment: Op welke manier of waar herken je de 3 grote vragen van de filosofie in het begin 

van de 2de aflevering van de mol? 1ste deel: kennis, de code moest gevonden worden, 2de deel: 

afwegen op welke manier handelen, empathie,…?, 3de deel: zin van wat er gebeurd: is het wel 

gepast? De Dvd over de eerste 9' van De Mol deze week illustreerde in het begin (inzicht) het zoeken 

naar een antwoord op de vraag naar kennis. In het tweede gedeelte (uitzicht) onderzocht men hoe 

men ging handelen (helpen of niet, kan je iemand wel in de steek laten, etc.). In het derde gedeelte 

(zin-zicht) vroeg men zich af of het wel fijn, cool was hoe men het gespeeld had. Of ze er eigenlijk wel 

een goed gevoel aan over hielden. Vertrek es op deze manier weer naar huis. De empathie, gevoelens 

doken hier op, nadat men alles ingezet had op resp. (I) de logica of rationaliteit van het spel en (U) het 

nutsbelang bij ieder voor zich. Hou deze evolutie in de gaten in de loop van de cursus, als een soort 

samenvatting van waar de geschiedenis van de filosofie ons toe geleid heeft. 

(alflevering van de mol met verf in auto) 

Actualiteit:  

• “Accent jobs botst met vakbonden”. 

o Vraag van de filosofie: waarden waarop men zich baseert bij het handelen, heeft het 

meest te maken met handelen (de mogelijkheden botsten met elkaar: waarde van 

winst ten opzichte van waarde van werknemers) 



• “De kunstenaars van het luchtruim”.  

o Vragen van de filosofie: zingeving, wat geeft plezier?  

• “Armoede in België is verontrustend.”  

o Wat spreekt deze kop tegen? De armoede in België daalt, dit kan te maken hebben 

met meer werkgelegenheid, dus de economie is welvarend. België hoort bij de rijkste 

landen van de wereld. 

• Vluchtelingenprobleem: hele oorsprong wordt gesitueerd in de grens met Turkije, 

merkwaardig is dat het ontstaan van de filosofie ook in die streek begonnen is  

 

1.1 De filosofische vragen  
Grondslag ontstaan filosofie: het juiste/waarheid achterhalen VB hoe kunnen we tot een juiste vorm 

van handelen komen?  

Vroeger (6E v. Chr.): alle vormen v. denken werden door filo-sofen bedreven 
(natuurwetenschappen, literatuur, soc & pol problemen) 
Nu: Filosofie is een afzonderlijk vak, zoals biologie … 
Filo-sofen (vrienden v/d sofia of wijsheid) 
→ mensen die i/d bloeiende handelssteden & havens van zowat het huidige Turkije (Anatolië) en 
later i/d grote Griekse metropolen naar antwoorden zochten op reeks vragen die tot dan enkel 
beantwoord werden door mythologie en godsdienst of die om praktische redenen opzij 
geschoven werden: 

• Kosmologie (waar komen we vandaan? Waaruit bestaat het heelal?) 

• Politiek (Hoe bereiken we de beste vorm van menselijk samenleven?) 

• Epistemologie (Is er een absolute waarheid en hoe kunnen we die kennen?) 

• Ethica (Wat noemen we goed en kwaad, waarom? 

• Logica ( Wat zijn de regels van het denken?) 

• Hoe kunnen we verifiëren of iets waar is? Wat zijn de criteria? 

• Wat is goed en kwaad? 

• … 
Ook in Noorden, VB filosofen in Engeland, Frakrijk,…, zochten ook naar antwoorden op een reeks van 
vragen.  
 
Opmerking: Vluchtelingenprobleem: hele oorsprong wordt gesitueerd in de grens met Turkije, 
merkwaardig is dat het ontstaan van de filosofie ook in die streek begonnen is 
 Alle Indo-Europese talen zijn ontstaan in Turkije 
 Onze landbouwtechnieken (in plaats van rond te trekken) zijn ontstaan in Turkije  
 we zien een aanzet van het doorprikken van zaken die niet juist zijn, als men vooruit wil in de 
handel, landbouw,… dan is het van belang dat men de juiste methodes kent om alles op een 
efficiënte wijze uit te bouwen  dus filosofie is ontstaan in Turkije + mensen gaan vanuit ervaring 
vaststellen dat fabeltjes van priesters,… niet kloppen (VW: sociaal economische context van handel 
en landbouw) 

1.2 Filosofie en mythologie (filosofie gaat in tegen mythe) 
VB1 mythe “Napoleon is een kleine man”  historisch: gemiddelde lengte van iemand in zijn tijd  

 mythe is ontmaskerd  

VB2 mythe “5 zintuigen”  wetenschappelijk: “we hebben meer dan 5 zintuigen, ongeveer 20”. 

 mythe is ontmaskerd 

VB3 mythe “voor 12€ naar Barcelona vliegen”  economisch: “prijs is x10”  mythe is ontmaskerd 

 



 

Definitie mythe: een woord dat gesproken wordt (Griekse betekenis), volgens Van Dale 

• Een verhalende overlevering (gesproken woord), over universele thema’s zoals het begin van 

de tijd 

• Een praatje zonder grond, een fabeltje dat moet doorprikt worden  

• Als juist aanvaarde, maar eigenlijk ongefundeerde voorstelling omtrent een persoon, zaak of 

toedracht (betekenis van vandaag, groot verschil met vroegere betekenis) 

Doorprikken van mythes begon op basis van rauwe realiteit VB boer in Turkije die vaststelde dat een 

bepaalde methode niet lukte. Vanuit deze ervaring gaat men nadenken over de ware toedracht, 

oorzaken, antwoorden.  

2 begrippen komen tot uiting, nl. ervaring en nieuwsgierigheid: EXAMEN 

• Materie ten opzichte van geest 

• Inductief ten opzichte van deductief  

• Empirisch ten opzichte van rationeel  

• Empirisme ten opzichte van rationalisme 

Ervaring Nieuwsgierigheid (synoniem: thaumasia) 

Materie  Geest, verstand  

Inductief, wat je kunt vastnemen Deductief, vanuit je verstand 

Empirisch, kunnen we het meten? Rationeel 

Empirisme  Rationalisme  

 

Filosofische vragen werden pas mogelijk en zinvol nadat de mensen op een zeker niveau v. 
materiële beschaving waren geraakt. (→ niet meer hun hele actieve leven besteden a/h 
produceren v. voedsel en bescherming tegen de natuur) 
 In Griekse handelssteden ontstond daardoor een kleine minderheidsgroep v. 
bevoorrechte burgers, die een deel v/d vrijgekomen tijd aan verder onderzoek konden 
wijden. 
 Groep v. vrijgestelden bestond voornl. uit priester, priesteressen en ‘dichters’: vertelden in lange 
epische verhalen de mythen van de stam verder 
Mythe = een als correcte aanvaarde doch niet-gefundeerde voorstelling v. zaken. 
Komt een punt i/h soc. en historische groeiproces waarop deze mooie verhalen niet 
meer volstaan. De nieuwsgierigheid (verwondering, thau-masia) is gewekt 
 analoog bij kinderen: Mama, waar komen wij vandaan? 
Nieuwsgierigheid (thaumasia) + groeiende ervaring (experimenten, reizen, contacten met 
andere culturen …) = drijfveer achter alle wetenschappelijk & filosofisch denken 
[Vraag stellen  verwondering  ervaring ] 

Thaumasia: synoniem nieuwsgierigheid 

1.3 Filosofie en godsdienst (filosofie gaat in tegen godsdienst) 
DVD fragment: Wat valt op in de manier waarop een bejaarde zuster in een klooster antwoorden 

geeft op een belangrijke vraag van de filosofie? Wat is haar antwoord op “wat is het gene dat je ten 

diepste gelukkig maakt?” (dit is de zinvraag). Haar antwoord: het moment dat je God in je voelt, de 

eeuwigheid die beloofd wordt. De 3 grote vragen worden dus ook gesteld in de godsdienst VB hoe 

moeten we handelen? Bijbel: God gaf de 10 geboden, VB Hoe is de wereld ontstaan? God heeft de 

wereld geschapen. 



Een voorbeeld van een Dvd fragment dat het van de filosofie afwijkend antwoord van de godsdienst 

op de grote levensvragen situeert: https://www.youtube.com/watch?v=k7htLZD0O3s 

 

 Gemeenschappelijk met filosofie: de vragen. 

 Onderscheid met filosofie: manier waarop vragen beantwoorden wordt is helemaal anders: 

godsdienst “openbaring”.  

God als de: 

• Alwetende: kennis (I) 

• Algoede: handelen (U) 

• Almachtige: hij kan ervoor zorgen dat het geluk gegarandeerd wordt (Z) 

↔ Filosoof Ignaas Devisch: “we zijn er doodsbang voor om ons te vervelen, omdat we vrezen te 

ontdekken dat het leven geen zin heeft, althans geen zin die van buitenaf komt (godsdienst)“ 

Conclusie: Vermelde vragen naar inzicht omtrent wereld, mens, onderscheid goed & kwaad… worden 
zowel door de filosofie als de godsdienst behandeld 
MAAR methode om tot een antwoord te komen verschilt! 
I/d filo is er geen plaats voor een boven- of buitenmenselijke openbaring. Filo verwerpt deze 
geopenbaarde waarheden (bestaan v. God, hemel & hel ...) niet noodzakelijk, maar beperkt zich tot 
een kritisch-rationele benadering v. dezelfde problemen. 
 

 In bep. periodes (Griekse tijd) ging de filo tegen de overgeleverde religieuze 
mythologie in VB Socrates: heeft de gifbeker genomen, want werd v. atheïsme beschuldigd, hij ging 
zo in tegen de godsdienst 
 

 Relatie in andere tijden veel harmonieuzer en conflictloos (i/d middeleeuwse 
scholen was de filosofie de dienstmeid v/d theologie, de ancilla theo-logiae, omdat ze het 
denken aanscherpte en verruimde tot op het punt waar de godsdienst het overnam, filo werd gezien 
als een grote hulp om grote theologische vraagstukken op te lossen) 
 
Ancilla: dienstmeid van de filosofie, de samenwerking tussen filosofie en godsdienst 
 
Filo en godsdienst ≠ natuurlijke vijanden.  
Uitzondering: voor bep. vormen v. godsdienstig fundamentalisme & filosofisch dogmatisme wel 
vijanden 
→ Alleen spreekt de godsdienst zich soms uit op terreinen waar filo geen antwoord kan geven of 
tenminste de vraag openhoudt. 
 Fundamentalisme (toepassing schema ervaring en nieuwsgierigheid): waarheid kan enkel 
bewezen worden als we het kunnen waarnemen (empirisch), het rationele en het deductieve zijn 
daarbij van belang 
 de filosofie van Descartes: een fundamentalisme op sociaal economisch vlak ingeluid, de 
wetenschap kreeg op alle vlakken voorrang  filo wordt dogmatisch wanneer kritiek niet wordt 
toegelaten 
 
Fundamentalisme: teruggaan naar het fundament, een stroming die het beter vindt om de waarheid 
te zoeken in de manier waarop bij de oorsprong daarmee werd omgegaan, en die alle latere 
veranderingen daarvan afwijst 
Dogmatisme:  door het goddelijke karakter en het neerschrijven van de leer komt de basis van de 
geloofswaarheden vast te liggen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k7htLZD0O3s


1.4 Filosofie en ideologie (filosofie gaat in tegen ideologie) 
Ideologie is een …  

• Samenhangend mensbeeld  

VB kapitalistische ideologie; alles in functie van wetten van neo-liberale economie 

↔ filo: niet altijd het geval, filosoof stelt een chaos voor  

≈ mythe: samenhangend mensbeeld maar kan doorprikt worden, dus niet altijd het geval 

(verhaaltjes kloppen niet altijd)  

≈ godsdienst: samenhangend mensbeeld, niet altijd het geval (liefhebbende vs straffende 

God) 

• Dat steun geeft,  

↔ filo: niet altijd het geval  

≈ mythe 

≈ godsdienst 

• Al dan niet bewust wordt opgedrongen en  

VB mensen die vertrouwen hebben in basiswetten van kapitalisme, ze gaan de waarheid 

rond de klimaatvorming in vraag stellen 

↔ filo: men gaat ervan uit dat we stopten met het volgen van zaken, we gingen zelf 

antwoorden opzoeken 

≈ mythe 

↔ godsdienst cfr. Tillich “Geloven is de moed om te aanvaarden dat je aanvaardt wordt” 

(definitie van wat geloven is, godsdienst) 

• Antwoorden geeft maar geen vragen laat stellen (Atlas schrengt (“bijbel van kapitalisten”) ) 

↔ filo  

≈ mythe 

↔ godsdienst: niet altijd het geval (afhankelijk van de ambtsdragers zoals de paus) 

Videofragment: interview met moslimterrorist die teruggekeerd is, die door de antwoorden die hij 

geeft ons zal duidelijk maken dat hij gevangen zat in een ideologie. Hij heeft er een boek over 

geschreven; “lach met de duivel”. Herken de kenmerken van de ideologie in de antwoorden van deze 

ex-moslimterrorist. Het internet is een soort antwoord voor hem op al zijn vragen, de antwoorden die 

hij kreeg vond hij een steun en zekerheid in (hij was blij met 11 september, hij was blij met de dood 

van veel mensen). Het wordt al dan niet bewust opgedrongen (nuancering): hij zegt wel dat 

diplomaten waartegen hij de aanval organiseerde geen mensen meer zijn (dit werd opgedrongen), 

maar hij liet zichzelf niets opdringen door de imaan (tegenstelling). Er mochten geen vragen worden 

gesteld, waarheid “alle Israeli’s zijn de oorzaak”.  

 Ideologie = samenhangend mensbeeld dat steun en zekerheid geeft, al dan niet 

bewust, geeft antwoorden maar laat geen vragen stellen  

Het is een verstard mensbeeld dat wordt gecontroleerd door autoritaire en absolute gezagsinstanties 

(politici,…): dulden geen tegenspraak, wie dit wel doet wordt gezien als ketter of dissidenten 

 traditie in stand houden: elk contact met andersdenkenden of twijfelaars binnen de eigen zuil 

verhinderd wordt  

 filosofie kan hiervoor een uitweg bieden 

theoloog Tilich: Geloof = de moed om te aanvaarden dat je aanvaard wordt (VB in een relatie 

aanvaarden dat de andere je graag ziet) 

 



1.4 Het ontstaan van filosofie vanuit een mensbeeld: ontstaan van filosofie op 

individueel vlak, dus hoe we persoonlijk tot de kritische houding gekomen zijn 
Onze samenleving: christelijke (meestal katholieke), niet-kerkelijke (humanistische), het joodse of het 

islamitische mensbeeld 

Om vanuit mensbeeld tot de filo te komen moeten we door 3 fasen gaan:  

• Fase 1 geleefde of geëxisteerde mensbeeld: elementen van de godsdienst van onze ouders, 

milieu,… of ideologie of mythes worden als “waar” aanvaard (bepaalde gebruiken worden 

overgenomen)  onbewust mensbeeld 

• Fase 2 uitgesproken mensbeeld: we gaan over naar adolescentie, er wordt ons gevraagd om 

ons aan te sluiten bij het mensbeeld  het onbewust geleefde mensbeeld wordt 

uitgesproken/gekozen (men gelooft in de antwoorden) 

VB plechtige communie 

• Fase 3 besproken mensbeeld: eigen mensbeelden kritisch bekijken (krinein), het vroegere 

mensbeeld kan worden verworpen ofwel kiest men zeer bewust en overtuigd opnieuw voor 

het mensbeeld 

VB1 je afzetten van de katholieke kerk  

VB2 uiting van filosofische doorbraak in de 3de fase: katholieken worden onkerkelijk, Guy 

Verhofstadt stapte uit de kerk 

VB3 radicaliseren: terugkeren naar de kern, zoals de Vastenperiode 

Krinein: het critici komt sterk naar voor   

Toepassing (3 fasen): dragen van de sluier op kritische basis motiveren, de zinvolheid (wortel) wordt 

ontdekt en ze durft daarvoor uit te komen  

Toepassing (3 fasen): ecologische voetafdruk te verkleinen door 30 dagen geen vlees te eten (3de fase 

is dus van groot belang)  

1.5 Filosofie: descriptief of normatief 
Descriptieve (beschrijvende) filo: men neemt “foto’s” van bepaalde zaken, Latijnse woord “écrire”: 

beschrijven, vaststellen VB filosoof die mens probeert te beschrijven  

 het bestaande beschrijven 

Het zijn:  

• Ontologie(zijnsleer): het onderscheid tussen het zijn van een steen, een plant, een dier of 

een mens en het onderscheid tussen zijn en worden  

• Metafysica: vraag naar de oorsprong van de zijn-den, wat achter de zijn-den ligt en de vraag 

naar een oerprincipe of God 

De mens:  

• Wijsgerige antropologie: wat is de mens? 

• Cultuurfilosofie: wisselwerking tussen mens, tijd en omgeving 

• Sociale filosofie: relatie tussen mens en samenleving 

 

 



Normatieve filo: tracht het juiste handelen en denken te bepalen (zie schema inzicht, uitzicht en 

zinzicht) 

Hoe kunnen we juist kennen? 

• Logica: theorie van het juiste redeneren 

• Kennisleer (epistemologie): wat is de waarde van ons kennen? 

Hoe moeten we juist handelen? 

• Moraalfilosofie (ethiek): vakgebied van de filo dat zich bezighoudt met wat goed en slecht is  

Hoe kunnen we de juiste zin van het leven vinden? 

1.6 Wat kan je met filosofie doen? 
Op het eerste gezicht: gevaarlijke bezigheid  je vraagt je af waarom de dingen zijn zoals ze zijn in 

plaats van ze gewoon te aanvaarden 

 filosofen: bestaande werkelijkheid kritisch en rationeel in vraag stellen  

↔ (botsing) machtshebbers van bestaande religieuze, politieke of sociale orde 

Filosofie is nutteloos op persoonlijk praktisch niveau, voor jezelf persoonlijk eerder vervelend  

aantal van je concrete beslissingen worden in vraag gesteld 

VB voor 12€ een vliegticket naar Barcelona  filosofie stelt zich hier vragen bij, het is  

• Onlogisch (I) 

• Onethisch (U) 

• Materialistisch (Z): invullen van wat zin geeft aan het leven  

 

Evolutie: filo is een onvermijdelijke, noodzakelijk bezigheid voor mensen die van natura 

nieuwsgierig zijn en willen weten hoe alles in elkaar zit  

 zonder filo:  

• Nu: nog steeds in een primitief stadium 

• Dominantie door mythe of ideologie  

• Ontwikkeling van menselijke vrijheid = onmogelijk 

 Eén van de belangrijkste middelen voor de ontplooiing van onze menselijke 

mogelijkheden 

3 redenen waarom filosofie noodzakelijk is:  

• Economisch (I) (profit) 

+ 

• Sociaal (U) (people) 

+ 

• Ecologisch (Z) (planet) 

  = Duurzame samenleving (Elkington: profit, people en planet zijn de criteria waarmee 

we rekening moeten houden voor een duurzame samenleving)  

 

 



Hoofdstuk 2: antiek filosofie; meer dan ooit zinvol 
Actualiteit:  

• “Brusselse leefbaarheid zit in de lift” We zien dat alle aspecten van de leefbaarheid 

terugvallen op iets materieel. 

• “Belgische drones krijgen groen licht”  

• “Machinist sterft bij treinbotsing in Nederland” 

• “Nieuw jasje”  

• “In hotel mama moet je geen huur betalen” materiële element: huis 

2.1 De filosofie voor Socrates: op zoek naar de oerstof en het ordende principe 
Vanaf 7de eeuw v.C.: begin Westerse denken in Klein-Azië (schiereiland in westen van Azië dat 

tegenwoordig met Turkije samenvalt); in de havensteden woonde handelaars en politici die er belang 

bij hadden resultaten van de wetenschap praktisch te kunnen toepassen VB op scheepvaart, 

productie, handel, politiek,.. 

 op zoek naar de oerstof en/of ordenend principe om de werkelijkheid te begrijpen  

2.1.1 Thales van Milete 

• Ca. 6de tot 7de eeuw v. Chr. 

• Milete, gelegen in het huidige Turkije 

• Hield zich bezig met wiskunde en raadsel (zoals magnetische krachten)  

• Één van de eerste wetenschappers die zich bezig hield met het zoeken naar de oerstof:  

• Hypothese (hypo-titheimi, voor-zetten): alles bestaat uit water, dus water = oerstof (ijs, 

water en wolken hebben dezelfde substantie) 

Het feit dat het water, vuur,… er is   

 zoeken naar de oerstof  

2.1.2 Anaximenes 

• Ca. 6de eeuw v. Chr. 

• Milete 

• Verwierp Milete, hypothese: lucht = oerstof VB vuur is verfijnde lucht, water is vloeibare 

lucht (gas),…  

Het feit dat het water, vuur,… er is   

zoeken naar de oerstof 

Actueel: de 4 elementen (water, lucht, vuur en aarde) staan ook centraal in de huidige 

milieuproblematiek  dus dit brengt ons weer bij de metafysische vraag naar de oorsprong 

(oerprincipe) van alles 

2.1.3. Heraclitus 

• Ca. 5de tot 6de eeuw V.Chr. 

• Turkije: Ephesus in Klein-Azië (een stad te vgl met Antwerpen: veel inwoners, wereldhaven, 

veel luxe, stromend water, bibliotheken…) 

• Vuur is de sleutel tot het geheim van het heelal (alle substanties veranderen, zoals hout tot 

as)  

• Oerstof was niet meer zo belangrijk  

• Wel: principe van voortdurende verandering van alles; materiële wereld, mensen, 

instellingen,… 

ZIJN 

ZIJN 



 Beklemtonen van ordenend principe: het worden staat voorop  

o wij inzien hoe de realiteit (logos/logica) eruit ziet: het 
eeuwige verstand dat zich doorheen alle 
tegenstellingen ontwikkelt (eeuwige verstand over 
alle tegenstellingen heen) 

o we ontdekken daardoor een zingeving: dit maakt de samenleving gelukkig  

rekening houden met de elementen van de natuur was in het begin van de filosofie een 

evidentie, als de samenleving het geluk niet onder de tafel wilde schuiven 

“de oorlog is de vader van alle dingen”  (these = stelling): vooruitgang is slechts mogelijk door conflict 

van tegengestelden  hier ligt het begin van het dialectische denken: een bepaalde positie wordt 

kritisch ondervraagd vanuit een andere positie, en omgekeerd. Het vertrekpunt wordt gevormd door 

strijdige intuïties of hypothesen 

↔ “de natuur is de moeder van alle mensen” (antithese = het tegenovergestelde) 

Ordeningsprincipe (bij onze antwoorden op de grote vragen, wat is het principe waarmee we 

rekening moeten houden?): het worden wordt belangrijk  

VB gezond worden, gelukkig worden  

I  U  Z  

2.1.4 Pythagoras 

• ca. 5de tot 6de eeuw V. Chr. 

• Zuid - Italië 

• Essentie van de wereld via getalsmatige verhoudingen  

o Getal: wezen van de dingen 

2.1.5 Parmenides  

• Ca 5de tot 6de eeuw V.Chr. 

• Zuid – Italië: Elea (kolonie van het Griekse rijk) 

• Blijvende, eeuwigdurende principe van alles VB maatschappelijk en politiek gezien:  

tegenstelling tussen conservatief (die iet van veranderingen houden) versus progressief (als 

je de samenleving op een vernieuwende manier wilt verbeteren)  

o Veranderingen: schijn en bedrog 

o Eeuwigheid: waarheid 

↔ Heraclitus: alles is voortdurend in verandering 

2.1.6 Zeno van Elea 

• Ca. 5de eeuw V.Chr. 

• Zuid-Italië 

• Volgeling Parmenides 

• Schijnbare verandering te ontmaskeren 

o VB: wedloop tussen Achilles en schildpad, schildpad krijgt een voorsprong  Achilles 

zal de schildpad nooit kunnen inhalen, want telkens als Achilles op een punt aankomt 

waar de schildpad net is geweest, is de schildpad al een stuk verder, maar kan nooit 

worden ingehaald  

 aporie = een onmogelijkheid, hij stelt dat het idee van verandering doorslaggevend 

zijn een logische denkfout is, waarbij men zich laat lijden door het empirische, in die 

zin gaat men fouten gaan  

▪ Theoretisch: een afstand kan oneindig worden verdeeld 

Worden 



▪ Kritiek: er wordt geen rekening gehouden met snelheid (VB Achilles)  

2 types van presocratici  

 

DVD-fragment: Welke elementen van de verschillende ordeningsprincipes van de twee pre-

socratische scholen herkende je in het DVD fragment over de nieuwe wereldorde vanuit China? 

Welke oerstoffen duiken ook op in dit fragment?   (http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-

2016/chinese-wereldorde.html) 

• de veranderingen vanuit China waarbij ontwikkeling in bvb 
Griekenland centraal staat; respect voor andere culturen <-> 
Europa die het houdt bij eeuwig hetzelfde dominante model 
van een klein deel van de wereld die de rest dicteert en zijn 
normen oplegt;  

• water (Piraeus haven als manier om de Chinese verandering 
in het Griekenland in crisis mogelijk te maken) en vervuilde 
lucht in China (als uitdaging om als nieuwe grootmacht dit 
probleem aan te pakken) 

DVD-fragment: financier die op hoogte van financiële economische crisis uit de financiële wereld is 

gestapt, omdat hij zag dat de kloof tussen de reële en financiële sfeer te groot was, hij werd een 

oesterkweker, hij wijst op het belang om het contact niet te verliezen met de concrete realiteit. 

fundamentele tegenstelling tussen de 2 precrotatische scholen, daarom is het niet te verwonderen 

dat op een bepaald moment van eindeloos tegen elkaar opzetten van ideeën rond grondstoffen,.. dat 

Protagoras er gaat op bewijzen dat het nodig is om te gaan relativeren: het is blijkbaar niet mogelijk 

om zomaar de absolute waarheid te vinden  

 

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/chinese-wereldorde.html
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/chinese-wereldorde.html


2.1.7 Protagoras 

• Ca. 5de eeuw V.Chr. 

• filosoof die voor zijn overtuigingen vervolgd werd en op vlucht uit Athene is gestorven  

2de eeuw van de 5de eeuw V.Chr.: revolte tussen 2 Griekse scholen;  

• Sofisten (Protagoras) = een leraar, een rondreizende professor die de jeugd een 

privéopvoeding gaf 

 Protagoras was niet overtuigd van de absolute tegenstellingen, hij vond dat de 

concrete mens met zijn handelingen in het middelpunt van het denken moest staan 

 stap in de richting van ethisch uitzicht (dat vanaf Socrates doorbreekt) 

Opmerking: absolute, overal geldige waarheid is een illusie, want onze observatie van de 

werkelijkheid verschilt van mens tot mens, maar zelf bij dezelfde mens kunnen er verschillen 

optreden 

 “sofisme” = reden of redenering die juist lijkt te zijn maar dat niet is 

Opmerking: sofisten hadden een slechte naam; handige redenaars die er alleen op uit waren een 

discussie te winnen en dus een techniek beheersten die nuttig was voor advocaten en politici 

Actualiteit:  

• “Recordaantal klachten voor overheidsdiensten”: wat zijn aanleidingen(kennis)? Te lange 

administratie,…  leidt tot een klacht, omdat de burger de overheid efficiënter wil laten 

verlopen  

• “D-day”: presidentsverkiezingen 

• “VBO wil slimme kilometerheffing p auto’s” 

• “Tusk probeert Schengenzone te redden” Tusk, de president van Europa. Dit is een handeling, 

hij wil de Schengenzone (vrije overgang van de grenzen) vrij hebben, bedoeling: 

toegankelijker Europa, vrij verkeer van goederen en mensen  algemene bedoeling: 

elementen die te maken hebben met het welzijn van de Europese burger 

• “Goedkopere treinen tussen Brussel en Parijs” 

 

 Het is van belang dat er een verbinding is tussen onze kennis, handelen en 

geluksvraag  

2.2 Socrates en Plato  
Strijd tussen filosofen moeten we au sérieux nemen: ruzie tussen filosofie, is de manier om te komen 

tot een juister inzicht (VB ruzie tussen prof en assistent in Leuven). 

We krijgen een evolutie (dit valt samen met het vlak van vluchtelingenstroom): filosofie via Turkije 

richting Europa verspreidt  het is van belang dat we openstaan voor het kritische denken 

 

2.2.1 Socrates 

• 5de eeuw V.Chr. 

• We kennen zijn theorieën enkel uit teksten van anderen, vooral van zijn studenten Xenofoon 

en Plato 

• 1ste Griekse filosofen  aandacht voor de natuurfilosofie (oerstof) 

↔ Socrates: brug van natuurfilosofie naar ethiek (menselijk handelen: wat is het goede 

leven?) 



• Hij verzette zich tegen de scepsis van de sofisten (zie Protagoras), die volgens hem te ver 

gingen in hun relativisme 

• Socrates neemt voor het eerst “kennis, handelen en geluksvraag” mee in de definitie van 

filosofie 

filosofie = kritisch onderzoeken van het menselijk denken en handelen en de vorming van 

de jeugd 

 

• Methode: Socrates sprak met schoenmakers, ketellappers en politici op de markt van Athene 

(Agora)  hij wilde aantonen dat de meeste mensen niet zo logisch of consequent dachten 

en zeker niet handelden 

o Plato’s boek: De Staat typeert de kern van Socrates’ filosofische optreden: afdalen 

= Socrates daalt af van het centrum van Athene (Acropolis) naar het commerciële 

centrum van de havenstad Piraeus, te zien vanuit Acropolis  dialoog met de 

kooplui (De koopman Cephalus en zijn zoon Polemarchus) 

o Alleen via wederzijdse interesse komen ze tot inzicht, door elkaar te beluisteren. Aan 

de basis hiervan ligt het vertrouwen dat de mens in de mogelijkheid is zelf tot ware 

kennis te komen wanneer hij ingaat op kritische vragen. Hierdoor relativeer je je 

eigen standpunten. 

▪ De sofist Thrasymachus: socratische methode; zes kenmerken van wat men 

een “Socratisch gesprek” noemt:  

1. Geen negatieve houding ten opzichte van degene die antwoordt 

2. Dialogeren: elke persoon komt aan bod, geen monoloog, verschillende 

standpunten kunnen aanbod komen 

3. Wederzijdse interesse: “een brug leggen tussen elkaar” 

4. Geen dictaten opleggen, dus niet op voorhand zeggen hoe het eigenlijk is (als 

een soort dogma) 

5. Het vermogen van de andere mens om zelf kennis te generen (hoe antwoorden 

in jezelf terug te vinden zijn): je probeert vanuit het buikgevoel te antwoorden 

6. Relativering van aanvankelijke opvattingen 

 Zijn methode zorgde voor veel haat bij de autoriteiten, want hij toonde aan dat veel 

mensen belangrijke functies vervullen waarvoor ze niet of weinig competent waren. 

Socrates werd beschuldigd van goddeloosheid en corruptie voor de jeugd G 

veroordeeld tot het drinken van de gifbeker  

≈ Thomas Morus: begon zijn Utopia te schrijven, over een betere samenleving 

(minder ongelijkheid, armoede,..), werd ook ter dood veroordeeld, hij vertelde te veel 

zaken die de koning van Engeland niet graag had (bijlage van de Morgen) 

 precies 500 jaar geleden 

 

• Methoden om tot de waarheid te komen:  

o Dialectiek (Heraclitus) 

o Retoriek (Protagoras) 

o Hermeunetiek (cfr later)  

o Maieutiek of bevallingstechniek (Socrates) 

 Maieutiek: is erop gericht om de waarheid die in ons verborgen zit, geboren te laten 

worden.  

= Het ware handelen. Als we kritisch nadenken over hoe we juist kunnen handelen, 

dan komen we automatisch tot het geluk. 



mbv. de 6 eigenschappen 

De vroedvrouw als metafoor voor de filosoof. 

 Kritiek maieutiek: de waarheid kan zich ook via onderzoeken en experimenten 

ontwikkelen, dus die waarheid zit niet zomaar in elk van ons  

 

• Het moreel juiste (zedelijke) kon worden gekend en aangeleerd (↔ Sofisten) 

o Het juiste inzicht in het morele  juiste uitzicht van morele handelen 

 Er is voor het eerst harmonie tussen het ware (inzicht), het goede (uitzicht) en het 

schone (zinzicht) 

 Socrates:  I U Z     via het ware en het goede tot het schone   

 

• Het schone 

1. = Harmonie tussen het ware (het denken, inzicht, woorden) en het goede (het doen, uitzicht, 

daden). Dat we niet zomaar door impulsen met handelen omgaan. 

2. = Geen woorden, maar daden 

3. = In het goede handelen volgens het ware denken, wordt de mens een schoon mens nl. een 

micro-kosmos die luisterend naar de daimon in ons, de macro-kosmos weerspiegelt. 

Dat de harmonie in de kosmos ook aanwezig kan zijn in ons. 

 

• Het juiste inzicht: het inzicht dat het ware nut (als uitzicht) en geluk (zinzicht) van de mensen 

tot stand brengt. Zodra je weet wie je bent, weet je meteen wat je moet doen om juist en 

moreel te leven. 

 Griet op de Beeck: “we moeten in de eerste plaats luisteren naar onszelf”, “in goesting zit 

weinig zingeving”: stille kritiek op Facebook; het is niet omdat het leuk is, dat het leidt tot 

geluk VB een like op Facebook leidt niet tot geluk 

o in elk van ons leeft een daimoon (niet verwarren met duivel) dat we in ons moeten 

leren herkennen  

= soort van geweten dat we opnieuw moeten leren beluisteren en dat we gewoonlijk 

zoveel mogelijk doen verstommen door het vervullen van veel behoeften. 

Als je niet naar de daimon luistert, dan luister je naar de demon. (demon = duivel, dat 

alles in fluistert, dat zegt wat je moet doen) ↔ Ziel (Plato) 

 parallel met oosterse filosofie die ook behoeften als hebben, kunnen en gelden (Paul  

Ricoeur) een halt toeroept  

Opm: Paul Ricoeur (20ste eeuw); 3 bronnen van ruis van onze daimon 

3 instituties: economie, cultuur en politiek zijn zo belangrijk omdat ze positief kunnen inspelen op de 

behoeften van de mens. We moeten kunnen stemmen, mooie kledij hebben… Maar dezelfde tijd 

leggen de instituten ook risico’s op: teveel hebben, kunnen en zich teveel gaan uiten op cultureel 

vlak. We moeten een juiste verhouding vinden tussen teveel en te weinig. (yin & yang): 

1. Avoir (economie) = hebben 

2. Pouvoir (politiek) = kunnen 

3. Valoir (cultuur) = gelden 

 

• Staat mag niet geregeerd worden door onbekwame, moreel onderontwikkelde 

machtshebbers, maar moet geregeerd worden door filosofisch gevormde mensen  

 



 Samenvattend: Socrates beklemtoont individu, daimoon  gedaan via maieutiek (dus 

laat empirisme en rationalisme achterwege 

 Kritiek Socrates: alleen tot kennis komen via maieutiek is te weinig 

 

DVD fragment: herken in DVD-fragment enkele belangrijke elementen van wat we maieutiek of 

socratische methode noemen.  

Krantenkop:  

• “doe gewoon je eigen zin”: dit is het omgekeerde van Socrates, om te doen wat je daimoon 

je zegt  MAAR ook een samenvatting van Socrates zijn visie om vanuit je daimoon te 

handelen en je zin in je leven te vinden  

• “ik wil gewoon mijn ding doen” 

2.2.2 Plato 
Opmerking: Plato’ s idealisme 

• Sixtijnse kapel schilderij Plato, vinger in de lucht:  

• “Zoals gezien op tv”: dit moet wel iets echt zijn  in de realiteit, alles wat we belangrijk lijkt, 

vinden we digitaal, “onze digitale schaduw wordt steeds langer”, “Digibesitas”  

Trend om het fysiek waarneembare terug gebruiken om kennis te maken 

 

• 5de à 4de eeuw voor Christus (ca. 427-347 vr. Chr. 

• Plato is leerling van Socrates 

• Eerste radicale idealist uit de Westerse filosofie 

↔ materialistisch en realistisch georiënteerde Socrates en presocratici van Klein-Azië 

• Ander instrument om tot waarheid te komen: de ziel 

↔Bij Socrates: Daimon 

Ideeënleer 

= niets in de materiële werkelijkheid is zo volmaakt als de idee die we ervan hebben. (de ideale 

samenleving bestaat niet, op zoek naar de ideale partner die er niet is, de ideale universiteit bestaan 

nergens…)  Werkelijkheid’ en ‘ideaal’ zijn begrippen die elkaar uitsluiten! 

• Plato draaide de rollen om: de “werkelijkheid” is dat ideaal, en wat wij de realiteit noemen is 

slechts een zwakke afschaduwing van dat ideaal 

 Hij illustreerde dit adhv de allegorie van de grot (de Grot van Plato): 

We zitten in een soort grot, we zien geen daglicht, we kijken naar een muur, en daar 

zien we schaduwen of echo’s van iets dat achter een muurtje zit waar een vuur 

aanwezig is 

 niet de materiële wereld (de echte wereld, vast te nemen), maar een ideële (wat 

we virtueel, digitaal creëren) wordt gezien als echt, dit is afschaduwing van het echte 

 Als een van de gevangen los gemaakt wordt, en gedwongen wordt om op te staan 

en zich om te draaien, dan zal hij pijn leiden en door de schitteringen niet in staat zijn 

om de dingen duidelijk te onderscheiden waarvan hij toen alleen de schaduw zag. De 

bevrijde man zal uiteindelijk na enige gewenning naast de schaduwen ook de mensen, 

de dingen, het licht, de sterren en de maan kunnen aanschouwen. Plots kan hij 

waarnemen hoe onvolmaakt de schaduwen van de dagdagelijkse realiteit wel zijn. 

 Als we met de werkelijkheid geconfronteerd worden, zal het even duren om eraan 

gewend te worden. 



 

• Wat verstaat Plato onder de ziel?  

= het morele (handelen U) en intellectuele (kennis I) zelf, onderscheidt 3 aspecten van de 

menselijke ziel die hij vergelijkt met een wagenmenner achter een tweespan: 

• Menner = logos (intellectueel): zorgt voor een evenwicht tussen 2 aspecten  van ons 

handelen:  

o Nobel paard = thumos (wil) 

o Weerspannig paard = epithumia (driften, lusten); zorgt ervoor dat je je niet kan 

concentreren 

 Komt tot een bepaalde visie van het geluk, hij stelt (↔ Socrates, verhouding): als er 

een goede combinatie is van 2 paarden, beleven we het opperste geluk  

 Visie van het combineren van het intellectuele en handelen tot het opperste geluk, 

heeft ertoe geleidt dat het lichamelijke negatief werd geïnterpreteerd 

VB traditioneel katholiek gezin, genot van seksualiteit bestempeld als zonde, seks om 

kinderen voort te brengen is wel oké 

o Lichaam werd louter aanzien in de lustsfeer, zodanig de vrouw in een samenleving 

wordt geprogrammeerd als een lustobject, waardoor de vrouw een minderwaardige 

visie dreigt te krijgen  

VB lagere lonen voor vrouwen 

VB werk dat steunt op onze spieren, is het werk aangevat door de arbeider  lonen 

van de arbeiders liggen lager  

uiting van dualisme van Plato: scheiding tussen de goede ziel en het slechte 

lichaam 

 

Kennisleer (berust op ideeënleer) 

= we kunnen alleen maar kennen omdat we ons de wereld van de ideeën, waaruit onze ziel komt, 

kunnen herinneren 

7 stappen: 

1. Leven in een grot: ons bestaan komt neer op het leven in een grot 

2. Tijdelijke varianten van blauwdrukken: varianten van de ware werkelijkheid VB de 

ideale universiteit, dit zijn ideeën uit de ideeënwereld waarvan we een afspiegeling 

zien, dit zijn varianten  

3. Thymos (discipline) en epithumia (lusten): voortdurend nadenken, zoeken naar het 

ware, hiervoor is discipline nodig om aan de verleiding van de aardse lusten te 

volstaan  

4. Wereld der (ideeën)abstracties: felle zonlicht als een metafoor de ziel die in de 

abstracte ideeënwereld/ werkelijkheid terecht komt 

5. Geest (staat ook centraal bij Hegel) 

6. Verschillende kennis over de werkelijkheid 

7. ziel snakt daarboven te vertoeven 

Wat is God? 

1. Het hoogste idee 

2. Het idee van het schoone-goede 

3. Het idee van “kalos agathos” 

a. kalos  het schone  uitzicht 

b. agathos  het goede  zinzicht 



Toepassing allegorie van de grot op kennisleer:  

De moeite die de vastgekluisterde mensen in de grot moeten opbrengen om zich te bevrijden = 

metafoor voor intense denken over het ware 

 vergt veel discipline (thumos) om verleidingen (epithumia) te weerstaan 

 Als een van de gevangen los gemaakt wordt, en gedwongen wordt om op te staan en zich om te 

draaien, dan zal hij pijn leiden en door de schitteringen niet in staat zijn om de dingen duidelijk te 

onderscheiden waarvan hij toen alleen de schaduw zag. De bevrijde man zal uiteindelijk na enige 

gewenning naast de schaduwen ook de mensen, de dingen, het licht, de sterren en de maan kunnen 

aanschouwen. Plots kan hij waarnemen hoe onvolmaakt de schaduwen van de dagdagelijkse realiteit 

wel zijn. 

Deugdenleer (in zijn Politeia) 
= een eigenschap van de mens, deze eigenschap bestaat om harmonie, orde, evenwicht van de ziel te 
bereiken (ziel zoals we die zagen bij Plato: wagenmenner die 2 paarden in evenwicht moeten 
houden), wanneer we dit evenwicht kunnen houden zijn we goed bezig, daarom hebben we nood 
aan bepaalde sleutels/deugden:  

• wijsheid 

• dapperheid  

• matigheid 

• rechtvaardigheid 
 
MAAR Plato is conservatief, hij denkt in standen; we moeten kijken volgens verschillende standen 
welke deugd het belangrijkste is, en ze ook op een andere manier opvoeden:  

• boeren en arbeiders: bescheidenheid, gehoorzaamheid, matigheid 

• soldaten en ambtenaren: dapperheid, moed 

• heersers: praktische wijsheid 
 

De staat moet dus volgens Plato door filosofen worden geleid, want alleen zij die bezitten die 
wijsheid en kunnen de juiste wetgeving invoeren 
↔ Plato zijn poging om in Sicilië een ideale staat op te richten, is mislukt 
G met Plato begint de lange reeks van utopieën (= modellen van de ideale maatschappij)  
 

 Samenvattend: Plato gaat uit van minderwaardigheid van de materiële werkelijkheid 

↔ de wereld van de geest, de cultuur en de vrije tijd (ideeën, ziel, aristocraten) volgt 

daaruit dat een ideale maatschappij heel hiërarchisch en totalitair, ondemocratisch 

moet worden  

 Plato:    I&U  Z    de hoogste idee is de idee van het schoongoede 

DVD-fragment: in welke mate komt journalistiek in het filosofisch kwintet neer op de filosofie van 

Socrates en Plato? Welke gelijkenissen tussen Socrates en Plato? (http://www.human.nl/het-

filosofisch-kwintet/speel.VPWON_1255095.html) 

Actualiteit:  

• “Welke Belgische tornado’s kunnen nog sneller?” 

• “Belg vreest voor ongeval op reis” grove veralgemening? ‘een 
belg’ is een proportie Belgen, de vrees is niet altijd gegrond  

• “geen mirakel voor AA Gent” 

• “regering zoekt 3 miljard euro voor begroting” 



• “akkoord tussen de EU en Turkije is illegaal” op basis van welk 
wetssysteem is dit illegaal? ‘logica’ van illegaliteit moet 
worden bekeken: soorten wetssystemen vergelijken 

• “Werkgever is de oorzaak van burn-out” is het dan zo dat het 
niets te maken heeft met de werknemer zelf? Is de werkgever 
de enige oorzaak? 
 Ga na of het een logische uitspraak is (cfr. Logica 

Aristoteles)  

Metafoor voor idealisme van Plato,  in schilderij van Raffael Plato: 

• Plato met de vinger in de lucht 

• Aristoteles draagt sandalen 
  

2.3 Aristoteles  
• 4de eeuw V.Chr. 

• Studeerde onder Plato 

• Opvoeder van Alexander de Grote 
o Aristoteles moest de concrete vragen van Alexander de Grote beantwoorden 
o Aristoteles zegt dat Alexander eerst logisch moet nadenken 

• Na dood van Alexander de Grote aangeklaagd voor goddeloosheid, en vluchtte uit Athene 

• Privéleraar 

• Nuchtere ongelofelijk onderlegde pedagoog die daardoor de grondslag heeft gelegd voor de 
filosofie als wetenschap en tegelijk voor de meeste takken van de westerse wetenschap 
↔ Socrates: onruststoker 
↔ Plato: dichter 
 Aristoteles = “de opvoeder van Europa” 

• wil concrete vraagstukken terug gaan bekijken, waar we op het einde van de pre-socratici 
waren gekomen  
 

2.3.1 De Logica 
Studie van de logica, van het juiste denken 

 Aristoteles ging begrippen definiëren: wat is een begrip, oordeel, conclusie, definitie, bewijs? Dit is 

nodig om tot een wetenschappelijke uitspraak te komen 

Syllogisme = een logische redenering bestaande uit 2 permissen 

• majorterm of hoofdstelling  

• minorterm of ondergeschikte 
 leidt tot een conclusie  

 
VB alle mensen zijn sterfelijk 
alle koningen zijn mensen 
alle koningen zijn sterfelijk (conclusie)  
 mensen: minorterm 
 

2.3.2 De leer van categorieën en metafysica 
logica was de aanzet naar de volgende stap: “de leer van de categorieën” 
 categorie = verschillende opzichten waarin men het kan hebben over iets bestaande zoals 

• tijd 

• ruimte VB Turkije, EU 

• kwantiteit VB regering zoekt 3 miljard euro 



• kwaliteit VB Belg vreest voor ongeval op reis  

• substantie:  
o stof  
o vorm  

VB economie maakt een onderscheid tussen economische groei of welvaart (kwantiteit) en welzijn 
(kwaliteit)  
 
Met deze categorieënleer stapt Aristoteles over naar de metafysica = de vragen die na/achter de 
studie van de natuur (fysica) gesteld kunnen worden 
Belangrijk: onderscheid tussen stof (de materie) en de vorm (geest, denken, idee, kracht, potentie). 

• basis voor het onderscheid tussen het materialisme en idealisme  

• Aristoteles zoekt naar een wisselwerking tussen stof en vorm ↔ Plato: materie als 
minderwaardig verwerpen  

o Hiërarchie: bovenaan staat God, al de rest is een mengvorm van stof en vorm  
 

pre-socr. Klein-Azië                          pre-socr. Zuid-Italië 
ervaring    verwondering, gezond verstand 
oerstof     ordenend principe 
 
empirisme    rationalisme 
 
STOF     VORM 
 
materie     idee 
     -kracht 
     -potentie 
     -geest 
 
materialisme(Feuerbach…)    idealisme (Plato, Hegel…) 
 

2.3.3 Mensvisie 
Mens is een gemeenschapsdier (politiek beest), door zijn lichaam (voeding voortplanting) met de 

planten- en dierenwereld verbonden 

op het niveau van inzicht via verstand, vinden we de belangrijkste deugden en de bron van zin of 

geluk 

2.3.4 Indeling van de filosofie 

• Theoretische vakken (I) 
o Logica, metafysica, categorieënleer, mathematica, fysica, psychologie 

• Praktische vakken (U) 
o Politiek (streven naar evenwicht, democratie begint), ethiek en economie (stoffelijk 

is vooral van belang: productie)  

• Poëtische vakken (Z) 
o Techniek, poëtica, esthetica (vormelijk)  

 
 Uitbreiding in de middeleeuwen en de renaissance G kern van 

universiteitsprogramma’s 

↔ Aristoteles beheerste al deze vakken zelf 

 



2.3.5 Economie, politiek en ethiek 

Economisch vlak 

Socrates hield dialogen met kooplieden in haven van Athene 

 Plato: handelsactiviteiten of economie horen in dienst te staan van het ethische goede leven  

i.p.v. een afstandelijke relatie tussen economie en ethiek, krijgen we hier een soort inbeddingsrelatie 

 Aristoteles werkt dit idee verder uit: 

• Het goede leven bestaat in het op de juiste manier ontwikkelen van ieders natuurlijke 

talenten 

o hiervoor zijn materiële elementen nodig, deugden zoals rechtvaardigheid en 

matigheid zorgen voor een juist gebruik van deze goederen  

 deze 2 deugden (rechtvaardigheid en matigheid) voorkomen dat men zich 

eindelijk wil verrijken 

 economie als de wetenschap … 

o enerzijds: om op een moreel en politiek verantwoorde wijze te produceren en 

consumeren  

o anderzijds: over chremastiek of de kunst van het zich mateloos verrijken  

Politiek vlak  

• Leer van de gulden middenweg: wil men uitzicht krijgen op het juiste handelen, dan komt 

het erop aan de extremen te vermijden en in alles realistisch te zijn  

• Burgergematigd: geen ideale staat nastreven, maar met de bestaande middelen zo goed 

trachten te regeren  

• Monarchie (goede, wijze vorst) > tirannie (de heerschappij van iemand die op een strenge, 

wrede manier alleen regeert) 

• Aristocratie (macht aan de besten en meest geschikten) > oligarchie (groep van 

machtshebbers) 

• Democratie > heerschappij van gepeupel 

↔ Socrates & Plato: niet het volk gaat regeren, maar de filosoof zou moeten regeren  

2.3.6 Het realisme van Aristoteles 

• Plato: de mens en de wereld zoals ze zouden moeten zijn (idealisme) 

↔Aristoteles: de mens en de wereld zoals ze nu eenmaal zijn (realisme)  

• Maar het realisme heeft ook zijn gevaarlijke kant. Het bemoeilijkt op alle terreinen het 

ongewone, creatieve en soms zijn extreme vormen van denken die bv. nodig zijn om een 

stagnatie te door breken.  

• Met Aristoteles’ ‘gezonde verstand’ alleen zou de westerse maatschappij een eerder saaie 

boel geworden zijn. Maar het denken van Aristoteles heeft in de 17e en 18e eeuw de 

Europese wetenschap beïnvloed.  

 

 Aristoteles:  I  U&Z via het verstand tot de deugden en geluk 

 

Filmfragment: Herken de elementen van de visie van Aristoteles in de film. Het komt er niet op aan 

om voortdurend met tegenstellingen te werken, het komt erop aan om niet te denken aan utopie, de 

klassieke manier is meer economie (de chrematistiek: van 1 euro 2 euro maken), economie die als 

een instrument bekeken wordt waarnaar je naartoe kan als er problemen zijn.  

 Het DVD-fragment over de hedendaagse Aristotelische macro econoom Sedlacek kun je 

herbekijken op http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/griekenland.html. 



2.4 Hellenisme en Rome: stoïcijnen en neoplatonici 
Griekse cultuur: vrije stadstaten (polis) 

 vrij: autonomie en democratie (voor een kleine minderheid) 

Politieke situatie verandert door de verovering van Alexander de Grote:  

• breidt het Macedonische Rijk over de hele wereld van de Oudheid uit 

o van Perzië en Babylonië tot Egypte en een stuk van Indië 

• culturele gevolgen: Griekse cultuur kwam in contact met de Babylonische wereld, met de 

Perzische leer van Zoroaster (cfr Nietzsches Zarathustra) en met het boeddhisme in Indië 

 “het hellinisme” = verrijkte multiculturele Griekse beschaving in Europa, Azië en 

Afrika sedert Alexander de Grote 

 dialoog van onthalen, en weten dat je rijker (vanuit geluksethiek) wordt van een 

ander 

o Hellèn: mythische stamvader van de Grieken 

o 4de eeuw v.Chr. tot 4de eeuw n.Chr.  

o Nieuwe godsdienst uit het Oosten: het christendom, werd doorheen Romeinse Rijk 

verspreid  

 313:  christendom = officiële staatsgodsdienst 

o Er ontwikkelde zich 2 grote filosofische richtingen  

▪ Stoïcisme: teruggaande op Socrates 

▪ Neoplatonisme 

Opmerking: Dit is de tegenovergestelde beweging als wat we vandaag meemaken met de 

vluchtelingencrisis 

2.4.1 Het stoïcisme  

• Het woord stoïcisme gaat terug op de Stoa Piokilè ( = een zuilengang in Athene waar Zeno 

van Citium zijn studenten verzamelde).  

• ontdekt via geschriften van latere filosofen zoals Seneca uit Rome  

Zeno van Citium 

• ca. 4de eeuw V.Chr. 

• beïnvloed door Socrates en diens moedige houding tijdens proces en terechtstelling 

• beïnvloed door cynici  

= merkwaardige school van extreme Atheense denkers zoals Antisthenes (filosoof die als 

sinicus radicaal wilde zijn; eenheid, niet zoeken van geluk in materiële welstand,….) 

= kunikoi, hondsen, omdat ze als een hond bleven door keffen, tot het vervelend werd, om 

kritiek te geven 

(best vglen met de radicale groenen of de andersglobalisten)  

o Niet de moderne betekenis van cynisme (spottend niet geloven in het goede) 

o Uitspraken als  

▪ Mensen zijn hypocriet (het weten, maar het niet doen)  

▪ Mensen denken enkel aan hun eigen profijt  

o Ze leefden volgens hun beginselen: zo arm en zo eenvoudig mogelijk en soms 
schaamteloos brutaal (“als honden op straat”)  
VB Diogenes = filosoof die zich terugtrok in een ton, en die de mensen bekeek, en als 
hij een wandelingetje zocht hij met zijn licht naar de 1ste authentieke mens 

 



• Zeno en de stoïcijnen gingen niet zo ver als de cynici  
MAAR ze maakten gebruik van gezond verstand en ervaringen om tot kennis te komen  
 

• De natuurwetten liggen voor altijd vast en laten geen plaats over aan het toeval.  
o Het heelal is ontstaan uit vuur, waaruit de andere 3 elementen zijn ontstaan: uit vuur 

ontstond lucht, daaruit water en daaruit aarde 
o Later zal het heelal in een grote brand vergaan, uit die laatste brand zal een nieuw 

heelal ontstaan 
 Je moet aanvaarden dat alles een begin en een einde heeft. Dit is geen reden tot 
pessimisme, maar wel tot een zekere bescheidenheid, want onze wereld is er maar 
één uit een oneindige reeks van werelden die elkaar zullen opvolgen.  
VB “Sarkozy blijft stoïcijns bij verkiezingsuitslag”  
Stoïcijnse levenshouding: Het leven is eindig en elke mens sterft op een gegeven 
moment 
 

• Mens = centrale plaats: 
1. Alles bestaat er voor de mens VB kip is om ons te voeden, een wilde tijger om onze moed te 

testen,… 
2. God is een soort van welwillende wetgever die niet naast of boven de wereld staat, maar er 

een deel van is ieder mens heeft een stuk van die goddelijkheid in zich, zoals de visie van 
Socrates op de daimonion.  
↔Aristoteles: Godsomschrijving 

3.  Leven vd mens is goed als het in harmonie met de natuur verloopt  

 
 De mens heeft een vrije wil, waardoor hij kan kiezen om in harmonie met de natuur te 

leven of niet. Uit dit inzicht betreffende mens, God en wereld volgt dus meteen een 
antwoord van de stoïcijnen op de vraag naar uit – en zinzicht. 
  

 Alle mensen worden als gelijken beschouwd, daarom is het stoïcisme de 1ste 
radicaaldemocratische leer die ook door slaven kon worden aanvaard en beleefd  
 

• Volmaakte menselijke vrijheid laat zich niet beïnvloeden door uiterlijkheden en 
bijkomstigheden: pijn, gevangenschap, folteringen of dood kunnen onze menselijke 
waardigheid niet wegnemen 
 om deze deugd te bereiken moeten we onze passies (hebzucht, machtslust, afgunst) leren 
beheersen 
 

• Grote invloed op eerste christenen (martelaren)  

• Opnieuw tot bloei in het humanisme (18de eeuw) 

• Vandaag: stoïcisme geeft steun aan mensen die onafhankelijk en redelijk willen leven en zich 
niet door hun gevoelens willen laten meeslepen VB managers  

• Proberen verwondering met ervaring te combineren: dan houd je rekening met de 
natuurwetten (zie schema)  

• Kenmerk deugdzame mensen  
o Alle mensen zijn gelijk, voor het eerst krijgen we de democratie in de volle betekenis  
o Deugdzame mens voelt aan dat er een broederlijkheid met de natuur plaatsvindt, 

maar ook met de andere mensen (openheid met andere culturen: totaal vreemden 
opnemen is belangrijk) 

o Mens staat op vrijheid: laat zich niet beetnemen door wat systeem dicteert 
 
 



pre-socr. Klein-Azië                    pre-socr. Zuid-Italië 

ervaring    verwondering, gezond verstand 
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Videofragment: Geef enkele concrete toepassingen van de actualiteit waaruit we kunnen leren van 
het stoïcisme.  (Wannes Van Kapelle) http://www.canvas.be/video/winteruur/2015-2016/wannes-
capelle 
 
Artikel: wat herken je in dit artikel van wat we leerden van de Stoïcijnen? 
Zonen & dochters 
 
Red de planeet  
 
De Standaard, 09 maart 2016 | Veerle Beel  
 
Eten wat de pot schaft: het is lang de gouden regel geweest in Vlaanderen. Maar de inhoud van de 
pot is in de loop der jaren veranderd. Zo zitten er bij ons almaar meer groenten in, en minder vlees. 
Zelf ben ik nooit een echte vleesliefhebber geweest. Ik leerde het kauwen en doorslikken in de 
achterkeuken, waar moeilijke eters toen nog met hun bord naartoe werden gestuurd. Van ‘keuze 
bieden’, zoals de professoren in onze online-masterclass over motiverend opvoeden adviseren, was 
nog geen sprake. 
 
De motivatie van de zonen om minder of geen vlees meer te eten is helemaal anders. Zij lusten het 
wel. Ze zijn ook niet per se tegen het doden van dieren voor menselijke consumptie. Nee, de Britse 
zanger Morrissey viel zelfs even van zijn voetstuk toen hij op een Belgisch concert bewust het publiek 
choqueerde met gruwelijke beelden van dierenleed bij zijn lied ‘Meat is murder!’ 
 
Waar het bij onze jongste om draait, is niets meer of minder dan het voortbestaan van onze planeet. 
Als alle mensen op aarde vlees zouden eten, gaat het milieu aan al die gassen uit koeienmagen ten 
onder. En je kan moeilijk aan andere mensen zeggen dat ze het niet mogen eten, als je zelf nog 
worstjes en biefstuk op je bord blijft leggen. 
 
Toegegeven, wat is er nu belangrijker dan de toekomst van deze wereld? En dus roert zoon alvast 
figuurlijk mee in onze kookpotten. We moeten niet alleen aan onszelf denken, en ook niet alleen aan 
onze kinderen, maar aan de kinderen van de kinderen van onze kinderen. Daar valt niet veel tegen in 
te brengen.  
 
Tweedehandskleding: nog zo’n verhaal. Eerst dacht ik dat de zonen te krap bij kas zaten. Gaven we 
hen te weinig zakgeld misschien? Nee, nee, dat was het helemaal niet. Ik moest niet in mijn 



portemonnee tasten. Hadden wij hen ten onrechte het idee gegeven dat wij armeluizen zijn – een 
foutje in onze opvoeding misschien? Zo’n fout is sneller gemaakt dan je denkt. 
 
Maar zij willen niet alleen maar goedkope spullen kopen. Dat kan je ondertussen in elke grote 
winkelstraat – alleen, welke prijs hebben arbeiders in derdewereldlanden daarvoor betaald? Dan 
liever een pullover of een jas die al eerder door iemand anders is gedragen, en daardoor in 
aankoopprijs is gezakt. Dat is nog goed voor het milieu ook: het duurt tenminste langer voor het 
kledingstuk op de vuilnisbelt belandt. 
 
Een filmpje over het hergebruik van kledij wordt deze week druk gedeeld op sociale media. Het is 
afkomstig van een Amerikaanse milieu-organisatie. Het verbaast me niets dat het is ingesproken door 
een jonge vrouw. Het is de jeugd die de richting aangeeft. Zoals ook wij door onze zonen worden 
opgevoed tot kritische wereldburgers. 
 
INFO 
 
Veerle Beel heeft twee zonen, Peter De Lobel twee dochters. Afwisselend schrijven ze op woensdag 
over wat daar zoal bij komt kijken. 
 

2.4.2 Het neoplatonisme 

• Het neoplatonisme en Plotinus 

o 204-270 na Christus (3de eeuw) 

o Tijd van oorlogen, wanorde, verwoestingen, pestepidemieën en verval 

 daarom keerde Plotinus terug naar de schone en ideale wereld van Plato, een wereld 

van eeuwige goedheid, schoonheid en rust 

•  Plotinus geloofde in een opperste wezen: omschrijving van de God: 

o Oergoede 

o Ene en het Al 

 Dit Ene kan men met zijn verstand niet leren kennen 

 Maar door een vorm van uistraling of uitvloeiing (emanatie) schept dit Ene de 

Wereldgeest (Nous), de wereld vd ideeën, die de werkelijke wereld is 

• De zintuiglijke wereld is een bedrieglijke afschaduwing van deze ware ideeënwereld. 

• Uit de algemene of wereld-ziel ontstaan onze individuele zielen 

o Die met de materiële wereld van het lichaam verbonden zijn 

o Wat het moeilijk maakt om de waarheid en het goede te bereiken 

• De laagste trap van de emanatie is de zuivere stof, het Boze, de absolute tegenstelling tot het 

Ene 

 Men moet uit de zintuiglijke wereld opstijgen en het boze (de stof) zoveel mogelijk 

beheersen 

• De ziel is in de stof “gevallen” en moet trachten er weer uit op te staan 

 Door extase (buiten-staan) die ons met het geestelijke in contact brengt 

• Er is een opvallende verwantschap tussen het neoplatonisme en het post-evangelische 

Christendom: 

o Praktijk van de versterving 

o Uitdrukking “schaamdelen” 

o Prioriteit van de ziel over het lichaam 

 



2.5 Joodse en Islamitische filosofie 
Plotinus stierf in 3de eeuw – Thomas Aquino leefde in 13de eeuw 

 Wat is er in die duizend jaar gebeurd? Hoe komt het dat die ontwikkeling zo traag verlopen is? 

Tussen 6de eeuw v.Chr. en 3de eeuw n.Chr.:  

• dialoog van de Griekse filosofen, bijna zonder onderbrekingen 

• geen nieuwe scholen ontstaan, want er was een gebrek aan belangstelling voor filosofie en 
metafysica  

o oorsprong van neoplatonici: vluchtreactie tegen het verval van het Romeinse Rijk en 
de Oudheid  

• Middeleeuwen (tussen antieke en moderne filosofie): invallen van barbaren, donkere tijd 
(dark ages) en ondergang van cultuur 
tussen oudheid en hergeboorte (renaissance): alsof er tijdens die periode niets 
economisch, sociaal of cultureel zou gebeurd zijn 
 Verklaringen (donkere tijden, tussenperiode) legt daarbij niet uit:  
o Hoe ideeën van Griekse filosofen tot bij ons zijn gekomen via denkers van 

Middeleeuwen 
o Hoe ideeën van de renaissance al op einde van de middeleeuwen waren ontstaan en 

in grote mate al uitgewerkt waren  
o Hoe die donkere periode van verval blijvende monumenten heeft geproduceerd  

VB muziek van Dufay, literatuur van Dante,... 

• Middeleeuwen: kloosters worden belangrijk:  
o Handschrift uitwerken, belangrijke manier om kennis door te geven aan de volgende 

generatie 
o Landbouw, vanuit huidige Turkije naar onze streken, wordt zo optimaal gemaakt, dit 

is een voorwaarde om aan economie te beginnen VB voedsel sparen, om ook tijd aan 
andere dingen te besteden 

o Dwongen om ons te leren leven in de tijd  
 

 ANTWOORD: twee grote culturen hebben de traditie van de oudheid aan het 
christelijk westen overgemaakt:  

o Joodse cultuur (joodse filosofie) 
o Arabische cultuur (Islamitische filosofie) 

 
Videofragment: probleem van de scheiding die in onze samenleving zich voordoet  Martin Luther 
King: wilt iets doen aan relatie tussen blanken en zwarten. 
Problematiek van scheiding tussen mensen, rassen en overtuigingen (VB problematiek van IS) 
 
Actualiteit: probeer thema van scheiding te zoeken in deze artikels, wat wordt in deze koppen 
gescheiden of gecombineerd?  

• “Terreurverdachte gedood in Vorst”: verdacht omdat deze persoon mensen samenbrengt 
met dezelfde ideeën  verdacht zijn wijst op een kloof tussen groepen van mensen 

• “Populariteit van NVA & Bart de Wever slaat terug” 

• “Jongeren klagen meer over hun gezondheid”: men stelt een tegenstelling vast tussen 
klagen; gezond zijn en niet gezond zijn  dit is een scheiding 

• “Helft ouders sponsort kroost bij aankoop van woning”: samenwerking tussen ouders en 
kinderen, waardoor de woonst wordt verkregen 

• Reclame voor contactlenzen: het is een contact, binding die gelegd wordt tussen je ogen en 
wat er gezien moet worden (combinatie), zorgt voor verbetering 
 



 Je haalt meeste voordeel uit voorbeelden van samenbrengen, de vraag in dit college is 
of dit ook werkelijk is: heeft het samenbrengen van cruciale elementen van de 
filosofie meer voordelen dan nadelen?  

 
Godsdienst, filosofie: zijn deze op een manier te combineren? Denk aan VB van contactlens  
Socrates: beïnvloedt stoïcisme 
Plato: beïnvloedt neo platonisme  

 Zowel Plato, Aritstoteles,stoïcisme en neo platonisme hebben een grote invloed 
gehad op joodse, islamitische en christelijke filosofie  
 

2.5.1 Joodse filosofie 

• Religieus: jodendom heeft grondslagen uitgewerkt waarop later het christendom en de 

christelijke westerse cultuur gebouwd zijn; uitverkoren groep, belang van geboden en 

goddelijke wet, Openbaring, komst van de Messias, morele houding, het Rijk Gods, het 

ritueel,…  

• Rol die joodse denkers in het Midden-Oosten en Noord-Afrika in verspreiding gespeeld 

hebben:   

70 n.Chr. werden joden verspreid over Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje, ze kwamen 

pas opnieuw cultureel tot bloei in het rijk van de islam  

• Islam beschouwde joden en christenen als voorlopers van hun godsdiensten, daarom een 

politiek van respect en tolerantie voor joodse en christelijke minderheden 

o In praktijk: VB onderscheid tussen christenen en mohammedanen 

 Bloeitijd van de middeleeuwse joodse cultuur viel samen met eeuwen van tolerantie 

en bescherming door de grote en kleine heersers van de islam 

• Citaat: debat draait in Spanje over de mogelijke onmenselijkheid van de afspraken, het 

akkoord is illegaal en immoreel dreigt vluchtelingen tot handelswaar reduceren 

• Artikel:  

o “moslim ontdekte Amerika voor Colombus” 

o “Dat ze een hoofddoek moesten dragen wijst erop dat men vrouwen even waardevol 

vond dat mannen”: respect voor mensen, voor de vrouw 

7de eeuw was een wrede periode voor vrouwen, mannen moesten vrouwen 

beschermen voor deze wrede wereld, dat de Westerlingen dit niet meer zien 

betekent dat ze de notie geschiedenis niet kennen  

• In hoeverre de joodse traditie de filosofie heeft kunnen redden en doorgeven:  

o Gabirol (11de eeuw): neoplatonische gedachte verderzetten 

o Maimonides (12de – 13de eeuw):  

▪ zette filo van Aristoteles voort 

▪ had een directe invloed op Thomas van Aquino 

▪ “Gids voor de Verdoolden”: bewijzen dat men met verstand de waarheden 

van de Bijbel kon vinden 

 Griekse traditie bewaard 

 Stellen vragen over de verhouding tussen godsdienstige overlevering en rationele 

denken  

 

 



2.5.2 Islamitische filosofie 

• Islam ontstond na val van Romeinse Rijk 

• Verenigde zich in traditie van jodendom en 1ste christelijke denkers VB je kan de Koran niet 

begrijpen zonder inzicht in Oude en Nieuwe Testament 

• Militair, cultureel en economisch erg sterk  

• Door hun openheid en ontwikkelingen ontstonden centra van hoogontwikkelde cultuur  

VB Toledo in Spanje  

heeft een van de stromen gevoed die moderne westerse samenleving mogelijk maakt: 

wiskunde, meetkunde, algebra, architectuur, literatuur (poëzie, minnezang), erotiek (cultus 

van de vrouw), stedenbouw en filosofie 

• Hebben filosofische tradities verdergezet: stoïcisme, neoplatonisme, aristotelisme, 

verhouding theologie-filosofie, mystiek (soefisme, invloed van Indië)  

• Avicenna 

o 10de – 11de eeuw 

o Teheran 

o Trachtte Aristoteles en neoplatonisme te verbinden 

o Natuurwetenschapper (dokter): geneeskundig standaardwerk geschreven “het boek 

van de genezing der ziel”  hij werd verdacht van ketterij, want zijn boek was té 

rationeel  

o Filosoof 

o Grote invloed op West-Europese denken: 

▪ Albertus de Grote 

▪ Thomas van Aquino  

• Averroës 

o 11de – 12de eeuw  

o Moslim-Spanje: Cordoba, Cadiz 

o Studeerde medicijnen, wiskunde, theologie, rechten en filosofie  

o Verwerkte filosofie van Aristoteles (hij gaat in dialoog), legt veel nadruk op kritische 

denken 

hij werd verdacht van ketterij, zijn boeken werden op de brandstapel gegooid, 

maar zijn werk was al doorgedrongen, waarvoor zijn filosofie voor het Westen 

bewaard bleef 

 

 Stellen vast dat ze enkel in vrede kunnen leven, onder de bescherming van de Islam  
 Meerminnegebouw op plafond : “love difference”  het verschil kan zo integrerend 

zijn dat door dialoog nieuwe vondsten kunnen komen 
 
DVD-fragment: maak een lijstje van elementen die dankzij Islam in het Westen zijn terechtgekomen: 

• Windmolens: door dit hebben steden in hun behoeften kunnen voorzien 

• Astronomische instrumenten: stand van de sterren meten   

• Zonsverduistering (de eenvoudigen van geest dachten dat de 
zonsverduistering het einde van de wereld er was… terwijl het maar gewoon een 
natuurverschijnsel was, dit wisten de Arabieren) 

• Rekensysteem: decimaal systeem 

• … 
 
 



2.5.3 Samenvattend 
Joodse en Islamitische filosofie hebben een belangrijke rol gespeeld in de overbrugging van bijna 

1000 jaar tussen Plotinus en de bloei van de middeleeuwse filosofie 

2.6 Christelijke filosofie 

2.6.1 Scholastieke filosofie 
= christelijke filosofie van de Middeleeuwen  

Centraal: relatie tussen geloof en rede, wat neerkomt op  verhouding tussen zin en inzicht  

Scholastiek: 

• Vroege scholastiek: 11de eeuw met Anselmus van Centerbury 
 Samenvallen van geloof en rede 

• Hoogscholastiek: 12de-13de eeuw met Thomas van Aquino 
 Onderscheid tussen geloof en rede 

• Late scholastiek: 14de eeuw met William van Ockham 
 Geloof en rede van elkaar gescheiden 

2.6.2 Thomas van Aquino  

• School van de dominicanen 

• 13de eeuw: scholastiek = hoogtepunt  

• Zijn filosofie = synthese van de filosofie van Aristoteles  hij heeft heel de filosofie van 

Aristoteles zo overtuigend verbonden met de christelijke leer, dat het neothomisme een 

(officieel door de rooms-katholieke Kerk aanbevolen filosofisch en theologisch leerstelsel) tot 

officiële filosofie van katholieken werd uitgeroepen (tot na WO2) 

• Trachtte duidelijk onderscheid tussen geloven en weten te trekken 

o Door Openbaring en leer van de kerk (die deze openbaring uitlegt en doorgeeft), 

leren we de eeuwige waarheden kennen, die we kunnen geloven 

o Met ons verstand kunnen we aantonen dat we nooit verder komen dan hun 

waarschijnlijkheid 

 enorme sprong uit het dogmatisme, dat die waarheden als absoluut aanzag en 

het onafhankelijk denken wantrouwde  

• Onderscheid maken tussen theoloog en filosoof Aquino 

o Theoloog: 

▪ God bestaat 

▪ Wereld is door die God uit het niets geschapen 

▪ Mens heeft onsterfelijke ziel, die ‘zuivere vorm’ (Aristoteles) is en niet door 

lichamelijke dood kan worden vernietigd 

• Hoe komt deze ziel-in-lichaam? 

o Filosoof: 

▪ Er is geen sprake van “kennis als herinnering” (Plato), omdat er niets is 

waaraan we ons zouden kunnen herinneren 

We kunnen alleen maar kennen door zintuiglijke waarneming, door te 

observeren en over die observatie na te denken 

▪ Het volstaat niet om geopperde waarheden te aanvaarden 

▪ We moeten zelf ons verstand en onze zintuigen gebruiken om tot waarheden 

te komen  

▪ De waarheden van de bijbel zijn maar een waarschijnlijkheid 
 
 



 Deze discussie: 
o Transcendent: overstijgt de menselijk materiele werkelijkheid (bovennatuur) 

 openbaring en geloof 
o Immanent: dat wat in de mens aanwezig is 

 menselijk denken 
 

 Uiteindelijk komen deze 2 categorieën samen in 1 waarheid 
o Geen tegenspraak meer tussen geloof en denken 
o Versmelting theoloog en filosoof Thomas 

 

• Opvatting over heelal: alles krijgt zijn plaats in het heelal (Aristoteles en stoïcijnen)  
o Inzicht leidt tot uitzicht in het leven en tot zin  
o Door inzicht komt mens tot een harmonisch leven in de grote harmonie van het 

bestaande 
 Door ons denken de natuurlijke orde te begrijpen, zowel in het leven van het individu, 

als in het leven van de maatschappij 

• Visie op geld, eigendom en goederen: 
o  Natuurwet: God heeft alles aan de menselijke gemeenschap toevertrouwd om er 

iets nuttigs mee te doen 
o Nooit alleen in functie van privédoeleinden, maar altijd met het oog op de 

gemeenschap 
o Heffen van rente is niet geoorloofd, want het ligt niet in de natuur van geld om zelf 

geld op te brengen 

• Legt sterk de nadruk op het verstand, waaraan de wil en het gevoel ondergeschikt zijn  

• Thomas’ methode  5 godsbewijzen 
o De onbewogen eerste Beweger, ander zou de beweging eindeloos zijn 
o De eerste Oorzaak: alles heeft een oorzaak, en dit leidt tot een eerste 

onveroorzaakte oorzaak 
o De eerste Bron van al het noodzakelijke 
o Er zijn verschillende graden van volmaaktheid in de wereld; dit leidt tot de aanname 

vh absoluut Volmaakte 
o Alles heeft een doel, zelfs de levenloze dingen; God als laatste doel van alles 
 Causaliteitsprincipe: er moet een eerste oorzaak van alles bestaan 

• Systematisering van alle wetenschap  

• Grote plaats binnen kritisch denken  
 

2.6.3 William van Ockham 

• School van de franciscanen  

• 14de eeuw 

• Engelsman 

• Doceerde in Oxford en Parijs 

• Werd door paus Johannes XXII veroordeeld en geëxcommuniceerd 

• Stelling: als je iets zonder hypothese kan verklaren, moet je dat ook doen 

o Gods bestaan kan je niet bewijzen, dat moet je geloven  

o Scheiding tussen filosofie en theologie 

• Midden van 14de – einde 15de eeuw: verval van scholastiek (schola)  

o Sommigen blijven in het spoor van William van Ockham 

o Anderen laten zich beïnvloeden door irrationaliteit en mystiek  

▪ Keert zich af van politiek en leer van officiële kerk 

▪ Zoekt op basis van persoonlijke ervaringen naar direct contact met God 



▪ Gevoel en emoties (had geen plaats bij Thomas of Ockham) 

▪ Gaat terug op Griekse mysteries en joodse kabbala (joods religieus filosofisch 

systeem dat beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur. Kabbala is een 

Hebreeuws woord dat 'ontvangst' of 'openbaring' betekent.) 

• Einde van de middeleeuwen was een verwarde periode voor het gewone volk: sekten 

hadden een groot succes 

 Gaf aanleiding tot religieus verzet van de hervorming, het intellectuele protest van de 

humanisten en het volledige diskrediet van de scholastiek 

Christelijke filosofie:  
Typerend:  

• Spanning tussen al dan niet combineren en scheiden tussen godsdienst en filosofie  

• 11de eeuw: men stelt dat men vanuit godsdienst dezelfde antwoorden kan vinden als de 
wetenschap 

• 12de en de 13de eeuw: Thomas van Aquino:  
o onderscheid tussen filosofie en theologie, ze hebben dezelfde 3 grote vragen, maar 

de antwoorden verschillen  
o vanuit kennis van Aristoteles komt hij tot een synthese 
o gaat niet terug op Plato 
o is een franciscaan 

 
Videofragment: herken het belang van de grote filosofen van de 15de en 16de eeuw voor de inrichting 
van de sociaal, politieke,… domein. 

3. Zingeving tussen haakjes 
 
Actualiteit: Wat is de methode om tot die bepaalde uitspraken te komen? 

• Toeristen reizen liever goedkoop dan duurzaam 

• Schumanplein als fiscaal paradijs 

• Belastingduik is het hoogste in België 

• Examenrechters zijn overwerkt: d.m.v. klachten (VB telefoontjes, via het gehoor vaststellen), 

enquête bij huisartsen,… 

• Arabische jongeren keren IS de rug toe: d.m.v. interviews, sociale media, bevragingen,… 

 

 Om tot kennis te komen hebben we verschillende wegen ontdekt 

Ontstaan van moderne filosofie: rationalisme en empirisme  

• Rationalisme: verstand als basis om tot kennis te komen 

• Empirisme: zintuigen als basis om tot kennis te komen 

Algemeen: rationalisme en empirisme  

• Cultuur van de oudheid als richtinggevend model (in 15de eeuw)  

• Algemene crisis van het gezag 

o Macht van kerk en feodale stelsel is gebroken 

o Nieuwe burgerij probeert macht zowel boven tegenover vorst en paus als naar 

onderen tegenover “het gepeupel” te verstevigen 

• Politieke filosofie breekt uit tot zelfstandige tak in de filosofie door Machiavelli, Thomas 

Hobbes, Desiderius Erasmus, Thomas Morus,… 



• Belangrijke rol: wetenschappen, menselijk verstand en zintuigen 

• Toonaangevend als opstap naar rationalisme en empirisme: Francis Bacon, Galileo Galilei 

• Kennisleer die uitgaat van rede en ervaring, met complicaties voor het handelen  

o Opm: zinvraag verdwijnt even, tot met Kant  

Actualiteit: Panamapapers, vraag: hoe gaan we dat onderzoeken? We botsen  op wegen die bij 

moderniteit tot stand komen  

3.1 Het rationalisme  
17de  – 18de eeuw (in de periode v/d verlichting)  filosofen konden zich niet langer op de Openbaring 

(religieus concept waarbij God zich bekent maakt aan de mens) beroepen zonder van 

onwetenschappelijk denken/bijgeloof verdacht te worden   

! wel nog veel gelovigen, maar geloof had niets met denken meer te maken   

Pas in de 18de eeuw: uitgesproken atheïsten (afwezigheid van geloof in een of meerdere goden), 

maar dit is veeleer een uitzondering  

! zelfs vijanden v/d kerk als Voltaire geloofden in een Opperste Wezen, een deus   

Maar op vakterrein: nagaan:  

• Hoe we kunnen kennen (kennisproces)  

• Hoe betrouwbaar onze kennis is   

• Of we tot een absolute waarheid kunnen komen 

Wat?  

• We komen tot de waarheid door ons verstand 

• Franse en Duitse denkers  

• Rationalisten: Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff 

3.1.1 René Descartes  
Over zijn leven:  

• 16de eeuw – 17de eeuw 

• Leefde in de tijd dat natuurwetenschappen uitbreidden, dus dit beïnvloedde zijn filosofie 

• Soldaat in Nederland, Beieren en Frankrijk 

• Als wetenschapper is hij overtuigd van Galilei zijn stelling, maar deze heeft zijn stelling in 

1616 moeten intrekken, dus Descartes besliste om zijn boek over astronomie “le monde” 

niet uit te geven 

• Vrijwillige ballingschap in Nederland 

• Bijdragen aan meetkunde, optica, geneeskunde, fysica en filosofie  

o Filosofie: “Discours de la méthode”, “Méditations” 

 

Zijn filosofie: 

• Begint met methodische of systematische twijfel: twijfel als weg om tot de waarheid te 

komen, dus om te zien of er iets is waaraan getwijfeld moet worden  

• Twijfel begint met zintuigelijke waarneming VB kan ik eraan twijfelen dat ik hier in mijn 

kamerjas bij het vuur zit?  

• Het enige waar je niet aan kan twijfelen is het feit dat je aan het denken bent  “Cogito, 

ergo sum” of “ik denk, dus ben (besta) ik”  hier houdt twijfel op  

• Opnieuw beginnen om rationeel een werkelijkheid op te bouwen 



• Zolang ik denk, besta ik, en om te denken heb ik een ziel nodig  ook zonder lichaam zou ik 

nog kunnen denken en dus bestaan  waarom ben ik zo zeker van het bestaan van het 

denken of de wereld van de geest?  

 Omdat het “des idées claires et distinctes” zijn: deze ideeën zijn enkel waar  

o Het bestaan van God (Deus):  

▪ volgt uit klassieke redenering van scholastiek 

▪ ‘Godsidee kan ik mezelf niet hebben gegeven, want ze bevat de volmaakte 

realiteit, die ik  niet bezit’  God zelf oorzaak van dit idee  idee van God = 

bewijs van zijn bestaan 

o De wereld van de geest of cogitatio: alles wat ik klaar en duidelijk ken via het 

denken 

o Het bestaan van de materiële wereld/wereld van de uitgebreidheid of extensio: we 

hebben een klare en duidelijke voorstelling van deze wereld, dus bestaat ze  

 God, het denken (cogitatio) en materiële wereld (extensio) as duidelijke en 

onderscheiden ideeën  

• Mens is  verdeeld door onderscheid tussen werelden van cogitatio (geest) en extensio 

(materieel)  mens is een denkend ding (res cogitans)  

o Probleem: verhouding tussen lichaam en geest  hoe verklaren we de wisselwerking 

tussen lichaam en geest?  

 Dus de mens is geen sociaal wezen zoals bij Aristoteles:  

o De mens is verdeeld in dualisme: de mens als denkend ding die verdeeld is tussen 

het denken in zijn hoofd en alles wat zich materieel voordoet rondom hem 

• Antwoord op de inzichtvraag mondt uit bij de vraag naar uitzicht bij het handelen: als de 

materie door strenge natuurwetten bepaald is, is er dan nog plaats voor de vrije wil bij onze 

handelingen?  

 

3.1.2 Godfried Wilhelm Leibniz 

• 17de – 18de eeuw  

• Duitse rationalist 

• Antwoord op vraag omtrent vrije wil:  

o Atelier van uurwerkmaker 

o Klokken lopen volledig gelijk  

o God = Grote Uurwerkmaker  bewegingen van de ene klok (ons lichaam) op 

voorhand heeft afgestemd op die van de andere klok (onze geest)  

 = “harmonia praestabilita”  

 Indruk dat er een direct verband is tussen ons lichaam en onze geest  

3.2 Empirisme  
= kennisleer die alle inzicht uit de ervaring van de zintuigen afleidt 

= kennisleer die zich baseert op de ervaring  

VB “ik kras, dus ik ben”  

 

 



3.2.1 John Locke 
Zijn leven:  

• 17de – 18de eeuw  

• Filosoof, opvoeder en theoreticus van Engelse revolutie (1688)  

• Grondlegger van:  

o politieke en sociale wetenschappen 

o empirische kennisleer  “Essay Concerning Human Understanding” 

• invloed van zijn ideeën in de 3 grote revoluties van de moderne tijd, in elk van de 3 

bewegingen zien we:  

o (parlementaire) democratie:  

o Religieuze tolerantie: geen enkele godsdienst kan de absolute waarheid voor zich 

opeisen 

o Grote bewegingsvrijheid voor handel, industrie en financiën  

 Hij pleit voor onderling begrip: je mag van de andere niet verwachten dat ze 

automatisch door jouw inzichten overtuigd zullen zijn, want ze hebben andere 

ervaringen  

 Alleen op die basis is een samenleving in vrede, wederzijds respect en vriendschap 

mogelijk tussen mensen die openlijk durven uit te komen voor hun verschillende 

opinies  actief pluralisme, bij de grote instituten is de twijfel ingebakken 

VB1 godsdienst: het is van belang dat elke godsdienst te vergelijken of te relativeren 

valt, geen enkele godsdienst kan het laatste woord te hebben  

VB2 politiek: geen vorst heeft gelijk, maar er is wel het belang van de democratie, nl. 

de twijfel dat we een probleem hebben  

VB3 economie beurs, wat geef je voor een bepaald aandeel, de prijzen veranderen 

voortdurend, er wordt dus voortdurend getwijfeld 

Zijn filosofie:  

• Verwerpen van aangeboren concepten of morele ideeën (= we worden dus geboren zoals we 

een computer aankopen, en er is nog niets aanwezig op de harde schijf)  

• Vanuit zintuigelijke waarneming krijgt ons bewustzijn een inhoud (= ideeën), deze ervaring is 

2delig  

o Zintuigelijke ervaring (sensation):  

▪ Primaire eigenschappen: elk ding heeft een grootte, vorm, getal, positie, 

beweging of rust  objectief (in de objecten zelf)  

▪ Secundaire eigenschappen: kleur, geur, smaak,… subjectief (ontstaan pas 

door waarneming)  

o Innerlijke zelfobservatie (reflection) 

 Elk van ons en elke bevolkingsgroep: verschillende ervaringen waardoor ideeën of 

principes verschillen  verscheidenheid in komen tot kennis  

 wanneer er toch een overeenkomst is, dan komt dit door de natuur of door de 

gewoonte  

• Hoe komen we tot waarheid? Locke aanvaardt:  

o Bestaan van God (zoals Descartes)  

o Zekerheid van ons eigen bestaan (zoals Descartes) 

o Waarheid van wiskunde 

• Komt uit bij twijfel (↔ Descartes: begint met twijfel): Locke gelooft voor de rest niet in 

absolute zekerheden, en vindt dat we altijd een zekere mate van twijfel moeten bewaren  



Cfr. overeenkomsten tussen oosterse en westerse filosofie zoals: 

de atman (hind.)         de daemon 

Brahman   G O D 

paramita’s(boedh.)      deugden 

3.2.2 George Berkeley 
Zijn leven:  

• 17de – 18de eeuw 

• Ierland 

• Theologie, bisschop  

Zijn filosofie:  

• Radicaalste empirist: want hij verwerpt bestaan van materiële wereld  

• Erkent het bestaan van God, de ziel en ik maar voor de rest bestond niets  

• Alle secundaire eigenschappen zijn subjectief en behoren enkel tot de waarneming  

VB bij zonsondergang zien we rode, oranje en gouden wolken, maar als we dichterbij komen 

zien we dat wolken geen kleur hebben  

• Primaire eigenschappen zoals snelheid en grootte: VB grootte: je ziet een voorwerp van 

dichtbij zelf voor groot en van ver voor klein 

• Logische en empirische denkfouten: VB “bewijs” van lauw water: zegt alleen maar dat je iets 

als warmer of kouder ervaart, wat op zich niets zegt over het warme of koude  

3.2.3 David Hume 
Zijn leven:  

• 18de eeuw  

• Luidt einde van kennistheorie in  

• Uiteindelijk scepticus: begon met groot vertrouwen in de empirisme waarneming, maar 

kwam tot de conclusie dat je door ervaring en observatie niets over de werkelijkheid te 

weten komt  

Zijn filosofie:  kennisleer en leer over passies wordt uitgezet in “Treatise on Human Nature”, hierbij 

zijn er 4 omstandigheden die ertoe leiden dat men rechtvaardigheid niet kan wegdenken:  

1. Alle mensen hebben ongeveer dezelfde basisbehoeften 

2. Individu voor basisbehoeften aangewezen op de andere 

3. Mens beschikt slecht over beperkte naastenliefde of mededogen, waardoor ze al vlug alles 

voor zich zouden opeisen, zonder rekening te houden met anderen 

a. Actualiteit: panamapapers, “waarom willen de rijken belastingen betalen?”, dit is 

een uiting van  beperkte naastenliefde 

4. Schaarse goederen dwingen tot afbakening tussen wat de ene en de andere bezit 

 

 Rechtvaardigheid: de eigenschap van de mens om aan een ander te gunnen waar die 

recht op heeft  

 

 



Zijn kennisleer:  

• Begint met indrukken (impressions) die ideeën veroorzaken  

VB een blindgeborene kan nooit een idee over kleur hebben  

• Door verbindingen van ideeën vergroten we de stof van onze kennis  

VB wanneer we menselijke eigenschappen zoals “wijsheid” en “goedheid” vergroten tot in 

het oneindige, dan komen we tot algemene idee van God, de oneindige Wijsheid en 

Goedheid 

• Idee van oorzaak en gevolg:  

o we ervaren regelmatig een bepaalde indruk die op een andere volgt, als deze zo vaak 

herhaald wordt, dan wordt dit een denkgewoonte 

VB vuur en pijn, uiteindelijk vermijdt je het vuur  

o Menselijke kennis probeert uit vele “oorzaken” van de natuurverschijnselen een paar 

algemene oorzaken af te leiden  

 toegelaten op terrein van de ervaring  

↔ niet toegelaten bij religieuze waarheden: deze kunnen we nooit kennen , maar 

moeten worden geloofd  

DVD fragment: Hoe legt (oud student) filosoof Stefaan Van Brabant uit dat filosofie vertrekt vanuit de 

twijfel. Geef een tweetal voorbeelden op die hij geeft, dewelke vertrekken vanuit een empirische 

waarneming.  

• “twijfel is het begin van alle wijsheid” – Descartes 

o Descartes: gebruikt twijfel als methode tot kennis of zekerheid te komen  

 aan alles twijfelen om aan het onbetwijfelbare te komen 

 onze zintuigen zijn niet betrouwbaar om tot kennis te komen 

o Oud student: algemene beschrijving van essentie van filosofie  stoppen met weten 

en beginnen met denken, als je dingen weet dan denk je niet, en als je denkt dan is 

dat omdat je twijfelt  

• Wijsheid gaat door 3 stadia 

o Spot: iets nieuws wordt geridiculiseerd 

o Verzet 

o Vanzelfsprekend  

• VB1 Stefaan van Brabant: kwam uit milieu dat gebruikelijk was om vlees te eten, het was dus 

gebruikelijk dat dieren geslacht werden, hij was 12 jaar en werd emotioneel door het zien 

sterven van een dier, dus hij ging zijn tradities in vraag stellen en werd een vegetariër  

empirische ervaring  

• VB2   

http://www.canvas.be/video/winteruur/2015-2016/winteruur 

3.2.4 Samenvattend 
Rationalisten en empiristen komen tot een impasse (=situatie dat proces moeilijk op te lossen is), 

waaruit Kant de filosofie zal trachten te redden 

Empiristen en rationalisten:  

• Verdiensten de menselijke ontwikkeling, wetenschappen, moraal en politiek hebben 

gestimuleerd 

• Aantonen van beperkingen van zintuigelijke ervaring en verstand  ze hebben hun 

theorieën zo ver doordacht, dat ze zelf de grenzen van hun methode hebben bereikt 

http://www.canvas.be/video/winteruur/2015-2016/winteruur


Actualiteit:  

Vraag 1: Welke van de krantenkoppen komt het best overeen met de bijhorende foto?  

Vraag 2: Welke foto illustreert niets of maar heel zwak wat in de bijhorende krantenkop staat? 

•  “Dino’s in zwaar weer” 

o Vraag 1: je ziet wel een dinosaurus, maar je ziet geen zwaar weer, de dinosaurus 

staat in een kamer waar het droog is, dus de krantenkop komt niet overeen met de 

bijhorende foto 

• “Valverde aast op record” 

o Vraag 1: je ziet duidelijk da de renner op zoek is naar een record 

• “Charlize Theron klopt op tafel” 

o Vraag 1: je ziet niet dat iemand op tafel klopt, dus de krantenkop komt niet overeen 

met de bijhorende foto 

3.3 De ongenadige kritiek van Immanuel Kant  
• 18de – 19de eeuw 

• Filosofie kan enkel begrepen worden vanuit strijd tussen empiristen en rationalisten én 

vanuit verlangen van de Europese verlichting en nieuwe politieke en sociale ideeën ook in 

Duitsland te doodringen  Duitsland: er was weinig aan de gang, behalve op het terrein van 

ideeën  

• Königsberg, nu Kaliningrad 

• Studeerde wiskunde, natuurwetenschappen en filosofie  

• Professor filosofie en natuurwetenschappen 

• Wegens zijn kritieke theorie kreeg hij last van koningin van Pruisen voor zijn verdraaiingen 

van de Bijbel en het christendom  

3.3.1 Kritik der reinen Vernuft (kennisleer): rationalisme en empirisme samengebracht 

• Empiristen: kennis hangt uitsluitend af van zintuiglijke waarnemingen 

↔ Berkeley: stelling die het bestaan van alle materie ontkennen  

• Rationalisme: kennis hangt af van verstand (de ratio, die Vernunft)  

↔ Hoe kan je de evidentie van zintuigelijke waarnemingen verwerpen? 

↔ Hoe sla je een brug tussen de wereld van de geest en die van de stof?  

Zijn filosofie in boek “Kritik der reinen Vernunft”:  

Ding-an-sich  =  Noumenon  de volledige werkelijkheid van iets zal normaal gezien nooit kunnen 

gevat worden, we zullen steeds blijven zoeken naar de volledige werkelijkheid, dus “de werkelijkheid 

op zich” 

Fenomenen = de ervaringen van de zintuigen (verschijnselen) 

• Werkelijkheid op zich / das Ding-an-sich zendt zintuiglijke waarnemingen uit die ons verstand 

bereiken  idee empiristen  

• Ons verstand is een gestructureerd instrument dat de zintuiglijke waarnemingen in bepaalde 

hokjes of categorieën plaatst:  

o Kwantiteit: eenheid, veelheid, totaliteit  

o Kwaliteit: realiteit, negatie, beperking  

o Relatie: substantie-toevalligheid, oorzaak-gevolg, wederkerigheid 

o Modaliteit: mogelijkheid, bestaan, noodzaa 



• MAAR ons verstand vervormt de zintuiglijke ervaring automatisch, zodat we in feite niets 

over het Ding-an-sich kunnen weten  

 

• 2 sets van oordelen: Hoe wordt de brug gelegd tussen het rationalisme en empirisme? 

1. Set 1: analytisch – en synthetisch oordeel:  

a. analytisch: steunt volledig op de rationaliteit, nl. waarbij het gezegde al in het 

onderwerp zit 

VB “Een hoge boom is een boom” 

b. synthetisch: met meer dan louter rationaliteit, nl. met elementen uit de zintuigelijke 

ervaring 

VB “Antwerpen is een havenstad”: “haven” heeft op zich geen betekenis als je daar 

geen dokken,… aan kan linken 

2. Set 2: empirisch – en a priori oordeel:  

a. empirisch: steunt  volledig op de zintuigelijke ervaring 

VB “De mens bestaat uit vlees en bloed” 

b. a priori: met meer dan louter zintuiglijke ervaring 

VB “twee appels en nog eens twee appels is vier appels”: vanuit het zintuigelijke 

kunnen we nooit aan 4 komen, hiervoor hebben we de categorie “kwantiteit” nodig 

 

 Kant verbindt de rationele (a priori) structuren van het verstand met de zintuiglijke 

(synthetische) ervaringen 

 Gevolg: geen enkele van de grote waarheden van de filosofie konden worden 

bewezen VB het bestaan van God, de menselijke vrije wil of onsterfelijkheid  grote 

wanhoop en zelfmoord: “Als er niets zeker is, zelfs niet het bestaan van God, zelfs niet 

de mensen en dingen die ons dierbaar zijn, heeft het dan nog zin voort te leven?” 

Extra: Thomas Khun: wetenschapsfilosoof, stelt dat een wetenschap altijd vooruitgaat van een reeks 

theorieën, dit is altijd gekleurd door bepaalde categorieën of vooroordelen  

 Onderscheid tussen “Ding am sich” of “Noumenon” (want de geest staat hier voorop, 

iets wat we niet empirisch kunnen waarnemen VB zonsondergang, dit lijkt rood, maar 

dit is in werkelijkheid niet zo) en de fenomeen (ervaringen van de zintuigen VB 

zonsondergang, we zien een rode gloed) 

Videofragment: Op welke manier herken je in het videofragment over Kant zijn uitgangspunt waar er 

dus een onderscheid wordt gemaakt tussen Noumenon en fenomenen? 

3.3.2 Kritik der praktischen Vernunft of kritiek van de zuivere rede/verstand 

• Om het effect van zijn eigen leer omtrent het zoeken naar inzicht te verzachten 

• Moraalfilosofie:  

o bij uitzicht bij handelen is rechtvaardigheid nodig  rechtvaardigheid kan enkel door 

God worden verzekerd  

o vraag naar zin en geluk hangt af van beoefening van de deugd 

 moreel bewijs van het bestaan van God en de onsterfelijkhei 

• Om deugdzaam te kunnen zijn, is er vrije wil nodig (anders kan mens zelf niet beslissen) 

 2 verschillende niveaus  

o Louter intellectuele niveau: we zitten met een onwetendheid = agnosticisme = 

kennis van hogere machten niet zeker kunnen zijn, omdat deze niet (met de 



wetenschappelijke methode) te bewijzen is  dit is onhoudbaar voor het gewone 

leven qua zingeving en rechtvaardig handelen 

o Morele, praktische niveau: we aanvaarden het bestaan van God, de onsterfelijkheid 

van de ziel en de vrije wil 

DVD-fragment: Dvd-fragment over de mogelijke gevolgen van het gebruik van nieuwe kennisbronnen 

zoals internet, facebook en twitter. Vergelijk met de kennisleer van Kant. 

Volgens Kant kan iets maar waar zijn wanneer er een verbinding kan gelegd worden tussen de 

(synthetische) ervaringen van de zintuigen met de (a priori) structuren (te vergelijken met een 

geformateerde schijf) van het verstand. 

De nieuwe digitale kennisbronnen steunen veelal op een (geformateerde) schijf(je) waarop alleen 

iets “wat in bytes omzetbaar is”, kennis verschaft. Verslaving aan deze nieuwe kennisbronnen met 

mogelijk gevoel van verveling, gevoel van zinloosheid of burnout tot gevolg, valt te vergelijken met 

de impasse na de Kritik der Reinen Vernunft van Kant. Namelijk dat zoals bij Kant, bepaalde 

waarheden als het bestaan van God, de vrije wil of de onsterfelijkheid vanuit de nieuwe 

kennisbronnen ook niet aan de orde zijn waardoor zoals bij Kant sleutelelementen bij het 

beantwoorden van de vragen naar uitzicht (rechtvaardigheid bvb) en zinzicht (authentiek geluk, 

concrete liefde, daadwerkelijke solidariteit bvb.) op de achtergrond geraken. 

Artikel: “Ik e-mail dus ik besta”, net zoals we bij Descartes zagen  

Artikel: “helft van de jongeren bespioneert lief”, vanuit onzekerheid, dit is de nood aan 

fundamentele erkenning, gerust zijn,… dat men geliefd is  

3.3.3 Samenvattend 

• Grote voorvechter van democratie en verlichting  

• Grote invloed op Duitse klassieken zoals Goethe, Schiller 

• Agnosticisme en verwerping van metafysica vormen aanzet om tot absolute waarheid door 

te dringen in het Duitse idealisme van Fichte, Schelling en Hegel 

3.4 Hegel en het Duitse idealisme 

3.4.1 Idealisme en materialisme 
Idealisme (o.m. Hegel): filosofie die aan de idee (geest) voorrang toekent en  

• op ethisch vlak idealen als norm stelt ipv de feitelijkheid (vanuit altruïsme) 

• op kenkritisch vlak de idee (of het denken) boven het zijn stelt om tot inzicht te komen 
 

Materialisme (o.m. Feuerbach): filosofie die aan de materie (stof) voorrang toekent en 

• op ethisch vlak aan het materiële meer waarde toekent dan aan het culturele of spirituele 
(vanuit bezitsdrang of egoïsme) 

• op kenkritisch vlak het zijn identificeert met de materie 
 

Met Marx krijgen we een soort synthese tussen het idealisme en het materialisme 

 

 



3.4.2 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

• 18de – 19de eeuw 

• Theologie in Tübingen  aanhanger van Franse revolutie + aanhanger van ideeën van 

Republiek 

• Professor in Jena, Heidelberg en Berlijn  

o Jena en Heidelberg  hier ontstond en bloeide de romantiek  

o Berlijn  verdediger van Pruisische politieke (monarchie) en religieuze 

(protestantisme) machten  belang voor latere indeling in “linkse” en “rechtse” 

hegelianen 

• Belangrijkste Duitse idealist 

• Maakte deel uit van een grotere beweging die nauw verbonden was met Duitse romantiek  

• Andere idealisten: Johann Gotlieb Fichte, Friedrich Willhelm von Schelling 

3.4.3 Logica, natuurfilosofie en filosofie van de geest 
Hegel wil een overzicht krijgen over de hele kennis, valt uit in 3 grote werken 

VB Verlichting: uitvinding encyclopedie om over alles een overzicht te krijgen 

1. Logica = ontologie = zijnsleer 

Hegel noemt de logos de God, het zijn van God zal dan ook centraal staan in die logica. 

Definitie God: God bestaat uit hetgeen dat geen innerlijke tegenstellingen kent, die entiteit 

waar er een einde komt bij de tegenstelling tussen stof en vorm.  

 

2. Natuurfilosofie: Hegel ziet het ontstaan van de kennis, als een filosofie van de natuur. Hij 

stelt dat de God van de filosofen, de bron van de kennis, van het begin al is vreemdgegaan in 

de natuur, nl. deze God heeft zich genesteld in de natuur.  

Theoretisch is er dus in het begin een spanning tussen God als de geest bij uitstek en de 

rauwe werkelijk van de natuur, met zijn struggle of life. Spanning werd als creatief ervaren. 

 

3. Filosofie van de geest:  

Pas in de mens begint de terugkeer van de geest naar zijn oorsprong 

 verklaring voor de ontwikkeling van de hele geschiedenis: terugkeer, via contradicties, 

dan de geest uit het “anders zijn” tot god 

 verklaring voor de ontwikkeling van de mens: individuele mens als een bezield, 

intuïtief wezen (= kind)  fase van het verschijnende bewustzijn (= puber)  

bewuste denken (= filosofie)  hoogste trap van evolutie (volwassen)  

 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de subjectieve geest en de objectieve 

geest, dus het onderscheid tussen de mens en de instellingen.  

a. Subjectieve geest: eigen geestelijke substantie als identiek met bewuste handelen  

 volgens hem bereikt evolutie van mensen hoogtepunt met zijn filosofie  

Hij stelt dat om de subjectieve geest uit te leggen, moeten we de evolutie van de 

mens eerst bekijken. De mens die begint als een intuïtief wezen,  maar op een 

bepaald moment gaat de mens bewuster nadenken, kritisch nadenken, zo komt men 

tot het volwassen denken van de subjectieve geest. 

VB van veruiterlijking van subjectieve geest: liefdevolle minnaar, enthousiaste leraar 



b. Objectieve geest: door de mens geschapen instellingen: het Recht, de Moraal en de 

Zedelijkheid 

 

 Vertrekt vanuit kennis gaat handelen en zingeving hierbij betrekken  

Zedelijkheid bevat juridische vorm en een morele houding  moderne staat = “de verschrijdende 

God”, want God verenigt zich in het subjectieve en het objectieve  de geest (Weltgeist) keert via 

de geschiedenis van de mensen en de instellingen terug tot God 

DVD-fragment: Over Kant en Hegel en over rationalisme en empirisme.  

Leg uit hoe hier aangetoond wordt dat de mens via rationeel denken tot ware kennis (1), juiste 

handelingen (U) en de nodige zingeving (Z) kan komen.  

In welke mate komt hierbij ook het empirisme opduiken?  

Hoe kan je er tenslotte ook Kant en Hegel bij betrekken?  

Basis voor antwoord, er zijn drie soorten brein die ons helpen om na te denken, beslissingen te 

nemen  3 filosofische vragen die we rationeel denkend oplossen 

• Reflecterend brein (I): komen tot inzichten waartoe dieren niet in staat zijn, zowel ivm 

toekomst, verleden en heden 

• Reflexief brein (U): ivm snelle handelingen in het nu  

• Archiverend brein (Z): door te stoppen met I komt de “processor” vrij om alle info te laten 

bezinken tot wijsheid te komen die zin verschaft  

De info omtrent deze kennis nemen we wel empirisch op via tablets, smartphones, etc. 

Het opnieuw opnemen van de zingevensdimensie krijgen we nadat Kant het rationalisme en het 

empirisme had proberen te overbruggen (Bij Descartes bleef de zingeving nog weg) 

Het archiverend brein is meteen een metafoor voor de subjectieve geest van Hegel, waarbij onze 

geestelijke substantie (ons reflecterend brein) dialectisch gaat samenvallen met ons handelen (het 

reflexieve brein) 

3.4.4 Optimisme 
Optimisme: we ontwikkelden onszelf en onze cultuur tot een steeds grotere rijkdom en vrijheid, om 

uiteindelijk, gedragen door de dynamiek van de geest, terug te komen bij God  

3.4.5 Dialectiek  
Pas bij Hegel krijgt de dialectiek zijn moderne betekenis:  

• Vertrekpunt: contradictie tussen God (geest, idee) en natuur (stof en materie) 

• Hegel ontwikkeld denken in overeenstemming met dialectische gang van zaken:  alles 

verloopt via het schema: thesis (T) – antithesis (A) – synthese (S) 

 Elk stadium is tegelijk een herhaling en ontwikkeling van de vorige fase: dus VB 

geschiedenis is geen rechtlijnige ontwikkeling van A  B  C omdat alles berust op 

de wet van tegenspraak 

 

 

 



Hoofdstuk 4: Maatschappelijke en persoonlijke zingeving  
Actualiteit: Ethiek is het nadenken over het handelen, wat is het idee en materiële achter deze 

koppen?  

• “Belg koopt veel meer fairtrade”: handeling van het kopen  

o Idee: rechtvaardigheid e 

o Materieel: mensen zijn niet rechtvaardig als ze goedkope producten kopen 

• “Veel vallen, weinig opstaan” 

o Idee: ze zijn niet goed bezig 

o Materieel: de bal moet zo veel mogelijk in de goal 

• “CD&V wil maximaal inzetten op de fiets” 

• “Een app om de trein zuiniger te laten rijden” 

o Idee: goed voor het milieu, zorgzaamheid rond milieu 

o Materieel: indien diesel goedkoper is dan systemen die men nu gebruikt, omwille 

van materialistische aspect van zoveel mogelijk geld te besparen, moeten we het 

geld vooropstellen als criterium  

• “De belastingbrief kent 38 nieuwe codes” 

o Idee: codes zullen handelen beïnvloeden 

o Materieel: zoveel mogelijk geld besparen bij het beïnvloeden  

 

 Idealisme: ethisch vlak: idealen als norm  

 Dit staat in tegenstelling met dit hoofdstuk  

4.1 Ludwig Feuerbach  

4.1.1 Het materialisme 
Materialisme (o.m. Feuerbach): filosofie die aan de materie (stof) voorrang toekent en 

• op ethisch vlak aan het materiële meer waarde toekent dan aan het culturele of spirituele 
(vanuit bezitsdrang of egoïsme) 

• op kenkritisch vlak het zijn identificeert met de materie 
 

Materialisten gaan uit van:  

• ontwikkeling van natuurwetenschappen 

• alles bestaat uit materie (ook het denken), de “geest” is een product van deze materie 
 

vb. Julien Offray de la Mettrie :  

• 18de eeuw 

• Materie volstaat op zich 

• Overbodig om bestaan van een (bovennatuurlijke) God te aanvaarden, want « waarom in iets 
geloven dat je niet kan bewijzen ? » 
 Stelling gaat direct tegen godsdienst en kerk in, daarom zal de kerk zich tegen elke 

vorm van materialisme opstellen 
 

 
 
 
 
 
 



4.1.2 Het materialistisch humanisme: Feuerbach 

• 19de eeuw 

• Leerling Hegel (idealisme) ↔ Feuerbach zet zich tegen Hegel af onder invloed van Franse 

materialisten en natuurwetenschappen 

• Filosofie = wetenschap van de hele werkelijkheid in haar totaliteit 

↔ Hegel: totaliteit als “terugkeer van de geest doorheen de geschiedenis tot zichzelf” 

• Nadruk op de natuur 

o Vb. theorie over DNA, sinds kort hebben wetenschappers in Italië de mogelijkheid 

ontdekt om een foto te nemen van een DNA streng, werkelijkheid liet zich werkelijk 

blijken: aantonen via foto dat dit inderdaad een streng is 

o Vb. klimaatopwarming: als we willen dat natuurlijk systeem niet instort (fysische 

bemerking op vlak van natuur), dan moeten we gaan ingrijpen 

• Zintuiglijkheid, waarheid en werkelijkheid = één geheel  stoffelijke en geestelijke komen in 

de mens samen  soort synthese van het materialisme en idealisme (≈ Kant: synthese 

tussen rationalisme en empirisme) 

Zinvraag: door ervaring (≈ Kant: “Kritik der Praktischen Vernunft”) van menselijke ellende, 

onrechtvaardigheid, armoede en onvrijheid ontstaat er bij de mens een verlangen naar een “hogere 

werkelijkheid” waar iedereen rechtvaardig, welvarend en vrij zouden zijn  “projecteren” emoties 

en verlangens op een niet-bestaande God en hemel  God is een schepping van de mens  

gevaarlijk: energie verspillen aan illusie i.p.v. zoeken naar echte oorzaken van miserie (vb. 

natuurrampen, ziekte, armoede, hongersnood) 

Zijn filosofie: materialistisch humanisme  

➢ Materialisme: het zijn identificeren met de materie 

➢ Humanisme: gevoelens, liefde, vriendschap en solidariteit  “naastenliefde”: als we al onze 

krachten bundelen kunnen we een beter leven leiden en een betere wereld maken 

 Het heeft geen zin om ons enkel bezig te houden met de tegenstelling tussen het 

materiële en het idee, we hebben nood aan een 3de concept, nl hart van de mens 

bekijken (= humanisme) 

 Nadruk ligt op mens = “antropocentrische” filosofie  

↔ Hegel: nadruk ligt op de geest (God, de Weltgeist) 

Mening over godsdienst: door zich te bevrijden uit de illusie (= Entfremdung of aliënatie) van de 

godsdienst kan de mens zichzelf volledig ontwikkelen  mens heeft zijn eigenlijke opdracht 

afgestaan aan de door hem geprojecteerde bovennatuur  mens is gealiëneerd van zijn ware 

bestaan 

4.1.3 Kritiek 

• Christelijke denkers, kerken en hegelianen: verzet tegen materialisme en aanval op  

godsdienst 

• Links-helegianen  

o Te veel over de abstracte mens en te weinig over historisch en sociaal bepaalde 

mens 

o Feuerbach beschreef dialectische methode van Hegel als nutteloos, terwijl dit de 

sleutel tot een nieuwe materialistische theorie kan bezorgen (zie 4.2.2) 

DVD-fragment: Vergelijk Zizjek natuurvisie met de filosofie van Feuerbach. Hoe zou Marx reageren 

op die visie van Zizjek? 



Links-Helegianen = een school van Duitse filosofen, allen studenten en docenten aan de Universiteit 

van Berlijn in de 19de eeuw. Zij volgden de dialectische filosofie van Hegel, maar trokken hieruit 

andere filosofische en politieke conclusies. Waar Hegel de dialectische ontwikkeling van de 

wereldgeschiedenis liet ophouden bij de vorming van de Pruisische staat in zijn eigen tijd, waren de 

Jong-Hegelianen niet tevreden met deze staat, waarin armoede, censuur en religieuze vervreemding 

heersten. Zij verwachtten verdere dialectische ontwikkeling 

4.2 Karl Marx 

4.2.1 Situering en levensloop 

• 19de eeuw 

• Zoon van protestant 

• Universiteit van Berlijn: leerling van Hegel 

• Behoorde tot Links-Hegelianen 

•  “Die philopsen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie 

zu verädern”: filosofen hebben wereld op een zeer verschillende manier geïnterpreteerd, het 

komt erop neer om de wereld uiteindelijk te verbeteren, hij probeert dit te doen door:  

o In de journalistiek te gaan, door inzicht te geven die de basis nodig geeft 

o De politiek te beïnvloeden:  

▪ hij zette zich actief in voor oprichting van militante organisaties van 

arbeiders en intellectuelen  “Communistisch Manifest”: programma van 

deze nieuwe partij 

▪ 1864: hij richtte samen met Friedrich Engels de “Internationale 

Arbeidsvereniging” op  later: “Eerste Internationale”  6 jaar na dood 

Marx “Tweede Internationale  1919 “Derde Internationale” of 

“Communistische Internationale” opgericht door Lenin en Trotsky 

 Meest linkse (socialistische of communistische partijen) zijn teruggegaan op het 

denken van Karl Marx en Friedrich Engels 

• Boek: “Das Kapital”, “Communistisch Manifest) 

4.2.2 Marx’ kritiek op Feuerbach 
Marx gaat akkoord met stelling dat mensen zich moeten bevrijden van het idealisme en illusie van de 

godsdienst 

1. “De mens” is te abstract bij Feuerbach  Marx: kijken naar levende mensen zoals ze in de 

geschiedenis geleefd en gewerkt hebben, en doorheen de geschiedenis in klassen van 

heersers en onderdrukten verdeeld geweest zijn  “historisch materialisme” 

VB je kan niet een Griekse strijder uit de 5de eeuw v.Chr. vergelijken met een rijke Engelse 

handelaar uit de 19de eeuw 

2. Feuerbach verwerpt de methode van Hegel  je mag deze niet zomaar opzijschuiven, deze is 

van belang om een nieuwe materialistische theorie te ontwikkelen 

3. Marx stelt dat het ongepast is om zomaar de godsdienst van de mens weg te nemen (kritiek 

die we ook kregen bij Kant: mensen met zelfmoord gedachten wanneer een God zomaar 

wordt afgenomen)  je mag enkel “God een opium van het volk is “ zeggen, als je een 

alternatief hebt  dat is hier de filosofie die hier gaat zoeken naar de oorzaken van hun 

ellende en de middelen om hieraan wat te doen 

 



4.2.3 Marx’ kritiek op burgerlijke revolutie  
Alle grote revoluties spraken van “Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid”, maar Marx ontdekte dat 

die termen weinig of niets betekenden voor de overgrote massa van de mensen:  

1. Vrijheid: burgerij was bevrijd uit de handen van adel en kerk ↔ arbeiders waren niet vrij: 

werken voor een hongerloon onder onmenselijke voorwaarden,… 

2. Gelijkheid:  

a. heeft niet dezelfde betekenis voor rijk en arm, voor kapitaalbezitter of 

loonarbeider,…  formele gelijkheid verborg de feitelijke ongelijkheid 

b. er waren geen gelijke kansen 

3. Broederlijkheid: ook geen sprake van  

4.2.4 De ontwikkeling van de mensheid: arbeid en technologie  
Fase 1: arbeid en technologie 

De mens wordt pas mens wanneer hij/zij zich bewust en vrij gaat produceren, dus door arbeid. Het 

werk diende om de leden van de stam in leven te houden 

= “primitieve communisme”: 

• Primtief: technologie is erg primitief 

• Communistisch (gemeenschappelijk): geen deling van arbeid of klassen 
 

Fase 2: meerproductie en arbeidsdeling 

Ontwikkeling van arbeid en technologie (betere planning, organisatie,…):  

• ° gemeenschappen die meer produceren dan ze voor direct gebruik nodig hebben  
“meerproductie” of “overschotten” 

• Specialisatie en arbeidsdeling: controle over meerproductie en productiemiddelen, dus ook 
over het werk van anderen 
 

Fase 3: handel en klassenmaatschappij 

• Handel: ruil met andere stammen die ook “overschot” produceren 

• Klassenmaatschappij: kleine groep is vrij gesteld voor studie, cultuur, wetenschap, rituelen, 

administratie en filosofie  ° heersende klasse die goederen en ideeën controleert 

o Westen: klassenmaatschappij  slavenmaatschappij  feodalisme  

kapitalistische, burgerlijk-democratische staten 

 overgang van de ene maatschappij naar de andere hangt samen met materiële 

voorwaarden vb. productie, distributie, sociale verhoudingen,… 

Fase 4: democratie en socialisatie 

• Democratie  

o Politieke democratie vb. stemrecht 

o Economische democratie vb. werknemers beslissen mee over de manier waarop men 

produceert, ethische invulling hiervan, manier waarop lonen worden uitbetaald,… 

• Socialisatie: productiemiddelen in handen van de gemeenschap en dus niet meer in handen 

van de staat  voor Marx betekende dit een afschaffing van privébezit 

 

 



Fase 5: verschillende manier van democratie en socialisatie in samenleving 

Kapitalistische maatschappijvorm  socialistische maatschappijvorm  strijd:  

• Democratisch legaal vb. verkiezingen, werkgevers/werknemersoverleg, vakbondsacties,… 

• Revolutionair vb. gewapende volksstrijd onder leiding van de partij van de arbeiders, boeren 

en andere ontrechten  

4.2.5 Aliënatie en reïficatie 
Aliënatie of Entfremdung:  

Hegel: door de schepping heeft God zich vervreemdt in de natuur 

Feuerbach: menselijke verlangens en energieën worden vergooid aan de illusies van de bovennatuur, 

en daardoor voor de mens zelf vervreemd waren  

Marx: onderscheidt 4 elementen van menselijke aliënatie:  

1. Planning werd ontnomen van de arbeiders 

2. Arbeiders zijn vervreemd van product da ze maken, het hoort hun niet toe  

3. Theorie van de meerwaarde: loon dat arbeiders verdienen is maar een deel van de door hen 

geproduceerde winst  

4. Het leven dat arbeiders hun hele leven in de fabriek of op kantoor hebben doorgebracht 

wordt hun beetje bij beetje ontnomen 

5. VANDAAG: vervreemding t.a.v. de medemens onder invloed van technologie  

Reïficatie of Verdinglichung:  

= mens is in functie te komen staan van het ding i.p.v. dat het ding in functie staat van de mens  

Marx: “dubbele reïficatie”:  

1. Vroeger: werktuig was een aanhangsel van de mens om hem te helpen bij arbeid  

↔ vandaag: medewerkers zijn aanhangsel van de machine, want machine bepaalt ritme,… 

(vb. lopende band)  

2. Vroeger: ruilmiddelen werden tot op zekere hoogte gecontroleerd 

↔ vandaag: geld leidt een eigen leven; geld brengt geld voort, geld verheft de ene en brengt 

de andere in ellende,…  bepaalt leven, status, dood en kansen 

 

 Mens wordt viervoudig gealiëneerd en leiden een leven waar technologische en 

financiële krachten steeds meer over de mens beslissen 

Samenvattend: Marx gelooft niet dat ideeën alleen de wereld kunnen veranderen  filosofie is een 

theorie die inzicht verschaft over reële toestanden van concrete mensen en die mensen over hun 

situatie informeert  mensen zijn zelf bereid tot handelen over te gaan om zich uit hun 

onderdrukking te bedrijven 

 

 

 

 



Definitie filosofie van Marx: we zien hierbij de 3 grote vragen van de filosofie beantwoordt 

Filosofie = 

• Een theorie die kennis verschaft omtrent realiteit van de mens  daarom beklemtoont hij 

het belang van een politieke, sociale en economische opleiding  

• Het is van belang om kennis in het handelen tot uitdrukking te laten komen, nl mensen 

inzicht te doen krijgen vanuit nieuwe bewegingen om zaken te veranderen  

• Het heeft geen zin om godsdienst zomaar af te schaffen, maar het is wel van belang om daar 

het inzicht en handelen daaraan te koppelen 

4.2.6 Kritiek 

• Kerk: verweten Marx zijn aanvallen op godsdienst en kerk 

• Adel en burgerij: verweten Marx dat hij opstand preekte tegen gevestigde gezag en hun de 

macht wou ontnemen 

• Traditionele filosofen: verweten Marx dat hij economie, sociologie en politiek in de filosofie 

binnensmokkelde (Marx: “filosofie is altijd al met de materiële werkelijkheid verbonden”)  

• Progressieve (liberale) denkers en hervormers: verweten Marx zijn optimisme  Wie zegt 

dat socialistische en door massa geregeerde maatschappij rechtvaardiger is dan de huidige 

burgerlijke staat? 

• Anarchisten: geloofden niet in de rol van de partij die Marx wou oprichten  eens zo’n partij 

aan de macht komt, geeft ze die macht nooit meer af 

• Socialisten (medewerkers Marx en Engels): verwierpen zijn dialectisch materialisme   

Marx: dialectiek was methode die inzicht gaf in de materiële evolutie en revolutie v/d 

maatschappij en op  veranderingen i/d toekomst wees  

 elke historische materialistisch overgang kon zo w verklaard: uit conflict ontstond een  

synthese die later opnieuw door een antithese geconfronteerde werd, vb. 

o feodale tijd (T): geen individuele rechten, wel hechte gemeenschap          

o kapitalisme (A): individuele rechten en een verloren gaan v/d gemeenschap       

o socialisme (S): nieuwe maatschappijvorm met beiden 

4.3 Arthur Schopenhauer: existentialist 

4.3.1 Situering  

• verzette zich tegen absolute optimisme van Hegel ↔ Schopenhauer: pessimist 

• filosofie van Schopenhauer wordt verder uitgewerkt door Nietzsche 

• Schopenhauer en Kierkegaard: voorlopers van existentialisme 

4.3.2 Levensloop 

• 18de – 19de eeuw 

• Studeerde filosofie in Berlijn, in dezelfde school als Hegel  

• Hij verzette zich tegen Hegel (=optimist) 

• Hegel en Schopenhauer maakte deel uit van Duitse romantiek  

o Hegel: vierde grote nationale en religieuze heropstanding 

o Schopenhauer: pessimistische levensvisie  aantal bekenden pleegden zelfmoord 

vb. belangstelling voor nacht, kerkhof, dood, verlaten weeskind,… 

• Na dood Hegel: Schopenhauer stopte met les geven, ging in Frankfurt wonen  

 

 



4.3.3 Die Welt als Wille und Vorstellung 
 Filosofie en titel van zijn belangrijkste werk: 

Berust op 2 stellingen:  

• De wereld op zich (an sich) = Wil 

• De wereld voor ons = Vorstellung (representatie, schijn) 
 

De werkelijkheid is een blinde kracht, de “Wil”, die alles drijft ↔ Hegel: werkelijkheid als Weltgeist 
die tot zelfkennis voortschrijdt doorheen de geschiedenis.  
 
Door het “principe van de individuatie” (principium individuationis) werkt de “Wil” in elk van ons en 
als “Wille zum Leben”  leidt tot zelfvernietiging  
 
Er zijn 2 manieren om proces te vertragen en af te zwakken:  

• Kunst (vooral muziek): pijnstillend middel  

• Godsdienst: leert onze behoeften te beperken, want hoe minder we van het leven 
verwachten, hoe kleiner onze ontgoocheling zal zijn  door een soort boeddhistische ascese 
komen we tot de negatie (ontkenning) van de levenswil in ons = het “Nirvana” (het Niets)  
 opgeven van het principium individuationis waardoor we opnieuw in de grote “wil” 
opgaan 

 
Specifiek uitzicht op het handelen: rechtvaardigheid en handelen 

Samenvattend: ontwikkeling van de geschiedenis na Schopenhauer (vb. wereldoorlogen, 

volkerenmoorden,…) heeft Schopenhauer zijn werk een soort van profetische betekenis gegeven 

4.4 Soren Kierkegaard: existentialist 

4.4.1 Situering 

• 19de eeuw 

• Deense theoloog en filosoof 

• Kritiek Hegel: monumentale systeem: Hegel bouwde een prachtige kathedraal, maar liet de 

mens in een armzalige hut ernaast wonen  

• Concrete mens, individu is centrum van de wereld en de filosofie (≈ Marx) 

• Nadruk op geïsoleerde individu, die niet of weinig in zijn sociale en historische omgeving was 

(↔ Marx) 

• Vertrok vanuit christelijke schuldbewustzijn en melancholie ( zette dit om in sarcasme en 

ironie) 

• Vervolg door overheid wegens zijn “aanvallen” op de kerk en hiërarchie 

4.4.2 Enteneller 
Belangrijkste boek: Enteneller (Ofwel-ofwel) 

Kierkegaard gaat uit van concrete ervaringen (biografie) van het individu (ik): het enige dat telt is de 

werkelijke existentie van de mens in het nu  

Nadenken over situatie van de mens en de wereld  inzicht: wereld = zinloos (vb. zit vol met 
tegenstellingen, onrechtvaardigheid, ziekte, ellende, ontgoocheling)  leidt een denkend mens tot 
angst en wanhoop. Hoe geraakt een mens uit diepe en reële angst? 

• Niet door: uiterlijkheden of “esthetische” leidt tot verveling en nog diepere wanhoop 
vb. ↔ Schopenhauer: uitweg van de kunst 



• Niet door: zuiver menselijke innerlijkheid of “ethische” 
vb. relativeren van mensenrechten, window dressing 

• ALLEEN DOOR: volledig opgeven van zichzelf aan God of “religieuze”  dit kan je alleen 
bereiken via het inzicht in de zinloosheid van de wereld en de wanhoop over je eigen bestaan 
 maar hier is geen sprake van een Godsbewijs of kerkelijk gezag dat de waarheid zou 
bezitten (daarom vervolgt door overheid) 

• Mens is voor zijn eigen leven verantwoordelijkheid: hij moet existentieel denken en 
handelen, zich wijden aan herontdekken van belangrijke levenswaarden 
 leidt tot zichzelf wegcijferen 

 

2 belangrijke elementen in filosofie Kierkegaard voor de filosofie:  

• Op zichzelf aangewezen kan de mens slechts tot angst en wanhoop komen  
 later voert dit het klassieke, atheïstische existentialisme van Camus en Sartre 

• Door de overgave aan God komt de mens tot een zinvol hoger leven in het religieuze, waar 
alleen nog redding kan worden gevonden  
 deze houding vinden we terug bij religieuze existentialisten zoals Marcel en Buber 

 

4.4.3 Kierkegaard en Marx 
Midden van de 19de eeuw werkten Kierkegaard en Marx hun theorieën uit. 

Overeenkomsten:  

• Mens centraal 

• Keerden zich tegen Hegel 
 
Verschilpunten:  

• Kierkegaard: mens als individu ↔ Marx: mens als deel van sociaalhistorisch bestel 

• Kierkegaard: oplossing in overgave aan persoonlijke God ↔ Marx: bevrijding door 
revolutionaire verandering van maatschappij 

 
 Latere filosofen (vb. Sartre) gaan beide denkrichtingen verwerken in een synthese 

Hoofdstuk 5: Filosofie in de eeuw van zinloze wereldoorlogen  

5.1 Fenomenologie en existentialisme 
Fenomenologie  

= doorbraak van een extra derde dimensie, nl. gevoel, intuïtie, liefde, compassion, … 

= leer van de fenomen/verschijnselen 

We moeten een onderscheid maken tussen:  

• Fenomenologie van Kant: leer van verschijnselen van dingen ↔ niet te vatten Ding-an-sich 

• Fenomenologie van Hegel: verschijnen van de geest doorheen natuur en geschiedenis, 
vanuit zintuiglijke kennis tot het absolute weten 

• Moderne fenomenologie vb. Husserl, Brentano 
 
Vb. Feuerbach: nadruk op gevoelens, Schopenhauer: nadruk op compassion, Kierkegaad: overgave 
van zichzelf,… 
 
 
 
 



 
Opmerking: ook denkers uit neoplatoonse periode t.e.m. verlichting vb. Augustinus, Blaise Pascal 
Augustinus:  

• 4de – 5de eeuw 

• Rol van persoonlijke bewustzijn en kenniskracht van de liefde 
 

Blaise Pascal:  

• 17de – 18de eeuw 

• Rol van gevoel: “la logique du coeur” 
 

5.2 Edmund Husserl 
• Duitse filosoof 

• 19de – 20ste eeuw 

 

1. Uitgangspunt: intentionaliteit van Brentano (19de – 20ste eeuw) 

= we richten onze psychologische aandacht volledig op het object dat we willen kennen 

= “het object gericht zijn van de geest” 

Ons bewustzijn is voor hem een “bewustzijn van iets” (een voorwerp, mens of feit)  

Om werkelijkheid te vatten (tot kennis te komen) moeten we onszelf ontdoen van alle voor-oordelen 

 Fenomenologische reductie: fenomenologie reduceert ons denken tot het object 

 Vorm van beschrijvende of descriptieve psychologie: ik weet dat ik dit object 

waarneem en geen ander 

2. Wat zie ik eigenlijk?  

Wat we zien is het fenomeen (verschijnsel), dat valt niet samen met dat wat eerst in mijn bewustzijn 

komt  vanuit het bewustzijn “zu den Sachen selbst” gaan 

vb. klank (sirene) verschijnt in mijn bewustzijn, maar wordt veroorzaakt door een ziekenwagen 

3. Wesenschau 

De werkelijkheid-op-zich bestaat niet  er bestaan alleen maar fenomenen (daarbuiten is er geen 

andere werkelijkheid)  we moeten proberen tot het wezen van die fenomenen door te dringen 

Gevolg: fenomenologie is “eerste wetenschap”  door telkens opnieuw in de fenomenen door te 

dringen, ontdek je gemeenschappelijke elementen die dieper gaan dan uiterlijke verschillen  

Opmerking: door een beroep te doen op al onze eigenschappen (verstand, gevoel, intuïtie) komt de 

fenomenologie dicht bij de artistieke, poëtische visie  

vb. een landschap geschilderd door een kunstenaar toont een andere, diepere werkelijkheid dan een 

stadsplanner  

 

 

 



5.5 Jacques Maritain  

5.5.1 Personalistische filosofie  

• 18de – 19de eeuw 

Personalistische filosofie  

= “Persoon" als hoogste vorm van "zijn". Doogste mate van werkelijkheid en waarheid tot uitdrukking 

in de "persoon". Alleen een "persoon" heeft een vrije wil, alleen een "persoon" heeft waarde en 

alleen een "persoon" is bestaand. 

= finaliteit van instituties is de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon 

18de – 19de eeuw: invloed paus Leo XIII:  

• pleitbezorger van het vernieuwend denken dar rekening zou houden met de geschiedenis 

• we mogen ons niet meer afsluiten van de metafysica*1  Maritain werd aanhanger van de 
metafysica 

• gaf raad om bij metafysica je denkwerk te laten inspireren door wijsbegeerte van Thomas 
van Aquino  hij stond open voor culturele innovatie uit zijn tijd  

• Maritain: een personalist moet openstaan voor het gedachtegoed uit zijn tijd  
 
*1 Metafysica = niet de werkelijkheid onderzoeken zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke 

waarneming (fysica), maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid 

5.5.2 Een realisme  

5.5.3 Een bonum commune 

5.5.4 Een sociaal programma  

5.5.5 Besluit  

5.6 Jean-Paul Sartre: existentialist 
Actualiteit: basisgedachte Sartre: zijn existentialisme wordt samengevat door de omkering van 

Descartes “Je suis donc je pense”, het zijn staat dus voorop  

vb. keukenrol gebruiken, dit is het zijn, daarna denk je over de oorzaken vb. morsende kleuter,… 

Probeer de samenvatting van Sartre te herkennen in de krantenkoppen: waar staat het zijn voorop 
aan het denken?  

• “België is holebi-vriendelijk land”: holebi’s zijn mensen die zich uitten en die zijn vanuit het 
zijn, pas in tweede instantie gaat men pas bedenkingen maken  

• “Klaar voor Cannes”: bij een film staat het volledige van het “zijn” voorop vb. het verhaal, de 
emoties,… en eventueel kan men dan ook eens blijven denken over de boodschap, waarde,… 
van de film  

 

5.6.1 Situering 

• 20ste eeuw 

• Franse existentialisme: cultuur die zich afspeelde in keldercafés  jazz, zwarte kleren, 

borstelhaar,…  antwoord op de absurditeit van de oorlog, vaderlandsliefde en alle 

burgerlijke waarden 

• Ontwikkelde zich vanuit literatuur: hij werd eerst bekend als auteur, voor men hem serieus 

als filosoof ging beschouwen  

• Zijn filosofie draait rond:  

o Zoeken naar antwoord op vraag naar zin  

o Zoeken naar een antwoord op de vraag naar uitzicht bij handelen 

• Humanistisch of atheïstische existentialisme en sociaal-geëngageerde levensbeschouwing 



5.6.2 Sartres humanistisch of atheïstisch existentialisme  
1. L’existence précède l’essence: 

“Je suis donc je pense, j’agis, je veux, j’ai peur,…” (↔ Descartes: “Je pense donc je suis”) 

Het menselijk zijn is toevallig vb. je had er even goed niet kunnen zijn 

2. La réalité pour moi:  

Werkelijkheid bestaat uit:  

• Werkelijkheid op zich of réalité-en-soi 

• Werkelijkheid voor mij of réalité pour moi 
 

Alleen de werkelijkheid die ik beleef, is van belang  kennis komt via het individuMaar in 

werkelijkheid voor mij bestaan er ook anderen die ook een werkelijkheid-voor-zich beleven: mijn 

subjectiviteit sluit de werkelijkheid van anderen niet uit  

3. L’autre: 

• Anderen leiden ons tot intersubjectiviteit 

• We moeten de relatie met anderen fenomenologisch onderzoeken 

• Uit al onze observaties vormen we een beeld van de anderen en van onze medewereld 

 existentiële benadering: wanneer al onze observaties worden bewust beleefd 

  

4. Exister c’est choisir: 

De mens is fundamenteel vrij, maar dit is een zware opdracht (“l’homme est condamné à être libre”) 
 we proberen er telkens aan te ontsnappen, door middel van kwade trouw (“la mauvaise foie”): je 
wilt de verantwoordelijkheid van je afschuiven omdat je tegenover de angst komt staan (nous 
sommes peur) 
 

het lijden, het tekort, het absurde 

 

angst 

 

la mauvaise foi 

 

het ontkennen van 

vrijheid & verantwoordelijkheid 

als 

realistische hoop en optimisme 

 
 
 
 
 
 



5. L’existentialisme est un humanisme: ? 

Onze verantwoordelijkheid omvat de hele wereld  

Dus humanistisch of atheïstisch existentialisme:  

• de mens is verantwoordelijk voor zijn daden en ontwikkelingen 

• subjectiviteit omvat alle andere mense 
 

5.6.3 Sartres sociale filosofie  
Opmerking :  

• links politiek 

• maar bleef toch buiten communistische partij en bleef kritisch t.o.v. marxisme 
 

Critique de la raison: stellingen:  

• zolang het marxisme bestaat, blijft het marxisme de enige filosofie van onze tijd die zich 

zinvol met de hele werkelijkheid bezighoudt  andere theorieën (zelfs existentialisme) zijn 

onafhankelijke gebieden binnen het marxisme 

• Hegel ↔ Kierkegaard 

o Hegel: historische en dialectische idealisme  historisch en dialectisch materialisme 

van Marx 

o Kierkegaard stond aan begin van existentiële denken: pijn, noden, passie en verdriet 

zijn realiteiten waar je niets aan kan veranderen  bijdrage Sartre: toonde 

beperking van intellect aan 

• Hegel, Marx: er zijn grote structureren waarin individu zijn leven moet leiden  verliezen 

individuele persoon uit het oog en zien iedereen als deel van een structuur 

↔ Sartre: ieder van ons is meer dan een categorie 

 Verbinding tussen denken van Marx en Kierkegaard 

• Praktijk van bevrijding is noodzakelijk: het individu (subject) is niet alleen in de wereld  

 dus vrijheid van individu kan nooit worden losgemaakt van die van anderen 

• marxisme zonder existentialisme leidt tot dogmatisme (zoals het communisme) 

Existentialisme zonder marxisme leidt  

o tot pessimisme (bvb. Heidegger of Jaspers) 

o of tot het ontwikkelen van een religieus existentialisme (bvb. Marcel, Buber, Levinas) 

5.6.4 Besluit 

• Sartre beheerste het denken gedurende lange tijd in Frankrijk  

• Pas met opkomst van structuralisme verzwakte zijn invloed 
 

5.7 Gabriël Marcel, Martin Buber en Emmanuel Levinas 
Twee verschillende stromingen tijdens 20ste eeuw:  

• Sartre: atheïstische denken  

• Gabriël Marcel: religieuze filosofie (zowel christelijk als joods)  
o Nadruk op contact tussen God en het individu 
o Gevoel, intuïtie, emoties, mystieke verlichting of extase 
o Joodse traditie: Martin Buber, Emmanuel Levinas 

 
 
 
 



5.7.1 Het christelijke existentialisme van Marcel 

• 19de – 20ste eeuw 

• Beroep op denken van Socrates  noemt zijn filosofie “neosocratisme” 
 
Tegenstelling tussen datgene wat we hebben of bezitten (zaken, gedachten, gevoelens) en datgene 
wat we zijn (= wezen): datgene wat we willen hebben maakt ons tot slaven en gaat ons leven 
bepalen  
 
Vraag naar inzicht en zin: onderscheid tussen 

• Probleem: iets wat buiten mij staat en dat ik kan onderzoeken  

• Mysterie: iets waarin ik zelf met mijn hele wezen betrokken ben 
De mens kan in zijn denken verder gaan in onderzoek van de problemen, en kan zich openstellen 
voor mysterie omdat het leert inzien dat “het zijn een mysterie is” 
 we komen tot een “zijn” dat tragisch is  
 kunnen we enkel verdragen door ons te richten op gemeenschap met God en anderen 
 

5.2.7 De joodse existentiefilosofie van Buber en Levinas 

Martin Buber 

• 19de – 20ste eeuw 

• Groeide op in tradities van chassidisme en zionisme  

o Chassidisme: preekt terugkeer naar strenge joodse leer 

o Zionisme: bedreigde joodse natie heeft recht op een eigen grondgebied en eigen 

staat 

Ich und Du: de mens staat op 2 manieren in de wereld:  

• Ich-du: relatie tussen een “ik” en een “jij”  
o door betrekking van een “jij” worden we pas echt “ik” 
o “du” of “jij”: de andere of God 
 Om onszelf te ontwikkelen moeten we relatie tot anderen, God en natuur 

ontwikkelen  

• Ich-es: ervaring van de dingen rond ons 
o We ervaren onze medemens vaak als dingen i.p.v. met hen in relatie te treden  

 
 Verschuiving van “du” naar “es” vb. HRM i.p.v. personeelsbeleid: “ressources” of 

middelen in plaats van personeel of mensen 
 Gesprek met God (“Du”) is hoogste relatie, hiertoe komen we enkel als we in ons 

dagelijks leven met de anderen opnieuw in dialoog leren gaan 
 
Socialisme via utopie: ideaalbeeld van gemeenschap waar iedereen de anderen als “du” en dus als 
gelijke beschouwt  concrete nog niet gerealiseerd 
 

Emmanuel Levinas 
• 20ste eeuw 

• Ons bestaan als een opdracht en oproep  

• Via het denken kunnen we de echte werkelijkheid niet benaderen, omdat we op die manier 

aan de kern (ervaring van het openstaan voor de Ander) voorbijgaan 

 Als we overgaan van be-grijpen en zelfontplooiing naar verantwoordelijk, worden we 

helemaal mens 

 Aandacht voor inzicht: belang van juiste uitzicht op ons verantwoordelijke handelen 



Opmerking: oikos  

• eco-logie: open staan voor de logica van oikos 

• eco-nomie: normen (nomos) opleggen aan de oikos 

5.8 Ernest Bloch 

5.8.1 Levensloop 

• 19de – 20ste eeuw 

• Fenomenologisch onderzoek, joodse- en christelijke traditie, marxisme  

5.8.2 Blochs methode: “sporen zoeken” 
Overal zoekt hij “sporen” van een diepere werkelijkheid achter de oppervlakkige schijn van het 

alledaagse  dus via de ervaring zoeken naar de werkelijkheid  

Vb. we vragen “hoe gaat het?” als we een individu tegenkomen, we weten dat het onszelf meestal 

niet zo goed gaat, dus eigenlijk weten we het antwoord al, we kunnen het niet verkroppen als de 

anderen tevreden zijn en wij niet  er steekt geen goedheid in onze op voorhand gegeven wens, 

maar wat dan? 

5.8.3 Utopie  
Onderscheiden:  

• Abstracte utopieën: wereldvreemde, vrijblijvende fantasieën die ons helpen uit onze 
dagelijkse werkelijkheid te ontsnappen vb. entertainment  

• Concrete utopieën: wensdromen die wel bereikt kunnen worden  hebben de ontwikkeling 
van individu en maatschappij mogelijk gemaakt 

 
De mens is niet tevreden zolang er geen voldoende vrijheid en gelijkheid van kansen bestaat  
De diepste kracht van onze persoonlijke en sociale geschiedenis is hoop 
 

5.8.4 Hoop 
“Docta spes” of  bewuste, intelligente hoop  deze hoop is enkel gerechtvaardigd als we proberen 
iets aan onze toestand te doen  
Vb. iemand die zich in een ondraaglijke situatie bevindt en alleen maar ‘hoopt’ dat het voor hem of 

zijn kinderen ‘ooit wel eens beter zal worden’, hoopt niet echt 

“Alleen een atheïst kan een goed christen zijn”:  Jezus is een a-theïst, want hij plaatst de mens in het 

centrum van de boodschap  

“Alleen een christen kan een goed atheïst zijn”: echte christenen zijn de enigen die zich van een vals 

godsbeeld (vb. macht, geld, staat, partij,… als god) kunnen vrijmaken  

 Officiële christelijke autoriteiten en leiders van socialistische partijen en staten 

bestreden Bloch zijn filosofie  

2 soorten godsdienst:  

• Traditionele godsdienst: verzacht menselijke ellende door vooruitzicht op hiernamaals waar 
alles anders en beter zal zijn 
 Bloch verwerpt deze godsdienst als reactionair 

≈ Marx: “opium voor het volk” 

• Godsdienst die als opgave menselijke bevrijding heeft en die ook daadwerkelijk voor de 
verbetering van het materiële en geestelijke menselijke lot strijdt 
(Bloch had een grote invloed op bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika)  

 



5.8.5 De menselijke vrijheid  
Menselijke vrijheden zijn d.m.v. macht veroverd vb. een mens is vanaf zijn geboorte niet vrij, er 

bestaan geen aangeboren rechten, ze zijn allemaal verworven of moesten nog verworen worden  

We zullen zelf vrij zijn als we individuele en sociale vrijheid (de vrijheid van anderen) tot onze 
levensopgaven maken, hierbij moeten we rekening houden met:  

• We kunnen vrijheid niet alleen bereiken  

• Belang van traditie van opstand, emancipatie en bevrijding  
 Uitzicht op handelen komt voort uit manier om tot inzicht en zingeving te komen via 

het zoeken van sporen  
 

5.10 Herbert Marcuse 

5.10.1 Situering vanuit Frankfurter Schule 
Frankfurter Schule of Institut für Sozialforschung:  

• Groep denkers (uit psychologie, economie, geschiedenis, sociologie, filosofie, 
literatuurwetenschap) die samen een aantal projecten in verband met studie van 
tijdsproblemen uitwerken 

• Eenzelfde probleem kan alleen echt begrepen worden als het vanuit verschillende 
gezichtspunten tegelijkertijd bekeken werd 

• Pijlers: psychoanalyse van Freud en historisch materialisme van Marx 

Verschilpunten Freud en Marx:  

• Freud: mens als individu, menselijke psyche, belang van seksualiteit, cultureel pessimisme 

• Marx: mens als sociaal wezen, economische en sociale krachten, belang van 
productiekrachten, historisch optimisme 
 

Overeenkomsten Freud en Marx:  

• Bestaande illusies moeten doorbroken worden om werkelijkheid te leren kennen  

• Rede over het gevoel 

• Ze hebben het over dezelfde mens: een mens is zowel arbeider in een fabriek als individu 
met zijn persoonlijke problemen  

 
Herbert Marcuse:  

• 19de – 20ste eeuw  

• Vooraanstaand lid van Frankfurter Schule (linkse-overtuiging) 

• Joodse afkomst 

• Analyse van 3 maatschappijvormen:  
o Fascisme 
o Stalinisme 
o Westerse consumptiemaatschappij  

 

5.10.2 Marx en Freud 
Eros and Civilization: vervreemding of aliënatie:  

• Marx: vervreemding van productiemiddelen en productieproces 

• Freud: vervreemding als onaangepastheid aan de realiteit  
 
“Daarom worden psychologische problemen politieke problemen: de private wanorde weerspiegelt 

meer direct dan vroeger de wanorde van het geheel, en de genezing van de private wanorde berust 

meer direct op de genezing van de algemene wanorde”: het heeft geen zin iemand door therapie aan 



te passen aan een gekke, vervreemde wereld, zolang men niet tegelijkertijd probeert die wereld iets 

redelijker en rechtvaardiger te maken  

Hoe probeert Marcuse tegenstellingen tussen marxisme en psychoanalyse op te lossen? 

Vertrekt vanuit materialistische theorie van Marx en brengt van daaruit kritiek op psychoanalyse 

Freud: menselijke beschaving is opgebouwd uit voortdurende onderdrukking van menselijke 

instincten (libido)  als we instincten de vrije loop laten gaan zal dit onszelf en de andere 

vernietigen  

 Onverenigbaarheid van lustprincipe en realiteitsprincipe 

Marcuse: gelooft niet in onverenigbaarheid van lustprincipe en realiteitsprincipe  een 

rechtvaardige, geordende en niet-repressieve maatschappij is mogelijk om uit te denken en te 

verwezenlijken 

 Als we bevrediging van onze materiële, sensuele en geestelijke behoeften uit 

commerciële en dominante controlesfeer houden, kunnen we ervaring opdoen van 

een realiteitsprincipe dat ons niet dwing al onze instincten voortdurend te bedwingen 

 Visie “erotische” cultuur: sensuele wordt beleefd en is deel van het sociale klimaat 

5.10.3 Het fascisme  
= historische, politieke en sociale beweging die vooral in Duitsland (nazisme), Italië (fascisme) en 

Spanje (franquisme) aan de macht kwam  

Frankfurter Schule: bestudeerd sociale psychologie die deze bewegingen mogelijk gemaakt hebben 
 studie van “autoritaire persoonlijkheid”: 2 thesissen:  

• Totalitaire staatsvorm is mogelijke, maar niet noodzakelijke transformatie van 
liberaalkapitalistische maatschappij: wanneer democratische instellingen uitgeput raken, 
kunnen we democratie opgeven  

• Autoritaire mentaliteit is geen recent verschijnsel  resultaat van ontwikkeling die teruggaat 
op Luther, Calvijn en contrarevolutie van 19de eeuw  we kunnen enkel het fascisme 
bestrijden door deze historische ontwikkeling te begrijpen 
 

5.10.4 Het stalinisme 
Sovjet-Unie, onder Stalin, werd steeds meer een autoritaire maatschappij  

Hoe kon bevrijdende leer van Marx zo van haar doelstellingen afwijken? 

1e fout: kapitalistisch productiemodel overnemen onder de foute omstandigheden 

(onderontwikkeld, oorlog, revolutie, verarmde gebieden,…)  steeds grotere beperking van 

individuele vrijheden en onderschatting van menselijke behoeften 

2e fout: door absolute geloof in nationalisering van hele economie 

• individuele behoeften als nevenproduct 

• oprichting nieuwe heersende groep (partijapparaat), die initiatief en vrijheid van bevolking 
verder onderdrukte  

5.10.5 Het Westen als een dimensionele maatschappij (ENKEL LEZEN) 

5.10.6 Repressieve tolerantie, negatief denken en de Grote Weigering 
Op marginale revolte reageert systeem met repressieve tolerantie 

vb. baarden, lange haren, jeans,… werden getolereerd zolang de dragers binnen het systeem bleven 

werken 



Tot een juist inzicht komen: opnieuw negatief leren denken  de negatieve kant van alle mooie 

waarden en woorden inzien  heersende systeem is op zich negatief en destructief 

 Inzicht biedt uitzicht op Grote Weigering: vervreemding van het bewustzijn  bewustzijn 

van de vervreemding  opnieuw zicht op de zin van het leven  

Videofragment: Toon aan hoe je in de slotdocumentaire over betekeniseconomie belangrijke 

elementen van volgende filosofen geïllustreerd ziet: Sartre, Marcel, Buber, Levinas, Bloch en 

Marcouse. (http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/rendement-van-geluk.html)  

Sartre: van crisis en angst naar verantwoordelijkheid  fragment: verantwoordelijkheid uit zich 

zowel sociaal als economisch vb. belang van planten in de woestijn, waarbij men rekening houdt met 

de duurzaamheid 

Marcel: onderscheid hebben (ec. groei) en (duurzaam)zijn  fragment: welvaart tegenover welzijn 

als een toepassing van hebben en zijn 

Buber: ich du niet verwarren met ich es  fragment: wanneer betekenis uitgelegd worden, gaat het 

over betekenis met anderen tegenover ich = het ego dat het es (vb. geld) vooropstelt 

Levinas: la mise en question de ma spontanité par la présence de l’autre (de slachtoffers van de 

crisis)  fragment : vooropstellen van hapiness before profit 

Bloch : hoop als realistisch optimisme  

Marcuse : band private/structurele wanorde  fragment: auteur van Purpose economy, stelt dat 

iets kopen (privédaad) is een politieke daad en heeft dus een impact op de structurele context  

5.11 Fritz Schumacher 

5.11.1 Levensloop 

• 20ste eeuw 

• Economist, maar voorkeur voor filosofie  

• Vooroorlogse periode: humanist die zich afzijdig hield van religie  

• Jaren 50: verdiepen in boeddhisme  uiteindelijk christendom 

• Bestudeerde christelijke filosofen vb. Thomas van Aquino 

• Noodzaak intermediaire technologie 

5.11.2 Zingeving en ethiek 
Spitst zich toe op ethiek (= leer van goed en kwaad): het is te weinig duidelijk wat de mens zingeving 

verschaft (wat mens verlangt, wat mens wettelijk geluk brengt,…)  

Deugdenethiek: richting waar wetenschap en ethiek evolueren in vraag stellen en zo tot redelijk 

rationaliteit komen  

Situeert mens binnen een wereld met 4 zijnsniveaus: delfstoffen, planten, dieren en de mensen 
 niet alle zijnsniveaus zijn te herleiden tot materie 
 onderscheid tussen convergerende en divergerende problemen:  

• Convergerende problemen: problemen die zo weinig mogelijk met het bewustzijn te maken 
hebben, ze kunnen opgelost worden binnen het kader van de wetten van de levenloze 
natuur  éénduidige oplossing  
 

• Divergerende problemen: problemen waarvoor tegenstrijdige oplossingen worden 
uitgewerkt, de oplossingen gaan meer en meer van elkaar divergeren, ze worden opgelost 
buiten het zijnsniveau van de levenloze natuur 

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/rendement-van-geluk.html


 Slechts wanneer men een beroep doet op het zelfbewustzijn krijgt men de mogelijkheid om 
de spanning vrijheid-orde af te wegen en een ethische keuze te maken  
vb. opvoedkunde: ofwel kies je voor vrijheid, ofwel kies je voor orde 
vb. economie, sociologie, recht, politiek,… 

 

5.11.3 Economie en technologie voor de mens 
Divergerende economische problemen opheffen door vanuit economische praktijk op microniveau 
de economische praktijk van het macroniveau te bereiken:  

• Persoonlijke, kleinschalige microsfeer verwaarloost het innerlijke van de mens niet  
 Micro-invalshoek: intermediaire technologie i.p.v. moderne technologie 

• Economisch alternatief mogelijk maken door:  
o Experimenten met intermediaire technologie  
o Uitbouwen van ondernemingen met typische kenmerken: 

▪ intermediaire technologie = kleinschalig, eenvoudig, minder 
kapitaalintensief, meer geweldloos 

▪ Kenmerken toepassen op mesoniveau vb. duurzame grootschalige 
ondernemingen  

▪ Kenmerken toepassen op macroniveau vb. duurzame wereldeconomie  

5.11.4 Concreet utopische denker  
Hij treedt in voetspoor van een reeks utopische socialisten:  

• Robert Owen (18de – 19de eeuw): weinig aanhangers omdat 
o Zijn theorieën en voorstellen doen een beroep op specifieke eigenschappen van het 

zelfbewustzijn van de mens  
o Betrekt ethische visie bij rationeel-economische visie  

• John Ruskin (19de eeuw): klaagt traditionele economische theorieën aan omdat ze geen 
beroep doen op verantwoordelijkheid van de mens 

• Richard Tawney: geen enkele structurele systeemverandering is in staat om egoïsme van 
mens weg te nemen  oplossing: omgeving scheppen waarin egoïsme minder gestimuleerd 
wordt  

5.11.5 Besluit 

• “naïeve utopist”: ethische visie staat haaks op de mens als een begerig wezen dat altijd meer 

wilt  

• Schumacher behoort tot utopische auteurs zoals Owen, Ruskin en Tawney: met uitbraak van 

economische wetenschap door Smith, begonnen er zich alternatieve paradigma’s te 

ontwikkeling  utopische economische denkers: pre-paradigmatische theorieën (denkbaar 

en realiseerbaar meer optimaal economisch systeem)  pionierswerk in uitwerking van 

nieuw paradigma  

• Praktische experimenten op microvlak  verbetering op macrovlak  

5.12 Michel Foucault  

5.12.1 Situering vanuit het structuralisme  
De mens zit gevangen binnen verschillende structuren: 

vb. langage is gegeven nog voor de spreker de taal kan gebruiken en hij kan zich niet aan deze 

wetmatigheden (spelling, uitspraak,…) onttrekken  door deze structuren staat de mens niet langer 

in het centrum, maar maakt hij deel uit van een netwerk, veld, structuur  structureren zijn 

belangrijker dan de individuele mens, die er zich niet meer totaal los uit kan maken 

Door filosofie: structureren en onze plaats erin begrijpen  daardoor kunnen we ons tegen deze 

macht beschermen  



5.12.2 Tegen het humanisme van Hegel tot Sartre 
Michel Foucoult:  

• 20ste – 21ste eeuw 

• Onderzoeksterreinen: taal, geesteszieken, gevangeniswezen, seksualiteit en macht 

• Uitgangspunt: kritiek op humanisme van Sartre:  
o het moderne, echte humanisme is niet ontstaan in de renaissance, maar tegen het 

einde van de 18de eeuw 
o vooral uitgewerkt door Hegel, Marx en hun volgelingen tot Sartre 
o humanisme beloofde de mens vrij, soeverein en gelukkig te zijn  dit is verkeerd! 

 Het is zinloos om zich in te zetten voor voortuitgang van mens en zijn geluk  
 We moeten vooral zoeken naar optimaal functioneren van de maatschappij  

5.12.3 Tegen de filosofie van het subject 
Descartes: bouwt zijn filosofie op het subject dat de wereld schept  

↔ Marx, Freud, Nietzsche: subject schept niets, subject wordt geschapen door omstandigheden 

 filosofie bouwt op door voorwaarden/omstandigheden te zoeken waardoor het subject tot stand 

komt  subject wordt zelf een deel van een functie van het discours dat ons grotendeels bepaalt  

5.12.4 Het discours 

• zegt vb. wat mag en niet mag  

• enorme invloed op onze status in de maatschappij vb. iemand die beschaafde taal niet 

beheerst, is enigszins gehandicapt  

 taal is direct met macht verbonden, dus we moeten de macht via de taal onderzoeken  

5.12.5 De macht  

• macht is geen bezit, maar een strategie  macht bestaat enkel door uitoefening  

• macht is niet gelokaliseerd  macht zit ‘overal’, dus ze kan niet worden uitgeschakeld 

• macht proberen te begrijpen door machtsinstellingen te onderzoeken vb. scholen, 

gevangenissen, instellingen voor geesteszieken, seksualiteit, ziekenhuizen  bepaalde 

ideeën (over wat normaal en abnormaal, ziek en gezond, goed of slecht, seksueel 

aanvaardbaar of pervers is) dienen ertoe om bestaande sociale systemen te bevestigen 

5.12.6 De filosoof met de krant  

• interesse voor gebeurtenissen van vandaag en hun achtergrond  

• pessimistisch op vlak van zingeving  

5.13 De analytische en logisch-positivistische filosofie  

5.13.1 Situering 
Door opmars van fascisme vluchtten vele Duitse en Oostenrijkse denkers naar Engeland of VS: ze 

beïnvloeden in Engeland de ontwikkeling van het Angelsaksische denken  

5.13.2 Bertrand Russel  

• 19de – 20ste eeuw  

 

 

 

 



Zijn filosofie: we moeten teruggaan naar het conflict tussen empiristen en rationalisten  

• eerder geneigd met empiristen in te stemmen 

•  maar hij kon zich als mathematicus niet vinden met hun methode en resultaten: 
o Principia Mathematica: zoektocht naar logische fundamenten die wiskunde mogelijk 

maken 
o Inzicht: “zuivere wiskunde is in het algemeen niets anders dan een voortzetting van 

de deductieve logica (deductief = methode waarbij het bijzondere uit het algemene 
wordt afgeleid)  

o Filosofische problemen konden worden gereduceerd tot “syntactische” problemen 
Vb. er is een gegeven c zodanig dat de uitspraak “c schreef de Kapellekensbaans” 
juist is wanneer x gelijk is aan c  

▪ Goede syntaxis: “de auteur van de Kapellekensbaan bestaat” 
▪ Slechte syntaxis: “Boon bestaat” 

 “bestaan” kan alleen maar worden toegepast op beschrijvingen 
 Wereld bestaat uit logisch met elkaar verbonden “sense-data” (zintuiglijke feiten)  

o Particulier  
o Of algemeen (universals)  

 Feiten zijn op zich niet juist of onjuist, alleen de uitspraken erover kunnen juist of onjuist zijn  
 
Samenvattend:  

• nu ‘eindelijk’ kunnen beperken tot eerste taak: inzicht in de wereld verwerven 
o het zou volgens Russell moreel (opdracht te buiten) én intellectueel (eindeloze 

discussies) verwerpelijk zijn dat een filosoof zich met andere vragen nog zou 
bezighouden 

• ook mag de religieuze overtuiging geen enkele rol meer spelen in denken v filosoof 
 

5.13.3 De Wiener Kreis 

• ontstaan: midden 20ste eeuw 

• leden: mathematici, natuurwetenschappers 

• positivisme 

• kritiek op metafysica: metafysica probeert te bewijzen dat er dingen zijn die op geen enkele 

manier ervaren kunnen worden  kritiek: wat niet door ervaring kan worden geverifieerd, is 

zinloos 

• toelegging op verfijning van hun waarheidscriterium (verifieerbaarheidsprincipe) 

Moritz Schlick 

• 19de – 20ste eeuw  

Opgave filosofie: begrippen logisch doorlichten 

• hij onderzocht begrippen “ruimte, tijd, materie, causaliteit, waarschijnlijkheid, vrije wil” 

• conclusie: alleen “ik” kan weten wat een bepaalde uitspraak betekent, zodat de 
“uiteindelijke betekenis” van een ervaring toch onuitspreekbaar zou zijn  

Rudolf Carnap 

• 19de – 20ste eeuw  

• Trachtte eerst logische constructie van wereld op te bouwen  maar te moeilijk om hele 

publieke wereld van wetenschappelijke kennis te reduceren tot private ervaringen  

• Kritiek op metafysica: filosofie = “logica van de wetenschap”, waarbij rationaliteit 

vooropstaat  hij verwerpt zingevende (metafysica) en uitzichtgevende (ethische) 

uitspraken 



• Concentreert zich op wetenschappelijke taal  filosofie bestaat uit analyse van taal en 

onderscheid tussen vormen van taalgebruik 

Alfred Ayer 

• 20ste eeuw 

• Geen lid van Wiener Kreis, maar hij verdedigde wel hun klassieke stellingen  

• Belangrijkste Engelse logische positivist  

Probleem van Britse empirische filosofie: “onze kennis van de externe wereld”:  

• het is inderdaad altijd logisch mogelijk dat we ons vergissen 

• maar daarom niet onmogelijk te ‘kennen’ 
 tracht te bewijzen dat mbv inductieve methode ook tot zekerheden kunnen komen 
 inductieve methode: methode waarbij we het algemene afleiden uit het bijzondere 

 

5.14 Ludwig Wittgenstein 

5.14.1 Situering 

• 19de – 20ste eeuw  

• Op verschillende gebieden van de cultuur zocht men naar vereenvoudiging van theorie en 

praktijk  

 Wittgenstein probeert een zo eenvoudig mogelijk fundament van de filosofie te vinden 

5.14.2 Levensloop 

5.14.3 Tractatus logico-philosophicus 
De vraagstelling van filosofische problemen is terug te brengen tot misverstanden van de logica van 

onze taal  dus zoeken naar de grens van dat wat zinvol kan worden uitgedrukt  alles wat die 

grens overschrijdt is zinloos  

“Waarover je niet praten dan, daarover moet je zwijgen”: dit kan 2 dingen betekenen:  

• Wat over grens van het inzicht  (of logisch controleerbare taal) wordt gezegd is zinloos:  
 Aanvaardbaar voor de leden van de Wiener Kreis : bevestiging van hun verzet tegen 

metafysica (vraag naar zin) 

• Met de middelen van de filosofie kan men niets zinvols zeggen over bepaalde dingen, die 
daarom op zich niet zinloos zijn:  

 Volgens Wittgenstein: belangrijkste deel: grens dient om vragen van de logische controle af 
te schermen (dient dus niet om vragen omtrent uitzicht op juiste handelen te verwerpen)  

 
Grens trekken tussen wetenschap en niet-wetenschap: criteria vastleggen waaraan alle 
goedgevormde zinnen die feiten vaststellen moesten voldoen  
↔ Schijnzinnen: voldoen niet aan criteria  

 Ontwikkeling taaltheorie die naar eenvoudigste bestanddelen van de taal op zoek gaat 
(Elementarsätze)  

  

5.14.4 Philosophische Untersuchunge 

• Analyse over functies, levensvormen van taal 

• Taal wordt gebruikt binnen een taalspel (language game) waarvan we de regels moeten 

kennen om de uitspraken te begrijpen 

 Taal is dus een bestanddeel van handelen 

• Verwerpt mogelijkheid privétaal:  

o taal is in overeenstemming met impliciete of expliciete regels, dus we kunnen 

onderscheid maken tussen louter klanken en taal  



o er is geen criterium om vast te stellen of een privétaal juist of onjuist gebruikt wordt, 

dus kan niet bestaan 

5.14.5 Besluit 

• logische basis voor filosofie op te bouwen: hij maakt een onderscheid tussen het “zegbare” 

en dat wat op een verschillende manier benaderd moet worden  

• pessimisme  

Hoofdstuk 6: de vragen naar zin, in- en uitzicht blijven in het nieuwe 

millennium  

6.1 Paul Ricoeur  

6.1.2 Biografie  

• 20ste – 21ste eeuw  

• Protestantse familie uit Frankrijk 

• Studeerde aan Sorbonne: sterk beïnvloed door Gabriel Marcel 

• WO2 gevangen genomen: boeken over Karl Jaspers en Husserl gelezen 

• « La symbolique du mal », « Soi-même comme un autre », « La métaphore vive », « Temps et 

récit », « De l’Interprétation. Essai sur Freud » : stelt Marx, Freud en Nietzsche voor als 

meesters van het wantrouwen 

6.1.2 De zijnsbevestiging 
Vertrekpunt: mens vormt zichzelf door “oorspronkelijke zijnsbevestiging” door pogen en verlangen 

Oorspronkelijke zijnsbevestiging = act die aan ons handelen, denken en voelen voorafgaat, maar die 

ons nooit ‘gegeven is’ en dus nooit te ‘schouwen’ is 

 ook als vrijheidsact bestempeld: vrijheid staat voorop 

= principe van wat we zijn en wat we te zijn hebben  

 Ricoeur wil het zijnsverlangen blootleggen om mens een correct zelfbegrip te hebben  

 Enkel op deze manier is samenleving mogelijk, over de vervreemding heen 

Kwaad is niet even oorspronkelijk als de vrijheidsacts, maar 

• kwaad en vrijheid kunnen elkaar verhelderen 

• kwaad op individueel niveau en in structuren  
vb. arbeidsverdeling  kwaad: geestdodende ervaring 
 kwaad is een verschijnsel van de vrijheid, waardoor de vrijheid onbereikbaar wordt 

6.1.3 De andere 
Enkel ethisch bestaan binnendringen door ontmoeting met de andere  vrijheid in 

intersubjectiviteit (=dingen die door meerdere mensen worden gedeeld)  

 ethisch bestaan als optie waarbij men al dan niet respect heeft voor zowel de andere als voor 

zichzelf als persoon 

 gevolg: jezelf beperken: neiging om alles te objectiveren wordt ingeperkt  

Trekt intersubjectiviteit van de andere mens open naar de hele wereld: mens zit verankerd in geheel 

van structuren en instituties  



6.1.4 Het instituut  
Wanneer de vrije mens via ontmoeting met de andere het ethische bestaan binnentreedt, kan dit 

alleen maar op basis van instituties (= geheel van regels met betrekking tot handelingen binnen het 

sociale leven, waardoor ieders vrijheid zich kan realiseren zonder deze van de andere te schaden)  

Synthese tussen vrijheid en institutie is oorsprong van een zware tegenstelling:  

• realiteit van bureaucratische institutie 
↔ 

• verleiding om vrijheid los van institutie te zien  
 
Mensheid dreigt te breken tussen korte relaties (van vriendschap, echtpaar en privéleven) en lange 
relaties (van economische, politieke en culturele leven): dit conflict kan enkel doorleefd worden 
indien men overtuigd is van de synthese tussen vrijheid en zijn  want een vrijheid die niet 
geïnstitutionaliseerd is, is potentieel terroristisch  dus bij iedere institutie moet men zich de vraag 
stellen of ze de realisatie en uitbloei van de vrijheid dient  
 
Wat is een zinnige vrijheid? 

Centrale probleem van de politiek is de vrijheid  staat fundeert vrijheid, maar vrijheid beperkt hun 

macht  verwijzing naar Hegel: vrijheden moeten door economische, politieke en culturele 

instituties bemiddeld worden 

6.1.5 Het egocentrisme voorbij? 
Volgens Levinas: egocentrisch zijnsverlangen enkel overstijgen door een appel te doen op het Gelaat 

van de Andere  Gelaat van de Andere kan je ertoe bewegen de zorg voor het eigen zijn te vergeten 

en je doet dus een appel op je eigen verantwoordelijkheid 

Ambiguïteit bij Ricoeur:  

• je kan jezelf inperken zonder jezelf ter discussie te stellen, zonder de willekeur van het eigen 
zijnsverlangen in te zien  door dreiging die van de andere op de eigen vrijheid uitgaat  
 altruïsme 

• beklemtoning egocentrisme (of “wederkerig welbegrepen eigenbelang)  
 
In Ricoeur’s boek: Soi-même comme un autre: staat toch meer open voor visie Levinas 
 

6.1.6 Een ethische triade 
Ricoeur construeert met zijn ethische theorievorming een triade over de betekende ethische 

scholen heen:  

verbinding tussen aristotelische traditie en traditie van Kant:  

• aristotelische traditie: nadruk op teleologische ethiek of doelenleer = goed gedrag ondergeschikt 

is aan wat voor bijvoorbeeld een mens, de mensen of de mensheid uiteindelijk wenselijk is 

• traditie van kant: nadruk op deontologische benadering of plichtenleer = gaat uit van absolute 

gedragsregels vb. iets wat slecht is, is volgens een deontoloog altijd slecht, ook als de uitkomst 

goed zou zijn, want er bestaat geen "goed" als zodanig 

 

 principe-ethiek 

 

 



verbinding tussen principe-ethiek en situatie-ethiek 

Ricoeur sluit zich hier aan bij Hegel: moraal van Kant is veel te abstract, Ricoeur en Hegel willen naar 

een concreet moraal  

 deugdenethiek 

6.2 John Rawls 

6.2.1 Levensloop 
20ste – 21ste eeuw 

6.2.2 Een theorie over rechtvaardigheid/a theory of justice (20ste eeuw) 
Variante op speltheorie van Wittgenstein  

Algemeen idee: men heeft morele regels nodig voor het functioneren van de maatschappij  geheel 

van “praktijkregels” vormt de “morele werkelijkheid” 

In zijn boek wordt het algemeen idee toegepast op rechtvaardigheidsprincipe: welke regels moeten 

we volgen om een zo rechtvaardig mogelijke maatschappij te kunnen verwezenlijken? 

Rechtvaardigheid: alle mensen hebben gelijke kansen (fairness) 

 maar niemand kan de toekomst voorspellen, dus we moeten onderhandelen over beste vorm van 

maatschappij die we zouden willen indien ons een tegenslag zou overkomen  we handelen achter 

een “sluier van onwetendheid” (veil of ignorance)  

Veronderstelling:  

• Iedereen kan een rationeel en redelijk idee ontwikkelen over goed en kwaad 

• Iedereen kan een idee over rechtvaardigheid uitdenken, gekoppeld aan verlangen van zo 
rechtvaardig mogelijk behandeld te worden 

 
 Sociale theorie voor een maatschappij waarin iedereen toegang heeft tot “primaire 

sociale goederen” (basisvrijheden, toegang tot ambten, inkomen, vermogen en 
zelfrespect)  

 
Maar principes in sociale en historische context kunnen in conflict zijn met andere principes 
vb. het duurde erg lang voor vrouwen over dezelfde rechten beschikten als mannen  
 moreel onaanvaardbare achterstand inhalen door affirmative action: bij twee kandidaten met 
gelijke kwalificaties, kiest men voor de vrouw of persoon uit minderheidsgroep 
 moreel evenwicht (reflective equilibrium) 
 
Praktijk: nog steeds niet opgelost conflict tussen vrijheid en gelijkheid (gelijkwaardigheid)  
 

6.2.3 Liberaal neutralisme 

6.3 Jean Baudrillard 
• 20ste – 21ste eeuw  

• Taalkunde, structuralisme, etnologie, semiotiek (= studie van tekenwaarde van objecten), 

consumptiemaatschappij 

6.3.1 De tekenwaarde van de objecten of semiotiek 
Marx maakte onderscheid tussen:  

• Gebruikswaarde: waarvoor kunnen we een object gebruiken om beter te leven? 

• Ruilwaarde: wat kunnen we voor een object krijgen? 



Symbolische waarde: vb. stoel als symbool van gevestigdheid en gezag  

Baudrillard: objecten kunnen statusmerken zijn  

 geven waarde aan een plaats in tekens = tekenwaarde  

 geldt voor alle objecten in een consumptiemaatschappij 

vb. een rok is ‘in’ of ‘out’ i.p.v. warm-koud, praktisch-onpraktisch,… 

6.3.2 Discriminatie door differentiatie  
Drang om zichzelf te differentiëren van anderen:  

• vroeger moesten objecten onze behoeften (bescherming tegen honger, koude,…) bevredigen 
↔ nu objecten om status te laten zien  

• gevolg: op de duur kunnen we on slechts door consumptie verwezenlijken  gevangenen 
van een tekensysteem 

• discriminatie tussen diegene die over ‘exclusieve’ tekens bezitten en de ‘anderen’ 
vb. haute couture ↔ C&A, H&M,… 

6.3.3 Van een kritiek op Marx naar een symbolische samenleving  

• kritiek: Marx is niet ver genoeg gegaan met zijn maatschappijkritiek en is daarom niet tot de 

juiste antwoorden gekomen  

• misbruiken en onrechtvaardigheden van het kapitalisme (vervreemding, onteigening, 

uitbuiting) zijn eigen aan het kapitalisme en productieproces 

• politiek-economische samenleving  symbolische samenleving:  

o inzicht: we moeten symbolische waarden in ons leven en in de maatschappij 

beklemtonen  

o zingeving: geen ruil-, gebruiks- of tekenwaarde, wel symbolische uitdrukking van 

onze gevoelens van subject naar subject 

o uitzicht (handelen): door ons naar symbool te keren, krijgen we weer zicht op een 

manier om menselijke waarden te herstellen 

6.4 Jürgen Habermas 

6.4.1 Levensloop 

• 20ste eeuw  

• Traumatiserende effect van nationaalsocialisme en oorlog  engagement voor rationaliteit 

en democratie  

• Vertegenwoordiger van Frankfurter Schule  

• “De theorie van het communicatieve handelen”: synthese van psychoanalyse van Freud, 

analytische taalfilosofie van Wittgenstein en Engelse analytische school 

6.4.2 De theorie van het communicatieve handelen 
 

6.4.3 Ethisch bewustzijn en communicatief handelen 
‘Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln’: formulering van 3 principes die noodzakelijk zijn 
voor ontwikkeling van moraalsysteem, rekening houdend met universalisme van de rede en 
verlichtingsprincipes van vrijheid en gelijkheid:  

• Principe van universaliteit: allen die betrokken zijn aanvaarden de gevolgen van een norm 

• Morele normen zijn geldig wanneer ze goedkeuring hebben van allen  

• Alle deelnemers moeten vrij kunnen beslissen 
Aanvulling door solidariteit: inzetten voor welzijn van de medemens en de grotere gemeenschap  
 



We leven in een pluralistische maatschappij: verschillende gemeenschappen aanvaarden dezelfde 
universele regels, maar stellen verschillende normen op  
 

6.4.4 Democratie, de natiestaat en Europa  
Europese eenheid is pas levensvatbaar wanneer burgers samen een grondwet uitwerken 

 basis voor democratisch Europees burgerschap 

 gedeelde politieke cultuur: door verschillende nationale interpretaties van dezelfde rechten en 

dezelfde universele principes 

 Theorie van communicatieve handelen toegepast op Europese eenwording 

6.5 Martha Nussbaum  

6.5.1 Levensloop  

• 20ste eeuw  

• Groeide op in aristocratische WASP milieu  zorgt voor latere afkeer van elitair denken en 

leven  

• Bekeerde zich tot liberale jodendom  

• Feminist: discriminatie in academische wereld 

6.5.2 De breekbaarheid van het goede 
“The fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek tragedy and Philosophy”: 

• Kwetsbaarheid van individuen die hun leven gewijd hebben aan verdediging van 

gerechtigheid en het goede  

• Die kwetsbaarheid zorgt ervoor dat individuen in staat zijn om het goede te realiseren  

• Verwerpt platonische idee van eudaimonisme: het inzicht in het goede en het kwade leidt 

niet vanzelf tot een uitzicht op het ‘goed doen’ 

6.5.3 Van de stoïcijnse wereldrepubliek naar het multiculturalisme 

• Trekt idee van universeel mensdom door tot in hedendaagse multiculturele samenleving  

• Benadrukt cruciale rol van opvoeding en onderwijs  trekt dit door naar hoger onderwijs 

over de hele wereld: hoger onderwijs wordt bedreigd door alle economische krachten, die 

uit zijn op een winstbejag i.p.v. uitbreiding van de democratie 

6.5.4 Seks, gender, homofobie  
“From Disgust to Humanity: Sexual orientation and constitutional law”:  

• onderzoekt manier waarop morele en emotionele walging de wetgeving over 
homoseksualiteit beïnvloedt 

• afwijkend seksueel gedrag van een heteroseksuele schaadt niemand  

• discriminerende wetten en maatregelen tasten de vrijheid van getroffen individuen en 
minderheidsgroepen aan  

 
“Sex and social justice”:  

• onderscheid tussen seksualiteit en genderrollen  

• “objectificatie” (= het tot object maken van de vrouw) verfijnen, ze onderscheidt 7 vormen: 
instrumentalisering, ontkenning van autonomie, inertie, schendbaarheid, eigenaarschap, 
ontkenning van subjectiviteit en uitwisselbaarheid  

 
Samenvattend: synthese tussen klassieke filosofische en religieuze tradities (vnl jodendom) met 
moraal-filosofische problemen  



6.6 Slavoj Zižek 

6.6.1 Levensloop 

• 20ste eeuw 

• Stevig verankerd in Joegoslavische socialistische systeem: vader was regeringsambtenaar, 

moeder was boekhoudster in staatsbedrijf 

6.6.2 Communisme zonder leiders 
“The sublime object of ideology”:  

• Nieuwe interpretative van marxistische theorie 

• Kritische benadering van Marx’:  
Marx: ideologie als vals bewustzijn  ideologie belet ons de werkelijkheid te begrijpen  
↔ Zizek: vals bewustzijn als product van onderbewuste  ideologie dient om gevestigde 
orde aanvaardbaar te maken en te versterken  verloopt niet “rimpelloos”  kloof tussen 
werkelijkheid van dagelijkse ervaring en diepere realiteit  individuen verzetten zich tegen 
bestaande macht  pleit voor een communisme zonder leiders 

6.6.3 Belangstelling voor het christendom 
Slavoj Zižek: atheïst maar ziet menswording van Christus als een historisch moment waarop 

mensheid zich ontwikkelt in de gemeenschap van de Heilige Geest: macht van de Geest is een 

virtueel bestaan  zijn status is een subjectieve vooronderstelling: bestaat slechts in mate dat 

subjecten handelen alsof hi bestaat  

6.6.4 Lof van de onverdraagzaamheid 
In vraagstelling van:  

• Burgerlijke consensus of “pensée unique” 

• Politiek correcte gemeenplaatsen  
 
“Pleidooi voor de onverdraagzaamheid”: hij is geen verdediger van vreemdelingen haat, maar hij 
ergert zich aan zelfgenoegzaamheid van mensen die verdraagzaamheid propageren 

 Hegemonieke ideologie van het geglobaliseerde kapitalisme  
 
Negatieve benadering van huidige situatie leidt tot waarachter inzicht 

6.6.5 Postmodernisme van de vorm, modernisme van de inhoud 

•  Bewuste vermenging van alle genres 

o wordt hierdoor vaak onterecht als postmodern filosoof beschouwd  

o lezers zien vaak over het hoofd dat Slavoj Zižek als modernistische denker de hele 

erfenis van het westerse denken heeft aangepast  heeft dit gebruikt om verder te 

denken  

• Hegel, Marx: systeemdenker  

↔ Slavoj Zižek: geen systeemdenker, gebruikt theorieën van klassieke en moderne filosofen 

als werktuigen om toegang te verschaffing tot complexe realiteit van 21ste eeuw  


