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Inleiding tot de filosofie 
H1: Zin, in- en uitzicht  

1.1 De filosofische vragen  
Drie categorieën:  

1. Uitzicht, criteria van het handelen  

2. Kennis / Inzicht  

3. Zicht krijgen op wat ons leven zin geeft  

 

Actualiteit 15/02/2017  

Op welke vragen bieden de koppen van deze krant antwoord? (vragen komen v/d lln)  

1. “Weyts pompt 800 miljoen euro in openbaar vervoer” 

 ‘Waar gaat ons belastinggeld naar toe?’  

 DUS: een vraag die naar kennis/informatie gaat vragen  

2. “Modieuze bus” 

 ‘Hoe openbaar vervoer aantrekkelijker maken?’  

 DUS: heeft te maken met ‘wegen tot geluk’, dus naar het vinden van de zin van het leven (er zijn 

mensen die denken op basis van kledij gelukkig te kunnen zijn)  

3. “Korting op alle bestellingen”  

 ‘Hoe geld winnen? 

 DUS: criterium van het handelen, nl. zo goedkoop mogelijk consumeren  

 

Conclusie: wij komen dagelijks in aanmerking met die 3 vragen, ze houden de mensen bezig  

 

Filo-sofie  

 Sofie / sofos = wijsheid  

 Wij willen een antwoordt waarop we kunnen steunen 

 - Philein = smachten naar, begeren, verliefd zijn op, beminnen  

 steunt op kennis / rationaliteit / kritisch denken  

- Philos = vriend  

- Phileo = bemin  

 

“Het nieuws is een bordeel van meningen geworden”  

 dit is het omgekeerde van de rationaliteit/het kritische (die meningen filtert)  

 

De filosofie is de basis van elke wetenschap  ongeveer vanaf de 6de eeuw v.Chr. werden alle vormen van 

denken – natuurwetenschappen, literatuur en politieke problemen – door filosofen bedreven  

 

Filosofie is op zoek naar een juist of waar antwoord (wijsheid), omtrent de 3 grote vragen 

1. Inzicht: naar een juist zicht op een rationeel verstaan (inzicht in de werkelijkheid)  

 Wat kunnen we weten?  

2. Uitzicht: naar een juist zicht op de manier waarom we handelen (uitzicht op ons doen en laten)  

 Wat kunnen we doen?  

3. Zinzicht: naar een juist zich op een zinvolle manier leven  

 Wat mogen we hopen?  

 

Artikel: “Het drama van de markstaat”  

 Handelen van de politiek leidt tot drama  
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Er is een bedrijf ‘Sophia’  

 Ook daar zie je de drie aspecten van de filosofie tot uiting komen: 

- Gebaseerd op kennis  

- Handeling: ze willen mensen beter maken (handelen moet georiënteerd worden) 

- De zinvolheid van de mensen die gezond zijn (mensen beter maken)  

 

DVD-fragment + vraag: 

“Op welke manier herken je opnieuw de 3 grote vragen van de filosofie?”  

 

Definities van de filosofie  

1. Wijsbegeerte  

= leer en wetenschap van de begrippen in hun hoogste algemeenheid  hier gaat het vooral over de 

kennis  

2. Wijsgerig stelsel  

“Een filosofie is geen filosofie als het niet voorschrijft wat de mensen doen”  hier gaat het over het 

handelen  

3. Levensbeschouwing, wereldbeschouwing  zinzicht  

 

DUS: de drie elementen zitten in de definitie  

 

4. Extra begrip:  

Studie van de algemene beginselen van een bepaalde tak van kennis (synoniem: wijsbegeerte)  

 takken zoals sociologie, economie, techniek, politiek,…  

 

Fragment ‘De mol?’  

1) Vraag naar kennis/inzicht: ‘Wie is de mol?’  

2) Handeling: ‘Wat gaan we doen?’ of ‘Ben ik solidair of niet?’  

3) Zinzicht (zicht op wat al dan niet zin geeft): ‘Loser’, ‘Tof, ‘Zingeving van het verdienen van €5000’, 

‘Jammer’  

 

 

Actualiteit 22/02/2017  

1. “De spanning stijgt” (foto er bij van de Oscars)  

 Het is eigenlijk een voorspelbare zaak, aangezien er genomineerden zijn, dus het is een 

doorprikbare stelling  

2. “Vriendschap tussen man en vrouw is moeilijk”  

 Hier wordt de evidentie van verliefdheid doorprikt  

3. “KU Leuven geeft nieuwe definitie aan BURN OUT” 

 Het doorprikken van een vroegere stelling/definitie  

 

Het doorprikken van die waarheden is begonnen met het ontstaan van de filosofie (is de start geweest)  om 

zich te onderscheiden van mythes, godsdienst en ideologieën  

 

1.2 Filosofie en mythologie  
 Dat nadenken omtrent het onderscheid tussen mythes en waarheden is begonnen in het huidige Turkije 

(Anatolië)  Kritisch denken is hier ‘ontstaan’  

 

 Ook het concept van landbouw is daar ontstaan 

 De filosofische vragen werden pas mogelijk en zinvol nadat de mensen op een zeker niveau van 
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materiële beschaving waren geraakt en dus niet hun hele actieve leven aan het produceren van voedsel 

en de bescherming tegen de natuur (hitte, koude, dieren, ziekten) hoefden te besteden  

DUS: Ze vestigden zich, zodat ze niet constant moesten rond reizen (= systematische methode om te 

overleven)  

      -> Dit is naar Europa overgewaaid  

 

DUS: ‘Turkije is meer dan een brug naar het Oosten’  

 Dat ‘meer’ dat wij moesten hebben, hebben we daar gehaald (de waarheden i.p.v. mythes)  

 

 “Mythen worden gezien als narratieve manipulaties waarvan de machthebbende klasse zich bedient en 

die derhalve gedeconstrueerd moeten worden” – Bart de Wever  

-> Concreet voorbeeld: mythe doorprikken dat een pakje sigaretten €6 zou kosten  

 Je moet de kosten van de samenleving in rekening brengen (gezondheid en milieu 

e.d.) en dan kom je uit op een prijs van ongeveer €100 per pakje  

-> Bv. ‘Scheren maakt je haren dikker en donkerder’ = stelling zonder grond / mythe  

    Het is gewoon donkerder omdat het geen zonlicht heeft gehad  

-> De mythe van de goedkope vliegtuigprijzen doorprikken 

    Ze zijn bv. €27, maar dat moet gerelativeerd worden, je moet (vanuit de filosofie) 

   ook kijken naar de kosten die te maken hebben met het klimaat, de nachtrust,…  

 

Van Dale: definitie van mythe  

1. ‘Een verhalende overlevering over universele thema’s’  

Bv. Het begin van de tijd, het ontstaan van de wereld, van de mens, van het leven,… 

“In een mythe wordt een onmogelijk antwoord gegeven op onbeantwoorde vragen” 

Bv. Is er leven na de dood?  

 In de filosofie: proberen mogelijke antwoorden te formuleren op beantwoordbare vragen  

2. ‘Een praatje zonder grond’  

3. ‘Als juist aanvaarde MAAR ongefundeerde voorstelling omtrent een persoon, een zaak, of een 

aangelegenheid (bv. klimaatcrisis)’  

 

DUS: Er is een punt gekomen in het sociale en historische groeiproces waarop deze mooie verhalen niet 

meer voldeden en er nieuwsgierigheid kwam  

 De Griekse handelaars die hun schepen over de hele antieke wereld uitzonden, hadden meer nodig dan 

mythen van Atlas en de Zonnegod en ze konden het succes van de landbouw moeilijk laten afhangen van de 

mysteries van Eleusius en de jaarlijks gebrachte offers  

 

Conclusie: Nieuwsgierigheid gekoppeld aan  de groeiende ervaring (experimenten, reizen, contacten met 

andere culturen) blijft de drijfveer van alle wetenschappelijke en uiteraard filosofische denken  

 

“Si on n’est pas curieux, on est foutu” – Georges Charpak  

 Nieuwsgierigheid is van groot belang  

 

“Passie voor een heel klein deeltje” (passie = die nieuwsgierigheid) – François Englert  

 
 

 

 

 

 

 

 

(Na Pasen zullen we zien dat er nog een 3e dimensie komt -> verwar ze NIET met de 3 vragen van de filosofie)  

 

Ervaring Nieuwsgierigheid (Thaumasia) 

Materie Geest 

Inductief Deductief afleiden wat de kern van de waarheid 
kan zijn 

Empirisch Rationeel (Je pense, donc je suis)  

Empirisme Rationalisme 
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Vaak wordt er gezegd dat die nieuwsgierigheid het hart is van het ontstaan van de filosofie, maar de prof vint dat 

de ervaring even belangrijk is.  

 

1.3 Filosofie en godsdienst  
 Zowel godsdienst als filosofie stellen vragen naar inzicht omtrent de wereld en mens  

MAAR: de methode om tot een antwoord te komen verschilt  

 

 In de filosofie is er geen plaats voor een boven- of buitenmenselijke openbaring  

 

Videofragment: ‘In Godsnaam’  

“Wat is de methode die centraal staat in de godsdienst?”  

 Kunnen wij God ervaren? -> De non zei: ‘ja’, maar dat steunt niet op de ervaring van de filosofie, het steunt 

op een andere manier, de manier van de godsdienst is de openbaring  

 

 En zo wordt God voorgesteld als: 

- De Alwetende (inzicht)  

- De Algoede (uitzicht)  

- De Almachtige (zinzicht)  

 

 De filosofie zal die antwoorden van de godsdienst niet zomaar negeren, men gaat dat bekijken: “Het 

eeuwig leven, wat zou dat kunnen zijn?” en dan gaat men dat kritisch benaderen 

DUS: een kritisch-rationele benadering van dezelfde problemen   

 

 De oorlog tussen filosofie (wetenschap) en godsdienst moet niet perse bestaan: 

▪ Wij hebben de godsdienst ook nodig gehad, je ZOU het kunnen zien als basis  

▪ Maar: in de tijd van Socrates was er een rivaliteit tussen de twee (bv. Gifbeker nemen als je niet 

geloofde in een godsdienstige uitspraak)  

 

Socrates werd van ‘atheïsme’ beschuldigd, terwijl in andere tijden de relatie tussen godsdienst 

en filosofie veel harmonieuzer en conflictloos was bv. In de middeleeuwse scholen was de 

filosofie de ‘ancilla theo-logiae’ (=de dienstmeid van de theologie), omdat ze het denken  

aanscherpte en verruimde tot op het punt waar de godsdienst het overnam  

 

▪ Wanneer de filosofische stroming is ontstaan: “Alleen maar sprake van materie en al de rest is 

zever” = fundamentalisme (Het is 1 van de 2)  

▪ DUS: filosofie en godsdienst zijn geen natuurlijke vijanden  

 

 De godsdienst spreekt zich soms uit op terreinen waar de filosofie geen antwoord kan geven of 

tenminste de vraag openhoudt  

 

1.2 Filosofie en ideologie  
Definities van ideologie  

= een samenhangend mensbeeld 

 Filosofie: niet het geval, bv. één zal meer nadruk leggen op materie en de andere op de geest  

 Mythe: niet altijd het geval -> verhaaltjes kloppen niet altijd en dat was de reden waarom filosofen 

wouden stoppen met mythen, ze wouden zekerheid  

 Godsdienst: niet altijd het geval -> liefhebbende god vs. straffende god  

 

= dat steun en zekerheid geeft  
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 Filosofie: niet altijd het geval, sommige uitspraken doen ons schrikken, waardoor e vragen krijgen en het 

dus in twijfel trekken  

 Mythe: hier heb je wel steun en zekerheid  

 Godsdienst: hier ook, veel vertrouwen in de toekomst en het leven na de dood (ze denken dat het er 

sowieso is)  

= al dan niet bewust wordt opgedragen  

 Filosofie: zal nooit iets opdringen, als de filosofie iets zou opdringen, bv. ‘er is maar 1 waarheid’, dan 

wordt het een ideologie  

 Mythe: bepaalde methodes worden (sterk) opgedrongen, bv. om de oogst te doen slagen, moet je een 

offer brengen  

 Godsdienst: men dringt zaken op, waardoor er een bepaald klimaat gevormd wordt  

Cfr. Tillich: “Geloven is de moed om te aanvaarden dat je aanvaard wordt” -> heeft een link met de 

huwelijksbelofte  

 

= antwoorden geeft maar geen vragen laat stellen 

 Filosofie  

 Mythe  

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

 

DUS: Ideologie is een samenhangend mensbeeld dat steun en zekerheid geeft, al dan niet bewust wordt 

opgedrongen en antwoorden geeft maar geen vragen laat stellen  

 Onderscheid tussen filosofie en ideologie is dan ook totaal  

 

Feitelijk is ideologie een verstard mensbeeld dat gecontroleerd wordt door autoritaire en absolute 

gezagsinstanties (politici, bedrijfs- en partijleiders) die geen tegenspraak dulden en de anderen als ketters of 

dissidenten vervolgen  

 

De ideologie helpt bovendien ook de traditionele zuilen in stand te houden, omdat elk contact met 

‘andersdenkenden’ of – nog erger – met twijfelaars en sceptici binnen de eigen zuil verhinderd wordt  

 Het is hieruit dat filosofie in een actief-pluralistische context een uitweg kan bieden  

 

Artikel Bart de Wever 

- Mythe doorprikken, nl. dat de mens goed is: “De mens is niet goed van nature, dat is de gecondenseerde 

wijsheid van 2000 jaar christendom”  

- De mens is de allerbeste en de allerslechtste  2 aspecten  

 

1.5 Het ontstaan van filosofie vanuit een mensbeeld 
-> Kijken hoe wij in staat zijn om zelf aan filosofie te doen  

 

 Om vanuit het vanzelfsprekende mensbeeld tot de filosofie te komen moeten we door drie belangrijke 

fasen gaan  

1. Het geleefde of geëxisteerde mensbeeld  

- Krijgen we van onze ouders mee (Men stelt dat wij als mensen te maken hebben met een geleefd mensbeeld 

-> wij worden door ouders opgevoed die weten wat normen en waarden zijn, wat goed en slecht is en gaan daar niet 

tegen in)  
- We leven volgens de waarden en verklaringen die ons milieu deelt  

bv. we gaan naar de mis met onze ouders of joodse kinderen volgen de joodse 

dieetwetten (kosher) zoals dat in hun familie altijd geweest is  

- Conclusie: een vrij onbewust mensbeeld en tegelijkertijd bepaalt het heel ons denken en 

handelen van vroeg of laat  

 

2. Het uitgesproken mensbeeld 
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- Overgang van de kindertijd naar de jonge volwassenheid (ritueel: vormsel)  

- Bij bv. het vormsel spreken de kinderen (jonge volwassenen) zich bewust uit voor het 

mensbeeld van hun familie en milieu  

 Ze kiezen nu ZELF voor het mensbeeld waarin ze zijn opgegroeid -> openlijk voor een 

bepaalde godsdienstige of humanistische overtuiging kiezen  

- Heel veel mensen groeien nooit boven deze tweede fase uit, ze blijven binnen het 

overgeërfde mensbeeld en – politiek – binnen hun traditionele zuil  

 

3. Het besproken mensbeeld  

- Bv. naar aanleiding van het volgen van lessen filosofie, is er sprake van een filosofische 

benadering  

- Hier worden eigen en ook andere mensbeelden kritisch bekeken  

- Het kan gebeuren dat men ofwel het vroegere mensbeeld verwerpt en het kan dus 

leiden tot:  

▪ Katholieken onkerkelijk worden: bv. Guy Verhofstadt is vanuit een katholiek nest 

onkerkelijk geworden 

▪ Vrijzinnigen die zich van kerk bekeren  

▪ Joden die de orthodoxe gemeenschap verlaten  

▪ Christen die moslim worden  

▪ Gelovigen of ongelovigen die radicaliseren (in positieve zin: de zin van het (her-) 

ontdekken van de radix (=wortel) van hun overtuigen)  

- Het vereist een dieper inzicht in onszelf en onze omgeving, evenals de moed om dit 

nieuwe inzicht ook in de praktijk om te zetten, vaak met zware offers (verlies van de 

vroegere geborgenheid en groepssteun)  

- Ingaan tegen een oppervlakkigheid (media, ontspanningsindustrie)  

 

Conclusie: hoe wij als mens ons individueel hiermee bezig houden, zijn wij in staat om aan te 

tonen kritisch te zijn en dus aan filosofie te doen  

 

 De continuïteit en de ontwikkeling van de ideeën en stromingen worden nagegaan en deze filosofische 

traditie is belangrijk omdat de eerste Griekse denkers de vragen hebben gesteld waarop we nog steeds 

verder zullen moeten ingaan, willen we iets over de achtergrond van onze tijd en onze individuele 

problemen begrijpen  

 

1.6 Filosofie: descriptief of normatief  
• Descriptief: beschrijvende filosofie dus het bestaande zo kritisch mogelijk beschrijven (een soort 

vaststellende filosofie)  

 Gaat over ‘het zijn’: al wat is en bestaat  

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

een mens EN het onderscheid tussen zijn en worden  

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

vraag naar een oerprincipe of God  

 Gaat over de mens:  

➢ Wijsgerige antropologie: wat is de mens?  

➢ Cultuurfilosofie: de wisselwerking tussen mens, tijd en omgeving (bv. techniekfilosofie 

en filosofie van de economie)  

➢ Sociale filosofie: de relatie tussen mens en samenleving  

 

• Normatief: het juiste denken en handelen trachten te bepalen  

 Hoe kunnen we juist kennen?  

➢ Logica: de theorie van het juiste redeneren  
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➢ Kennisleer (epistemologie): wat is de waarde van ons kennen?  

 Hoe moeten we juist handelen?  

➢ Moraalfilosofie (ethiek)  

 Hoe kunnen we de juiste zin van het leven vinden?  

 

In dit vak  eerder normatieve filosofie bekijken, want je zoekt nl. zicht te verwerven op hoe de dingen juist 

in  elkaar zitten + zicht krijgen op de juiste manier om je uit de slag te trekken bij het handelen + een juist 

zicht verkrijgen op de zin van het leven  

 

Conclusie: de filosofische vragen naar inzicht, uitzicht en zinzicht  

 Een hedendaagse atheïstisch filosoof Luc Ferry plaatst deze 3 vragen voorop in zijn “Apprendre à vivre”  

 Een Christen filosoof als Aurelius Augustinus had het al in de 4e/5e eeuw over deze topics  

 De agnostische verlichtingsfilosoof Immanuel Kant verwoordde deze 3 vragen als volgt: 

 Wat kan ik kennen? (I)  

 Wat moet ik doen? (U) 

 Wat mag ik hopen? (Z)  

 

1.7 Wat kan je met filosofie doen? (= conclusie les 1 & 2) 
 Het is op het 1e zicht lastig: een soort gevaarlijke bezigheid (maatschappelijk maar ook bv. individueel, 

als wij een vliegtuigticket zien voor €27 worden wij individueel lastig gevallen, zie hierboven)  

 “Filosofie, daar kun je alles mee doen” – Wouter Trappers  

 Economisch: Profit (winst) op het oog hebben: dan van belang om juiste kennis te hebben (inzicht)  

 Sociaal/politiek: People: het gaat over het handelen van de mensen en hoe men mensen handelt 

(uitzicht)  

 Ecologisch: Planet (zinzicht)  

 

 Duurzame samenleving: Elkington: heeft 3 P’s naar voren geschoven om een duurzame samenleving te 

behartigen  

 

DUS: filosofie maakt ons leven vaak moeilijker, maar het evolueert naar een broodnodige activiteit willen wij 

onze wetenschappelijke vraag beantwoord zien  

 

DVD-fragment: De Klas met Lieven Scheire  

“Hoe zet wetenschap (zoals filosofie) zich af van de kenmerken van een ideologie of mythe?” 

 Men is voortduren nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen, dus niet zomaar een samenhangend 

mensbeeld  

 Men kan uit zijn lood geslagen worden door nieuwe wetenschappelijke mogelijkheden bv. wanneer 

je weet dat ze je kunnen klonen, of ‘alles over jezelf weten (dit gaat dan over bv. weten wanneer je 

gaat sterven, want dat maakt u onzeker in het vertrouwen in leven) dus niet zo maar steun en 

zekerheid  

 Men overlegt: ‘wat zijn de mogelijkheden’, dus het wordt niet opgedrongen  

 Niet alle antwoorden zijn gegeven: vragen zijn de motor  

 

Actualiteit 1/03/2017 

1. “Smartphones moeten duurzamer worden” 

 Idee omtrent ons handelen: handelen moet duurzamer zijn  

2. “Blunder domineert Oscars”  

 De blunder was de handeling (men is aangewezen op het materiële)  

3. “F1-wagens zijn dit jaar sneller” 

 Snelheid staat voorop, de idee omtrent het handelen zegt dat het sneller moet zijn  

DUS: Geen woorden, maar daden -> daden moeten concreet zijn 
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H2: Antieke filosofie: meer dan ooit zinvol  

2.1 De filosofie voor Socrates: op zoek naar de oerstof en het ordende principe  
 Hoe abstracter, hoe filosofischer  

 Dit klopte niet voor het begin van het Westerse denken 

 °Vanaf de 7e eeuw v.Chr. in Klein-Azië (= schiereiland in het Westen van Azië dat tegenwoordig 

zowat met Turkije samenvalt)  

 In de havensteden woonde een klasse van handelaars en politici die er alle belang bij hadden de 

resultaten van de wetenschap, praktisch (materieel) te kunnen toepassen op de scheepvaart, de 

productie, de handel en de politiek 

 Om de werkelijkheid te kunnen gebruiken, moesten ze die eerst leren kennen: kennisleer & 

logica  Zo gaat men op zoek naar een oerstof en/of ordenend principe  

 

2.1.1 Thales van Milete  

 Ca. 624-545 v.Chr.   (overgang van 7e naar 6e eeuw v.Chr.)  

 Presocraat  

 Milete, gelegen in het huidige Turkije  

 Een van de eerste wetenschappers die zich met deze problemen bezig hield 

-> Hij bleef niet staan bij de toegepaste wetenschap en interesseerde zich al gauw voor wiskunde en 

raadsels  

 Zijn hypothese: “Water is de oerstof”  

 “Alles is te herleiden tot water”, “Alles bestaat uit water”  

o Hij merkte op dat ijs, water en wolken dezelfde substantie zijn en opperde de hypothese dat 

alles uiteindelijk uit water bestaat  

o De mens kan niet overleven zonder water  

o Water = een grote factor op politiek (landgrenzen) en economisch vlak (gewassen kweken)  

 Thales had de middelen niet om zijn hypothese experimenteel te toetsen  

 De vraag naar de oerstof was gesteld  Filosofen gingen in dialoog met elkaar of gaven reacties op 

elkaar; soms was het inderdaad een dialoog, maar meestal ging het om een reactie op een stelling van 

een vorige filosoof, die dan weer werd weerlegd of genuanceerd door een derde  

 Prof: “Het merkwaardige van de hypothese van het water: het begin van de westerse filosofie komt uit op 

die elementen (water / aarde / vuur / lucht) die het hart uit maken van onze milieuproblematiek  

-> vervuiling + tekort aan drinkwater + enorme luchtvervuiling + tekort aan voldoende 

aarde/landbouwgrond + vuur is ook problematisch (ze gaan haardvuur verbieden)  

DUS: interessant om vast te stellen dat het begin van onze filosofie te maken heeft met de elementen die 

het hart zijn van onze milieuproblematiek”  

 Chinese filosofie: “Het hoogste goed is als water. Water is goed ten behoeve van tienduizend dingen”  

 Van cruciaal belang dat het niet alleen in de westerse filosofie zo is , maar ook in de oosterse  

 

2.1.2 Anaximenes  

 Ca. 585-525 v.Chr.  

 Ook van Milete  

 Hij verwierp de hypothese van het water als oerstof en beschouwde de lucht als een veel 

aannemelijkere oerstof: “vuur is verfijnde lucht”, “water is vloeibaar geworden lucht (gas)”, …  

 De 4 elementen (water, lucht, vuur en aarde), de hoofdrolspelers in de huidige milieuproblematiek, 

stonden al vanaf het begin centraal in de filosofische discussie  

 Deze schijnbaar onschuldige hypothesen omtrent de oerstof hebben onvoorziene gevolgen gehad op het 

menselijke denken (en hoe vandaag de milieuproblematiek ons bij de metafysische vraag naar de 

oorsprong (het oerprincipe) van alles brengt)  

 Artikel: “We gaan allemaal een beetje dood aan luchtvervuiling”  

 



Moira M. 

9 

2.1.3 Heraclitus  

 Ca. 544-483 v.Chr.  

 Presocraat  

 Ephesus in Klein-Azië (vgl. met Antwerpen: veel inwoners, wereldhaven, veel luxe)  

DUS: te vergelijken met onze samenleving  

 Hij zette het denken van de school in Milete verder vanuit de observatie dat het vuur, dat alle 

substanties verandert (zoals hout tot as), de sleutel leverde tot het geheim van het heelal  

DUS: hij is kritischer gaan kijken en is tot de conclusie gekomen dat vuur de sleutel is  

 Hij is een realist die gaat zoeken naar de juiste antwoorden  

 Hij is geen handelaar, maar een politicus, die eigenlijk in de 6e-5e eeuw v.Chr. de geestelijke vader van 

Karel Marx genoemd kan worden  

 Hij was een politicus die de filosofie nodig had om uiteindelijk na te gaan hoe hij de samenleving 

kon verbeteren  

 Het was niet meer zo belangrijk te weten wat nu de oerstof was, maar wel in te zien dat het ging om het 

principe van de voortdurende verandering van alles  

 De aandacht verschuift van de oerstof naar het beklemtonen van een ordenend principe (logos)  

 In plaats van het ZIJN staat het WORDEN voorop  

 Het ordenende principe = de logos (het woord): het eeuwige verstand, dat zich doorheen alle 

tegenstellingen ontwikkelt  

 Hij trachtte zijn nogal moeilijke inzichten in beeldspraak aan de man te brengen:  

 “De zon is elke dag nieuw” (Zo ook ons lichaam; elke dag nieuwe cellen)  

 “Alles vloeit. Je kan je voeten geen tweemaal in dezelfde stroom dompelen” 

 “God (de logos) is dag en nacht, zomer en winter, oorlog en vrede, verzadiging en honger”  

 Conclusie: Alles is voortdurend in verandering, en zoals (bij Tao) yin en yang zich tot elkaar verhouden, 

staat alles in verhouding tot iets anders (bv. geen licht zonder donker, geen liefde zonder haat)  

 Volgens Heraclitus betreft het telkens een conflict, waaruit dan nieuwe dingen ontstaan: “De oorlog is de 

vader van alle dingen” 

 Vooruitgang is slechts mogelijk door dit conflict van tegengestelden  

 Hier ligt het begin van het dialectische denken (Hegel)  

 Verandering voor hem wil dus zeggen dat hij gaat vaststellen dat wij voortdurend te doen 

hebben met tegenstellingen en het zijn die tegenstellingen die de bron zijn van veranderingen  

 Heraclitus geloofde in de wijsheid van de logos die voor een verborgen harmonie van alle 

tegenstellingen zorgde -> De mensen moesten deze wijsheid leren inzien en er zich naar schikken  

 Alleen door dit inzicht en deze aanvaarding van de werkelijkheid kan de mens de rust en 

blijmoedigheid bereiken, die het hoogste geluk zal zijn  

 Voor het eerst zien we hier duidelijk hoe de filosofische aandacht voor inzicht leidt tot zingeving 

of ‘zin-zicht’  

 

2.1.4 Pythagoras  

 Ca. 572-500 v.Chr.  

 Zuid-Italië  

 Hij begreep de essentie van de wereld als de getalsmatige verhoudingen van haar vormen  

 Het getal is het wezen van de dingen (!)  

 Pythagoras kreeg deze fascinatie voor getallen door zijn contacten met de wereld van de handel  

 Aldus is het niet zo dat economen hun mosterd haalden bij de wiskunde, maar juist omgekeerd  

 Pythagoras stelde dat men alles kon terugbrengen naar getallen, niet naar water (of lucht)  Alles wordt 

vertaald naar cijfers en formules  
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2.1.5 Parmenides van Elea  

 Ca. 540-480 v.Chr. (tijdgenoot van Heraclitus)  

 Vond plaats in de Griekse kolonies van Zuid-Italië  

 Reactie op het veranderende principe van Heraclitus  

 Parmenides zocht naar het blijvende, eeuwigdurende principe van alles, en dat voerde tot de absolute 

ontkenning van elke verandering  

- Verandering = schijn en bedrog (bv. gezichtsbedrog: denken dat de zon op- en ondergaat)  

 dit volgens Parmenides en zijn school  

- Alleen inzicht in het eeuwig blijvende ‘zijnde’ is de waarheid, de rest is slechts een ‘opinie’  

 Maatschappelijk en politiek gezien steekt hier de volgende tegenstelling de kop op:  

Conservatief: vastheid en traditie (Parmenides) <--> progressief: geloof in verandering (Heraclitus)  

 

2.1.6 Zeno van Elea  

 Ca. 490-430 v.Chr.  

 Volgeling van Parmenides  

 Hij trachtte die schijnbare verandering door een aantal in de logicaberoemd geworden argumenten 

(=aporie)  te ontmaskeren bv. van Achilles en de schildpad  

- Als de schildpad een kleine voorsprong krijgt, kan Achilles de schildpad nooit inhalen. Want 

telkens als Achilles op het punt komt waar de schildpad net is geweest, is de schildpad al een 

stuk verder en zo gaat het oneindig door. De afstand tussen de twee wordt steeds kleiner, maar 

kan niet worden ingehaald. 

- Dus onze zintuigen, die ‘zien’ dat achilles de schildpad meteen zou inhalen, bedriegen ons  

 Hoe kan deze aporie worden weerlegd zonder dat we ons op de zintuigelijke waarneming beroepen?  

 Theoretisch kan een afstand of een tijdspanne oneindig worden verdeeld, maar dat is geen argument 

tegen hun feitelijke eindigheid (in het geval van Achilles wordt geen rekening gehouden met de snelheid)  

 MAAR: Zeno toont hier aan hoe logisch denken tot conclusies kan leiden die tegen de alledaagse 

observatie ingaan en slechts met moeite kunnen worden weerlegd  

 Filosofen uit Turkije (Thales en Heraclitus) gingen uit van de natuurwetenschappen (inductief, empirisch, 

ervaring), terwijl de presocratici uit Zuid-Italië (Parmenides, Zeno en Pythagoras) gefascineerd waren 

door de mathematica (deductief, rationalistisch, verwondering) en veel minder experimenteel 

georiënteerd  

 

Schema van de 2 soorten pre-socrati: 

Heraclitus Parmenides & Zeno 

Turkije  Zuid-Italië 

Eeuwige verandering  Eeuwige stilstand  

Natuurwetenschappen  Wiskunde  

Empirisch, inductief Rationalistisch, deductief  

Ervaring (-> atoombom)  Verwondering (-> schepping)  

Instrumenteel   

 

We zien gaandeweg dat die twee beginselen van zijn en worden verder worden uitgebreid. Die twee scholen 

(progressief en conservatief) zijn de basis van vandaag. De tegenstelling zit vanaf het begin in het denken rond 

de problemen waarmee we te doen hebben  

Voorbeeld: financiële crisis  

 

Reële sfeer Financiële sfeer 

Natuurwetenschappelijk  Mathematisch  

Empirisch  Rationalistisch  

Inductief Deductief 

Ervaring  Verwondering  



Moira M. 

11 

2.1.7 Protagoras  

 De strijd tussen de 2 grote stromingen uit de 5e eeuw (eeuwige verandering vs. eeuwige stilstand of 
empirisch vs. rationalistisch) toonde al heel vroeg aan dat de filosofie de mensen in totaal verschillende 
richtingen kon laten denken 

 Zowel de stroming uit het huidige Turkije als deze uit Zuid-Italië was er van overtuigd de 
absolute waarheid te bezitten  

 In de 2de helft van de 5de eeuw v.Chr. ontstond er een sceptische revolte, gedragen door de 
sofisten, tegen het gelijk van beide oudere filosofische scholen   
 

 Protagoras:  
- Ca. 480-410 v.Chr.  
- Was een sofist = oorspronkelijk een leraar, een rondreizende professor die de jeugd (mannelijk 

en rijk) een privé-opvoeding gaf  
- Hij werd voor zijn overtuigingen vervolgd:  

o Hij was niet overtuigd door de absolute tegenstellingen van de 2 grote Griekse scholen  
o Hij vond dat men de concrete mens met zijn handelingen in het middelpunt van het 

denken moest zetten 
▪ “De mens is de maatstaf van alle dingen, van de zijnden, dat ze er zijn en van de 

niet-zijnden, dat ze er niet zijn”  
▪ De mens centraal i.p.v. water, lucht en vuur  

 

 Relativisme: Een absolute, overal geldige waarheid is een illusie:  
- Deze observatie van de werkelijkheid verschilt van mens tot mens, maar ook bij dezelfde mens 

van het ene ogenblik naar het andere  
- Als de mens inderdaad de maatstaf is, hoe kan er dan een absolute waarheid bestaan?  

o Op deze manier kan er inderdaad geen echte waarheid bestaan, “iedereen zijn 
waarheid” 

o Hoewel dit relativisme filosofisch aanvaardbaar is, kan het sofisme leiden tot een 
immoreel cynisme:  

▪ De techniek van het argumenteren (retoriek) wordt alleen nog voor de eigen 
belangen gebruikt en zowel een instelling als het omgekeerde daarvan kan met 
succes worden verdedigd  
 

 Sofisten hebben een slechte naam gekregen: “handige redenaars die er alleen op uit waren een discussie 
te winnen en dus ene techniek beheersen die nuttig was voor advocaten en politici’ 
  

 Videofragment: bankier stapt uit de evolutie van de economie 
Op welke manier herken je de splitsing tussen de financiële en reële sfeer?  
 Spanning tussen de financiële en reële sfeer die ons terug brengt bij de pre-socratische sfeer zoals 
Protagoras zaken gaat samenstellen  
Hij gaat dus stellen dat wij op die manier niet tot de waarheid komen, want de uitspraken van de ene 
school staan haaks op de uitspraken van de andere  
DUS: Hoe kunnen wij deze brug overbruggen? Hoe kunnen we de financiële wereld terug in dienst 
brengen van de mens?  Een milieu die de economie niet gaat tegen werken  
 

 “De mens is de maat van alle dingen” = poging om de twee volgende zaken te verzoenen: 
1) “De oorlog is de vader van alle dingen” ~ Heraclites (These)  
2) “De natuur is de moeder van alle mensen” ~ Opdebeeck (Antithese)  

 

 “Economics as if people mattered” ~ E.F. Schumacher  
 Belang om de tegenstelling te overstijgen 
 

 Het grote gevaar dat zou kunnen voortkomen uit het sofisme (de twee scholen in vraag stellen) = dat 
men zo kritisch gaat worden, dat men alles in vraag gaat stellen/in twijfel trekken  
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DUS: grote problematiek van het sofisme is terechtkomen in een relativisme (alles relativeren)  
 

 Retoriek = het gevolg van het sofisme van Protagoras  
 

 DVD-fragment: Veertig dagen zonder vlees / Vastenperiode tot Pasen  
Interview met iemand die een hevig pleidooi houdt voor dagen zonder vlees (a) en iemand die zichzelf 
een internetpater noemt (b); Vragen:  

1. Om welke oerstoffen is het uiteindelijk te doen bij deze twee keuzes?  
a) (Slechte vs. goede) bacteriën: wanneer wij ophouden met vlees te eten e.d. dan stoppen 

we met onze slechte bacteriën te stimuleren  
b) (Bezinnende) reflectie  

2. Bij welke pre-socratische school sluiten ze respectievelijk aan?  
a) Huidig Turkije (vleesbacteriën ~ materie)  
b) Huidig Zuid-Italië (bezinning ~ gedachten)  

3. Welk ‘ordeningsprincipe’ staat voorop bij deze twee keuzes?  
a) Denken  anders handelen vanuit het denken  
b) Bezinning  anders handelen vanuit de bezinning, dus de link tussen gebed en anders 

handelen  
 

Actualiteit 8/03/2017 
Drie vragen over de koppen: a) Welke handeling? b) Vanuit welk inzicht gebeurt dat handelen en c) Wat zou de 
zingeving zijn die beoogt wordt met die handeling  

 “Android Pay is beschikbaar in België”  
a) Betalen met een smartphone  
b) Er is vraag naar  
c) Het gemak  geluk wordt geïdentificeerd met het gemak  

 “Hele wereld viert de vrouw”  
a) Het feit dat we vandaag over heel de wereld de vrouw centraal plaatsen  
b) De logica er achter: emancipatie van de vrouw (er voor opkomen)  
c) Om in de toekomst meer gelijkheid te krijgen, dat is belangrijk zodat ook vrouwen zich 

goed voelen  het geluk van de vrouw  
 “Korting in de Colruyt”  

a) Geld sparen  
b) Klanten lokken  
c) Zo veel mogelijk profijt halen  zo kan je gelukkiger worden  

 

2.2 Socrates en Plato  

2.2.1 Socrates (ca. 470-399 v.Chr.) 

 Als grootste filosoof van de oudheid beschouwd, alleen weinig zekerheid over zijn leven 

We kennen zijn theorieën nl. NIET uit zijn eigen geschriften, maar uit teksten van anderen, vooral van 

zijn studenten Xenofoon en Plato  

(Plato heeft de moeite gedaan om de essentiële zaken van zijn leermeester op te schrijven)  

 

 Socrates verplaatste de filosofische discussie van de natuurfilosofie van de eerste Griekse filosofen naar 

de ethiek (wat is het goede leven?)  

 

 Hij verzette zich tegen de scepsis van de sofisten, die volgens hem te ver gingen in hun relativisme  

“Filosoferen/filosofie = het kritisch onderzoeken van het menselijk denken en handelen en (dit met het 

oog op) de vorming van de jeugd”  

DUS: Willen we naar de toekomst gaan, dan is het belangrijk dat de jeugd een goeie vorming krijgt  

(= essentieel voor Socrates)  
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 Door gesprekken met schoenmakers, ketellappers en politici op de markt van Athene (agora) wilde hij 

aantonen dat de meeste mensen niet zo logisch of consequent dachten en zeker niet handelden 

 

 De kern van Socrates’ filosofische optreden = afdalen (is ook het eerste woord in Plato’s werk “De 

Staat”) 

- Socrates daalt af van het centrum van Athene naar het commerciële hart van de havenstad 

Piraeus  

- Daar treedt Socrates in dialoog met kooplui (zonder daarom negatief te staan tegenover hun 

commerciële logica in verband met wat wijsheid juist inhoudt)  

- Alleen via wederzijdse interesse komen ze tot inzicht: niet door te moraliseren, maar door elkaar 

te beluisteren  ( dit is een Socratische methode)  

- 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  

 

 Met deze socratische methode: haat van de autoriteiten 

- Want Socrates zetten hen een beetje voor schut door zijn scherpe onbarmhartige vragen 

(socratische ironie)  

- Hij toonde aan dat veel mensen belangrijke functies vervulden waardoor ze niet of weinig 

competent waren  

- Dit leidde tot een proces -> Socrates werd beschuldigd van goddeloosheid en corruptie van de 

jeugd  

- Hij werd veroordeeld tot het drinken van de gifbeker en in 399 v.Chr. terechtgesteld  

- MAAR: Hij was G E E N negatieve denken, zoals hij door zijn vijanden werd voorgesteld  

Hij zelf noemde zijn methode: een geestelijke bevallingstechniek of maieutiek  

OPGELET: niet verwarren met dialectiek (Heraclitus) of retoriek (Protagoras): andere methoden 

om tot inzicht of waarheid te komen  

 

Bruno van den Broecke: toneelstuk over Socrates -> daarin staat centraal dat vragen stellen vrij 

is --> dat sluit aan bij de diverse methoden om tot de waarheid te komen: 

1) Dialectiek: Heraclitus  

2) Retoriek: Protagoras  

= risico bestaat wanneer men het waarheidsgehalte van de nieuwsgierigheid en ervaring 

in twijfel trekt  

DUS: Het is een bepaalde vorm van waarheid, daarom retoriek tussen haakjes  

3) Maieutiek: Socrates  

 Is er op gericht om de waarheid, die ergens in elk van ons verborgen zit, geboren 

te laten worden 

 Het ware (inzicht) leidt bij Socrates tot het goede (uitzicht), maar ook tot het 

schone (zinzicht)  

DUS: In het goede handelen, volgens het ware denken, wordt de mens een 

schone mens (het schone komt neer op de harmonie tussen het ware en het 

goede)  

 Prof: “Vanuit de maetiek – de waarheid die gevonden wordt volgens deze 

methode – gaan we er van uit dat het juiste inzicht (het ware) komt tot het ware 

nut (de juiste manier van handelen) en dat leidt dan tot het geluk (zinzicht)  

DUS: vanuit het ware, via het goede naar het geluk  

4) Hermeneutiek (cfr. later)  

 

(Deze methoden plaatsen naast het rationalisme (nieuwsgierigheid) en empirisme 

(ervaring))  
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 Een “Socratisch gesprek” -> 6 kenmerken:  

1. Geen negatieve houding  

2. Dialogeren  

3. Wederzijdse interesse  

4. Geen dictaten opleggen  

5. Het vermogen van de andere mens om zelf kennis te genereren (om zelf tot de juiste 

antwoorden te komen)  

6. Relativering van aanvankelijke opvattingen (bv. bij het antwoord dat samen gevonden wordt, uw 

1ste visie aanpassen)  

 

Artikel: “Vrouwen zijn meer op de groep gericht”  

‘Bent u blij dat u een man bent?’  Hij zegt dat vrouwen meer empathie aan de dag kunnen leggen 

(=geen dictaten opleggen) en dat ze zachter zijn in de omgang (=geen negatieve houding), ze zijn meer 

bescheiden (=relativeren) en ze luisteren beter  

DUS: vrouwen komen in aanmerking voor die Socratische methode  

 

 Verkeerd handelen is een gevolg van verkeerd inzicht  

- Maar wat is het juiste inzicht? Het is het inzicht dat het ware nut en geluk van de mensen tot 

stand brengt  

 

- Je moet eerst en vooral jezelf kennen  

 

- “Kennis is macht”  het is de manier om te komen tot een handelen die vrijheid gaat 

bewerkstellen  

MAAR: het moet wel de JUISTE kennis zijn en voor Socrates is het duidelijk dat het kennis is die 

niet zomaar uit is op economisch nut, gemakzucht of plezier (denk aan de actualiteit), het gaat 

over iets fundamenteel waar geluk in een bredere context geplaatst wordt  

 

- Zodra ik weet wie ik ben, weet ik meteen ook wat ik moet doen om juist en moreel te leven  

 

- In elk van ons leeft een goddelijk beginsel (het daimonium of daimon --> niet te verwarren met 

demon of duivel), dat we in ons moeten leren herkennen  

 Daimon = ‘soort geweten’ volgens Socrates en ‘ziel’ volgens Plato 

 Demon = Duivel  

DUS: NIET VERWARREN 

 Socrates drukt dit uit als ons geweten (een weten/kennis/inzicht), maar een bijzondere 

vorm van geweten die bij ons aanwezig is, waardoor we aanvoelen welke handelingen 

nuttig zijn om uiteindelijk gelukkig van te worden  

 Het is een soort geweten dat we opnieuw moeten leren beluisteren (zoals in meditatie) 

en dat we gewoonlijk zoveel mogelijk door het vervullen van veel behoeften (rijkdom, 

macht en aanzien) doen verstommen  

 Plato: “Men kan zijn kinderen beter een goed geweten nalaten dan geld”  

 Illustratie van die definitie van Socrates van de vorming van de jeugd: met de juiste 

vorming, komt dat geweten  

 Het schone  

= een mens luistert in de microkosmos naar de daimon in ons om de macrokosmos te 

weerspiegelen  

= harmonie tussen het ware (het denken, inzicht, woorden) en het goede (het doen, 

uitzicht, daden)  

= geen woorden, maar daden  
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- Riet Op de Beeck: “Luister naar jezelf”  Om geluk te vinden  

 

- “In goesting zit weinig zingeving” – Paulien Cornelisse  

 

- “Be yourself because life is too short to be someone else”  trouw zijn aan de daimon  

 

- Frederic Laloux (boeddhistische economist): “We moeten ons ego temmen”  

-> Ons ego is de daimon die misleid wordt, die zich op de sleeptouw laat nemen door het ingaan 

op allerlei behoeften  Te veel aandacht geven aan het hebben van alles en het kunnen van 

alles  

Via instituten moeten wij de mogelijkheid vinden om die behoefte naar alles in goede banen te 

leiden  

 

- Pail Ricoeur:  

 Avoir (economie): hebben  brede geluk van de maatschappij: grenzen stellen  

 Pouvoir (politiek): kunnen  het kunnen streven naar macht, de mens voorop plaatsen 

en niet zo zeer het geil zijn rond macht  

 Valoir (cultuur): gelden  cultuur als instituut, bv. film -> het mogelijk maken dat er een 

systeem bestaat waardoor de behoefte ‘geliket’ te worden bestaat  

 DUS: behoeften als hebben, kunnen en gelden een halt toeroepen  

▪ Die valse behoeften kunnen ontmaskeren en verwerpen  

▪ Wie het minste nodig heeft, staat het dichts bij de goddelijke waarheid in 

zichzelf  

▪ Alleen zij die ongenadig eerlijk met zichzelf zijn en hun valse behoeften hebben 

leren beheersen, hebben het recht als politici, managers, denkers en leraars 

invloed op anderen uit te oefenen  

 

Verband: Heraclitus: hij had het over de wijsheid van de logos (eeuwige kennis, die boven 

alle tegenstellingen heen blijft bestaan), dat stond voorop bij H.  

 Als we de logos volgen dan komen we tot een handeling die tot geluk leidt  

 

- Toepassing: “This MBA (Master is a cure to safeguard sound business ethics”  

 MBA = inzicht  

 Business = uitzicht  

 Sound = zinzicht / “het schone”  

 

- Thomas: Moris: verplicht geworden om de gifbeker te nemen; hij weigerde om afstand te nemen 

doen van zijn katholiek geloof en bij Socrates was het andersom: hij weigerde afstand te doen 

van zijn kritisch geloof, en dus moest ook hij de gifbeker nemen  

 

 De staat (polis) moet dus niet worden geregeerd door handige politici, maar door filosofisch gevormde 

mensen  

 Je mag de leiding van de maatschappij niet aan onbekwame, moreel onderontwikkelde 

machthebbers overlaten  

 

 Conclusie:  

- Het is niet verwonderlijk dat Socrates doorheen de geschiedenis door de een als de grootse 

moralist aller tijden werd beschouwd, terwijl de andere hem als een gevaarlijke agitator en als 

subversief veroordelen  

- Historisch is hij onder meer belangrijk omdat hij zo’n grote nadruk heeft gelegd op de waarde 

van elk individu (daimonium), op de eerlijkheid en op het samengaan van moraal en politiek  



Moira M. 

16 

- Er zijn wel een aantal problemen met Socrates’ ‘bevallingstechniek’ (=maieutiek), omdat de 

waarheid zich ook via onderzoeken en experimenten ontwikkelt – denk aan geneeskunde en 

fysica – en die waarheid niet zomaar in elk van ons verborgen zit  

- MAAR: zolang we de nadruk leggen op het morele, blijft de methode van Socrates nog altijd 

gelden  

 

2.2.2 Plato (ca. 427-347 v.Chr.)  

  De aristocratische leerling van een door het democratische Athene terechtgestelde leermeester, oefent 

nog steeds een grote invloed op ons uit (bv. de uitdrukking ‘platonische liefde’)  

 

 De eerste radicale idealist uit de geschiedenis van de westerse filosofie  

 We stappen een stukje af van dat realisme  

 

 Plato wijst naar de hemel -> dus niet meer naar de concrete handelaar/mens, zoals bij Socrates  

 

 Schilderij van Rafaël in sixtijnse kapel: poging van alle grote filosofen op een schilderij te plaatsen  

-> Plato en Socrates staan centraal  

 

 Plato gaat om met dubbelheid  

 

 “Uw digitale schaduw wordt steeds langer”  virtueel, dus niet iets wat we concreet kunnen pakken, 

zou het meer aansluiten bij de waarheid?  

 

 “Digibesitas”  digitalisering die Vlaanderen aan het bedreigen is  

We kijken allemaal te veel op ons scherm -> alles wat we op bv. de tv zien, beschouwen we als 

‘waarheid’, alles op een scherm geeft meer gezag  

 

 Plato’s ideeënleer 

- Niets in de materiële werkelijkheid is zo volmaakt als de idee die we er van hebben  

- We gaan opzoek naar de ‘ideale levenspartner’, maar we weten nu al dat we dit ideaal in feite 

nooit zullen vinden  

- We spreken van een ideale samenleving of economie, maar geen enkele reële samenleving 

beantwoordt aan dit ideaal  

- We weten vaag hoe het ideale bedrijf of de ideale universiteit er moet uitzien, maar die bestaan 

nergens  

- “De echte ‘werkelijkheid’ is dat ideaal, en wat wij de realiteit noemen, is slechts een zwakke 

afschaduwing van dat ideaal”  Hij illustreert dit aan de hand van de allegorie van de grot 

- Plato’s grot: Hoe de mens als een vastgekluisterde in een grot niets anders ziet dan schaduwen 

van de werkelijkheid 

- De wereld van de ideeën is onveranderlijk en bovenzintuiglijk: het feit dat we via begrippen tot 

de wereld van de ideeën kunnen opstijgen, bewijst de onsterfelijkheid van onze ziel  

- Plato beschouwde (in zijn Phaedrus) de ziel als:   

▪ Het intellectuele  inzicht  

▪ Het morele  uitzicht  

▪ Een driespan; bestaande uit de rede (de logos of de wagenmenner) die voor een 

evenwicht zorgt tussen 2 aspecten van ons handelen (paarden): 

 Onze wil: de thumos of het nobele paard  

 Onze lust: de epithumia of het weerspannige paard  

- Tijdens dit allesbehalve ideale leven zit de ziel echter gevangen in het lichaam, dat tot de 

materiële en dus onvolmaakte wereld behoort 
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- De zin van het leven vinden we wanneer we er in ons sterven op gericht zijn de ontwikkeling van 

onze geestelijke vermogens te stimuleren en ons door het lichaam zo weinig mogelijk te laten 

binden   

- Dualistische scheiding tussen: de (goede) ziel en het (slechte) lichaam  

 Heeft enorme gevolgen gehad; een seksuele moraal in het christendom die het genieten van 

het lichaam lang verdacht maakte, het verschil tussen de sociale status van arbeiders en 

bedienden, de minderwaardige positie van de vrouw  

 

 Plato’s kennisleer  

- Berust op de ideeënleer  

- We kunnen alleen maar kennen omdat we ons in de wereld van de ideeën, waaruit onze ziel 

komt, kunnen herinneren  

- Kennis = herinnering (aan ideeën) 

- “We kunnen alleen maar kennen, omdat we de ideeën van de wereld herinneren”  

- De hoogste idee is de idee van het ‘schoon-gedoe’, verwezenlijkt in God, het absolute Schone en 

Goede  

- Ook op deze leer kan de allegorie van de grot worden toegepast  

- Plato’s grot: De moeite die de vastgekluisterde mensen in de grot moeten opbrengen om zich te 

bevrijden, is een metafoor voor het intense nadenken over het ware 

▪ Dit vergt veel discipline (thumos) om verleidingen (epithumia) te weerstaan (zoals bij het 

studeren) 

 Thumos: Als we kennis willen hebben, moeten we studeren en daarvoor hebben 

we wilskracht nodig  

 Eithumia: Er is thumos nodig om onze verleidingen (lust) te weerstaan  

▪ Uit de grot ontsnappen en het daglicht aanschouwen, komt neer op het opstijgen van de 

ziel naar de ideeënwereld  

 DUS: de zon = metafoor voor de geest  

▪ Eens men uit de grot ontsnapt is en men de verbondenheid met het schoongoede heeft 

ervaren, is het niet meer zo evident om zich zomaar met ‘gewone’ menselijke 

aangelegenheden bezig te houden  

 Als je uit een donkere grot komt, moet je je aanpassen aan het zonlicht, dat is 

een moeilijkheid, net zoals mensen die verschillende kennis hebben over de 

werkelijkheid  

▪ Men wil blijven verwijlen bij de hoogste idee 

 De ziel snakt daarboven te vertoeven: de mens snakt voortdurend naar het 

beter begrijpen van hoe de werkelijkheid echt in elkaar steekt 

 DUS: de mens gaat voortdurend streven naar het hoogste idee  

 Hoogste idee = de idee (I) van het ‘schoon (Z) – goede (U)’  het schone gaat 

samen met het goede  

 Het lichaam van de mens is een metafoor voor alles dat ons zou verhinderen om 

het hoogste idee te kunnen verkrijgen  

 Deze idee is verwezenlijkt in G O D (= de God van de filosofen en die noemde 

Plato: het absolute Schone en Goede)  

 

 Plato’s deugdenleer  

- Om de ideeënleer en kennisleer waar te maken, heeft Plato de deugdenleer ontwikkeld 

- “de democratie laat de passies de vrije loop en biedt geen ruimte voor de deugd” - Plato 

- De deugd bestaat erin orde en harmonie van de ziel te bereiken voor de mensen die in de stof 

gevangen zitten  

- Dit gebeurt door wijsheid, dapperheid, matigheid en vooral rechtvaardigheid  

- Een deugd is een positieve eigenschap waar iemand over beschikt, als uitzicht op wat het juiste 

handelen inhoud 
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- In plaats van de 4 vermelde klassieke deugden kwamen later in het christelijke denken 3 andere 

deugden voorop te staan: geloof, hoop en liefde  

- Plato’s deugdenleer is tegelijkertijd een richtsnoer voor het politieke handelen, voor het 

verwerkelijken van de zo ideaal mogelijke, utopische staat  

- Het is de plicht van de staat om de mensen tot deugd op te voeden, maar gezien de zogenaamde 

‘natuurlijke’ ongelijkheid van de mensen zijn er verschillende deugden voor verschillende 

standen (Plato ging natuurlijk uit van de toen bestaande maatschappij -> ongelijkheid): 

▪ Boeren en arbeiders: bescheidenheid, gehoorzaamheid, matigheid  

▪ Soldaten en ambtenaren: dapperheid, moed  

▪ Heersers: praktische wijsheid  

- DUS: de staat moet volgens Plato door filosofen worden geleid, want alleen zij bezitten die 

wijsheid en kunnen de juiste wetgeving invoeren (-> Koningen moeten vervangen worden door 

filosofen)  

(Hij heeft geprobeerd zo’n ideale staat te stichten  mislukt, MAAR: hier begon een lange reeks 

van utopieën)  

= modellen van de ideale maatschappij die vandaag onder meer in bepaalde politieke    

manifesten voortgezet worden  

 

- (Blz. 18 in ‘Zingeving van economie’ + blz. 82: ‘de idee van rechtvaardigheid als deugd’ eens 

bekijken)  

 

 Samenvattend 

- Wanneer we zoals Plato uitgaan van de minderwaardigheid van de materiële werkelijkheid (de 

aarde, het lichaam, de arbeiders en boeren) tegenover de ‘wereld van de geest’, de cultuur van 

de vrije tijd (ideeën, de ziel, de aristocraten), volgt daaruit dat een ideale maatschappij heel 

hiërarchisch en totalitair, ondemocratisch moet worden  

- Dit idealisme diende er in de praktijk vaak toe om de bestaande machtsverhoudingen te 

verdedigen  

- Anderzijds kan het ook helpen om de werkelijkheid niet als de enig mogelijke te beschouwen en 

over alternatieve vormen van individueel en collectief leven na te denken, wat tegenwoordig 

heel actueel is  

- De deugden die Plato aanprijst, kunnen ook op andere manieren dan via de aristocratische-

statische modelstaat worden nagestreefd 

- Zijn leerling Aristoteles zal al van dit absolutisme van Plato afwijken  

 

 Conclusie 

- De aarde is ondergeschikt aan de ideeën (of het empirische wordt ondergeschikt aan de ideeën)  

- Het lichaam wordt ondergeschikt aan de ziel  

- Arbeiders & boeren ondergeschikt aan de aristocratie  

- DUS: materiële wereld < wereld van de geest  

 Hiërarchische ondemocratische maatschappij  

 

 “Er is weer ruimte voor vormen van klein verzet” – artikel Rik Pinxten  

 

 DVD-fragment: Europees parlement 

Zuhal Demir en Veronique Goossens over de seksistische uitspraken van de Europese parlementariër 

Janusz Korwin-Mikke  

1. Herken je voorbeelden/kenmerken van het Socratisch gesprek?  

- Dialogeren; ze halen de mannen er bij  

- Wederzijdse interesse  

- Geen dictaten opleggen: dit laten de dames niet toe  
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- Het vermogen: Veronique Goossens laat heel veel kennis naar boven komen om 

hierover te kunnen praten  

- Relativering  

- …  

2. Welke concrete toepassingen van de negatieve visie van Plato op de vrouw herken je in dit 

gesprek?  

 
Actualiteit 15/03/2017 

 Kan je de logica achter de kop relativeren/als onjuist bestempelen/logica doorbreken? 

1. “Werkgever mag hoofddoeken verbieden”  

 Dat mag niet zomaar, er is een belangrijke voorwaarde: dat verbod moet in een regelement 

staan en dan moet het gaan over alle godsdienstige zaken  

DUS: niet zo eenvoudig als het lijkt  

2. “Jongeren drinken steeds minder alcohol” 

 Men veralgemeent  

3. “Nederlanders trekken naar de stembus” 

 Er is daar geen algemeen stemrecht  

 Alles moet bekritiseerd worden en kan gerelativeerd worden  

 

2.3 Aristoteles (384-322 v.Chr.)  
 Doorheen de tijd:  

- Hij studeerde onder Plato  

- Hij werd opvoeder van Alexander de Grote (-> lag aan de basis van de uitbreiding van 

Griekenland)  

- Hij stichtte in 335 de Peripatetische School  

- Hij werd na de dood van Alexander de Grote aangeklaagd wegens goddeloosheid en vluchtte 

rond 323 uit Athene 

 

 Op de 1ste plaats was hij een privéleraar, die zijn prinselijke leerling in alle wetenschappen moest 

inwijden en dit dan ook systematisch moest doen  

 

 Hij was veel minder een agitator dan Socrates of een dichter dan Plato, eerder een nuchtere, ongelooflijk 

onderlegde pedagoog die daardoor doorslag heeft gelegd voor de filosofie als wetenschap en tegelijk 

voor de meeste takken van de westerse wetenschap  

 

 Hij werd “de opvoeder van Europa” (universiteiten en scholen volgen nu nog altijd min of meer zijn 

indeling)  

 

 Hij is de 1e grote VOLLEDIGE filosoof, die alle vragen grondig behandelde en dit op een zeer kritische 

manier  

 

 Hij wou verder gaan dan Socrates en Plato in zijn kritische blik en volledigheid  

 

2.3.1 De logica  

 Aristoteles begon met een studie van de logica, van het juiste denken  

- Wat is een begrip?  

- Wat is een definitie?  

- Wat is een oordeel?  

- Wat is een conclusie?  

- Wat is een bewijs?  
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 Hij stond veel dichter bij de natuurwetenschappelijke experimentele methode van de presocratici uit het 

huidige Turkije dan Socrates en Plato  

 

 Het syllogisme en valse oordelen (dit kan ook nog nuttig zijn voor de ontwikkeling van het denken 

vandaag de dag)  

 Het syllogisme = een logische redenering, bestaande uit 2 premissen, waaruit een conclusie 

afgeleid wordt  

1) De zogenaamde majorterm of hoofdstelling en 2) de daaraan ondergeschikte minorterm 

Alle mensen zijn sterfelijk  

Alle koningen zijn mensen  

Alle koningen zijn sterfelijk  

 

‘Mensen’ is hier het minderbegrip dat beide andere verbindt  

 

! Dit klopt alleen als die 3 elementen op de juiste manier gevormd worden !   

 

Oefening: een weekendje Barcelona, goedkoop  

Aristoteles: Meer vervuiling betekent een dure grap  

Goedkoop vliegen betekent meer vervuiling  

Goedkoop vliegen is een dure grap  

 

Op basis van het eerste voorbeeld (mensen/koningen) bouwde Aristoteles 64 modellen uit, waarvan er 

slechts 19 correct zijn, bv. 

 

Katten miauwen  

Katten zijn dieren  

De dieren miauwen 

 

2.3.2 De leer van de categorieën en de metafysica  

 Voor Aristoteles was zijn logica de aanzet naar de volgende stap, de leer van de categorieën 

- Onder categorieën verstaat men de verschillende opzichten waarin men het kan hebben over 

iets bestaande (tijd, ruimte, kwantiteit en kwaliteit en substantie)  

 

- In de economie en de politiek maakt men aldus het onderscheid tussen bv. economische groei 

of welvaart (=kwantiteit) en welzijn (kwaliteit)  

 

 Met deze categorieënleer stapt Aristoteles over naar de metafysica  

- Dit is dat wat na de fysica komt, nl. de vragen die na/achter de studie van de natuur – fysica – 

gesteld kunnen worden 

 

- Belangrijk: het onderscheid maken tussen de stof (de materie) en de vorm (de geest, het 

denken, de idee, de kracht of de potentie) waaruit de werkelijkheid bestaat  

 

  

 

 

 

 

 

Rationalisme  Empirisme  

VORM STOF 

Idee 
- Kracht  
- Potentie  
- Geest  

Materie  
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- Dit is de basis voor het onderscheid tussen het materialisme en het idealisme  

 

- In plaats van – zoals Plato – de materie als minderwaardig te verwerpen, zoekt Aristoteles naar 

een soort dialectische wisselwerking tussen stof en vorm  

 Hij voert een hiërarchie in:  

I. Bovenaan: God (= dewelke Aristoteles filosofisch omschrijft als het denken van 

het denken, de zuivere vorm of de onbewogen eerste Beweger)  

II. Al de rest: een mengvorm van stof en vorm, bv. de mens  

Zelfs in de zuivere stof zit de potentie of de mogelijkheid iets te worden (denk 

aan grondstoffen)  

 

- Hij gaat een combinatie zien in alle bestaande dingen en hij gaat aangeven dat er slechts 1 

identiteit is (het zijn) dat te maken heeft met het idee  

 

- Alle zijnden zijn bewogen bewegers, zoals wij mensen: wij kunnen bewegen, maar wij hebben 

dat zelf niet in de gang gezet  

 

- Vorm en stof zijn niet meer uit elkaar te halen -> tot en met Kant zien we hoe belangrijk dat is, 

dat we die niet zomaar los van elkaar gaan bekijken  

 

2.3.3 Mensvisie  

 De mens is een gemeenschapsdier (politiek beest), dat door zijn lichaam (voeding, voortplanting) met de 

planten- en dierenwereld verbonden is  

--> De mens is een politiek beest, waardoor hij dat lichamelijke en puur biologische van de dieren 

serieus neemt  

 

 (De mens is al politiek beest ook op zoek naar macht, vechtende en elkaar verslindende 

MAAR: het stoffelijke van het hart en dat ideeënaspect (hoofd) moet gecombineerd worden door 

Aristoteles)  

 

 Door zijn verstand wordt hij pas echt menselijk  

--> De mens = begaafd met verstand  

 

 Op dit niveau van inzicht via het verstand, vinden we ook de belangrijkste (theoretische) deugden en de 

bron van zin of geluk  

 

 Conclusie: het lichaam van de mens is gemeenschappelijk met planten en dieren in de wereld en 

verstand is uniek voor ons  

 

Kleine samenvatting tussendoor  

 Socrates: I  U  Z  

Via het ware en het goede tot het schone  

 

 Plato: I & U  Z 

De hoogste idee is de idee van het schone  

 

 Aristoteles: I  U & Z  

Via het verstand tot de deugden en geluk komen  
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2.3.4 Indeling van de filosofie  

 De theoretische vakken (I)  

➢ Logica, metafysica, mathematica, psychologie  

 

 De praktische vakken (U)  

➢ Politiek, ethiek, economie  

 

 De poëtische vakken (Z)  

➢ Techniek, poëtica, esthetica  

 

 Dit is eigenlijk de kern van de universiteitprogramma’s, met het verschil dat Aristoteles al deze vakken 

ZELF beheerste en voor het eerst systematisch uitwerkte  

 

2.3.5 Economie, politiek, ethiek  

 In de beschrijving van de dialogen die Socrates hield met kooplieden in de haven van Athene, gaf Plato al 

aan dat handelsactiviteiten of economie in het algemeen dienst horen te staan van het ethisch goede 

leven  

 

 In plaats van een afstandelijke relatie tussen economie en ethiek, krijgen we hier een soort 

inbeddingsrelatie  

- Aristoteles werkte dit in zijn techniek verder uit door aan te geven dat het goede leven bestaat 

in het op de juiste manier ontwikkelen van ieders natuurlijke talenten  

 

- DUS: Aristoteles stelt dat de mens zijn talent moet kunnen ontwikkelen  

 

- Hiervoor heeft men ook materiële goederen nodig  

Het zijn deugden zoals rechtvaardigheid en matigheid (frugaliteit) die een juist gebruik van die 

goederen garanderen -> ze voorkomen nl. dat men zich eindeloos wil verrijken  

 

- DUS: Aristoteles heeft het enerzijds over economie als de wetenschap van het op een moreel en 

politiek verantwoorde wijze produceren en consumeren, en anderzijds over chrematistiek of de 

kunst van het zich mateloos verrijken  

 

- Economie dreigt inderdaad steeds opnieuw te verworden tot chrematistiek (= de kunst om geld 

te maken), waarbij zich dan telkens een ethische verruiming opdringt  

-> Bv. het verhaal van koning Midas die wenste dat alles wat hij aanraakte in goud zou 

veranderen: hij stierf van de honger omdat zijn wens in vervulling ging  

 

- Conclusie: als we economie en ethiek samen bekijken, krijgen we een combinatie van iets 

vormelijk -> Om die inbedding goed te laten plaats vinden, zijn er deugden nodig  

 

 Ook op politiek vlak werkt Aristoteles in zijn ethiek de leer van de gulden middenweg uit  

-  Uitzicht krijgen op juist handelen?  de extremen vermijden en in alles ‘realistisch’ zijn  

 

- Zo is Aristoteles op politiek-maatschappelijk vlak burgerlijk gematigd: geen ideale staat 

nastreven bv., maar met de bestaande middelen zo goed mogelijk trachten te regeren  

 

- Aristoteles verkoos  

▪ De monarchie (= de goede, wijze vorst) boven de tirannie  

▪ De aristocratie (= de macht aan de besten en meest geschikten) boven de oligarchie (= 

een groep van machthebbers)  
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▪ De democratie (in haar gematigde Atheense vorm) boven de heerschappij van het 

gepeupel   

 

- DUS: hij neemt geen stelling, behalve in zijn vrees voor het extremisme van rechts of links  

In elk van die staatsvormen moet hij de jeugd lichamelijk en geestelijk streng worden aangepakt 

om ze tot waardige en gematigde staatsburgers op te leiden  

 

2.3.6 Het realisme van Aristoteles  

 Dit ligt een heel eind van Plato’s idealistische filosofie, en toch mogen we het Aristoteles’ realisme niet 

overdrijven (hij kon nl. zelf zich nooit helemaal losmaken van de ideeënleer van Plato of het politieke en 

sociale milieu waarin hij leefde)  

 

 Zonder Aristoteles is de grote middeleeuwse filosofie ondenkbaar  

DUS: het in vraag stellen van de religieuze macht van de Roomse kerk, omdat de nadruk meer werd 

gelegd op het rationele denken dan op het irrationele  

 

 Dit realisme heeft ook zijn gevaarlijke kant, omdat het op alle terreinen het ongewone creatieve 

bemoeilijkt -> soms zijn extreme vormen van denken en handelen nl. nodig om stagnatie (=het stoppen 

van een ontwikkeling) te doorbreken  

 

Bv.: In de bedrijfsvoering (economie) kan men denken aan het belang van emotionele intelligentie, de 

inspraak van werknemers, nationalisering in crisissituaties. Op politiek vlak kan men denken aan de 

invoerring van bv. de Europese Unie of op nationaal Belgisch vlak het verder federaliseren.  

Met Aristoteles’ ‘gezonde verstand’ alleen zou de westerse beschaving een eerder saaie boel geworden 

zijn.  

 

MAAR: toch heeft het denken van Aristoteles tot in de 17e en 18e eeuw de Europese wetenschap 

beïnvloed -> Bijna alle vernieuwingen op filosofisch vlak, wetenschappelijk en artistiek gebied zijn nl. het 

product van een soms lange strijd tegen de heerschappij van deze Griekse filosoof uit de 4de eeuw v.Chr.  

 

2.4 Hellenisme en Rome: stoïcijnen en neoplatonici  
 Griekse cultuur van de voorbije klassieke periodes: vrije stadstaten  

- Het woord ‘vrij’ slaat vooral op hun autonomie en in steden zoals Athene op democratie die door 

een kleine minderheid (ca. 15%) van de bevolking werd uitgeoefend  

Als je er dan nog de vrouwen van aftrekt – zij hadden geen inspraak tot de 20ste eeuw – blijven er 

ongeveer 7,5% ‘vrije’ burgers over, die zich naast handel en politiek ook met de schone kunsten, 

de literatuur en de politiek konden bezighouden 

 

- Deze politieke situatie verandert door de veroveringen van Alexander de Grote, die van 334 tot 

324 v.Chr. het Macedonische Rijk over de hele wereld van de oudheid uitbreidt (van Perzië en 

Babylonië tot Egypte en een stuk van Indië)  

▪ Dit had enorme culturele gevolgen  

▪ Plotseling kwam de Griekse cultuur in contact met de Babylonische wereld, met de 

Perzische leer Zoroaster en zelfs met het boeddhisme in Indië  

▪ Bepaalde ideeën, godsdiensten en stijlvormen drongen binnen in de zuivere Griekse 

cultuur  

▪ Resultaat hiervan = het hellenisme  

▪ Heeft 6 tot 7 eeuwen geduurd (het ging door tot zelfs na de verovering van Griekenland 

door de Romeinen en in de tijd na Caesar en Antonius)  
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 Na 313 werd het Christendom de officiële staatsgodsdienst  

 

 Naast vele exotische en mystieke sekten ontwikkelden zich tijdens de hellenistische periode 2 grote 

filosofische richtingen: het stoïcisme (teruggaande op Socrates) en het neoplatonisme  

 

2.4.1 Het stoïcisme 

 Als je iets overkomt, moet je je ‘stoïcijns’ gedragen  

Bv. het stoïcijnse gelatenheid  

 

 Het woord stoïcisme gaat terug op de Stoa Poikilè, een zuilengang in Athene waar Zeno van Citium zijn 

studenten verzamelde, net als vroeger Plato dat deed in de Academie of Aristoteles in de Peripatos van 

het Lykeion  

 

 Zoals men Socrates leerden kennen via de geschriften van Plato, (her)ontdekten men het stoïcisme 

voornamelijk via de geschriften van latere filosofen zoals Seneca uit Rome (= leraar van keizer Nero, in 

de 1ste eeuw n.Chr.)  

 

 Zeno van Citium  

- Ca. 336-324 v.Chr.  

- Hij was vooral beïnvloed door Socrates en diens moedige houding tijdens zijn proces en 

terechtstelling  

- De waarheid en de deugd waren voor hem duidelijk belangrijker dan welstand, gezondheid of 

zelfs het leven  

- Hij voelde zich daarnaast verwant met de cynici, een merkwaardige school van nogal extreme 

Atheense denkers zoals Anisthenes  

▪ De cynici waren in feite helemaal niet cynisch in de moderne zin van het woord (= 

spottend niet geloven in het goede)  

▪ Ze kunnen het best worden vergeleken met de radicale Groenen of andersglobalisten 

van vandaag 

▪ Ze zagen in dat de meeste mensen hypocrieten waren en eigenlijk alleen aan hun profijt 

dachten  

▪ Ze wilden bewijzen dat je ook zonder al die welstand en die kruiperij goed ko leven  

▪ Ze leefden volgens hun beginselen: arm, zo eenvoudig mogelijk, zonder die burgerlijke 

cultuur waar de meeste mensen hun status mee kochten en soms schaamteloos brutaal  

- Zeno en de stoïcijnen gingen niet zover als de cynici, maar hadden even weinig geduld met 

Plato’s ideeënleer of Aristoteles’ metafysica  

▪ Je moet uitgaan van een gezond verstand (zoals bij Socrates en de presocratici) en op je 

ervaring vertrouwen  

▪ De natuurwetten liggen voor altijd vast en laten geen plaats over aan het toeval  

▪ Het heelal is ontstaan uit een oorspronkelijk vuur, waaruit de andere drie elementen zijn 

ontstaan (uit vuur ontstond lucht, daaruit water en daaruit aarde)  

▪ Later zal het heelal opnieuw in een grote brand vergaan (is op zich niet zo erg want uit 

de laatste brand – het einde van de wereld – zal een nieuw heelal ontstaan en zo gaat 

het verder)  

▪ Je moet aanvaarden dat alles een begin en een einde heeft bv. vuuruitbarsting van de 

Vesuvius in Pompeji -> liet een sterke indruk achter op de latere stoïcijn Seneca  

▪ Dit is geen reden tot pessimisme, wel tot een zekere bescheidenheid, want onze wereld 

is er maar 1 uit een oneindige reeks van werelden die elkaar zullen opvolgen  
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 De centrale plaats die de stoïcijnen geven aan een mens (dit is belangrijker dan de voorgaande leer over 

het ontstaan en het einde van de wereld)  

- Bv. de dieren: een kip is er om ons te voeden, een wilde tijger of beer is er om onze moed te 

testen, en zelfs de vlooien dienen om ons ’s morgens wakker te maken zodat we onze tijd niet in 

bed verliezen  

- In tegenstelling met de Godsomschrijving van Aristoteles is voor de stoïcijnen God een soort 

welwillende wetgever die niet naast of boven de wereld staat, maar er een deel van is  

- Iedere mens heeft een stuk van die goddelijkheid in zich, zoals in de visie van Socrates op de 

daimonion  

- Daarom is het leven van de mensen goed als het in harmonie met die natuur verloopt  

- De mens heeft een vrije wil, waardoor hij/zij in harmonie met die natuur kan leven of niet  

- Uit dit inzicht omtrent mens, God en wereld volgt dus meteen ook het antwoord van de 

stoïcijnen op de vraag naar uit- en zinzicht 

- Al de rest, zoals geld, bezittingen, status, gezondheid, zijn van minder belang en een deugdzame 

mens (iemand die in harmonie leeft met de natuurwetten) kan dus eigenlijk nooit in zijn echte 

waarde worden geraakt  

- De stoïcijnen beschouwen alle mensen als gelijk  het stoïcisme is de eerste 

radicaaldemocratische leer die ook door slaven kon worden aanvaard en beleefd  

- De volmaakte mensheid bestaat er in zich niet door uiterlijkheden en bijkomstigheden te laten 

beïnvloeden: pijn, gevangenschap, folteringen of zelfs de dood kunnen onze menselijke 

waardigheid niet wegnemen  

- MAAR: om deze deugd te bereiken --> onze passies leren beheersen (hebzucht, machtslust en 

afgunst – cfr. Ricoeur)  

- Vandaar dat de stoïcijnen vaak de reputatie hebben nogal koud te zijn, nooit te blij of te treurig, 

nooit eens krankzinnig verliefd of groen van haat  

 

 Deze leer zal een grote invloed uitoefenen op de 1ste christenen (martelaren) en zal opnieuw tot bloei 

komen in het humanisme van de 18e eeuw  

 

2.4.2 Het neoplatonisme  

 De 2e filosofische stroming in het late hellenisme is het neoplatonisme van Plotinus en zijn volgelingen 

 

 Plotinus  

- 204-270 n.Chr. 

- Rijke klassieke filosoof in een periode waarin de Germaanse stammen (‘barbaren’) al aan de 

verovering van het Romeinse Rijk begonnen waren  

-> Een tijd van oorlogen, wanorde, verwoestingen, pestepidemieën en verval 

- Plotinus keerde (waarschijnlijk door het voorgaande) terug naar de schone en ideale wereld van Plato; 

een wereld van eeuwige goedheid, schoonheid en rust  

- Hij geloofde in een opperste wezen, dat hij het Oergoede of het ‘Ene en het Al’ noemde 

▪ Opnieuw een omschrijving van de God van filosofen  

▪ Dit Ene kan men met zijn verstand niet leren kennen 

▪ MAAR: door een vorm van uitstraling of uitvloeiing (emanatie) schept dit Ene de 

Wereldgeest (Nous), de wereld van de ideeën (= de werkelijke wereld)  

 

 De zintuigelijke wereld  

- Net zoals bij Plato: het is maar een bedrieglijke afschaduwing van deze ware ideeënwereld  

- Uit die algemene of wereld-ziel ontstaan onze individuele zielen, die helaas met de materiële 

wereld van het lichaam verbonden zijn  

- Helaas omdat we via ons lichaam aan de materiële wereld van de stof vastzitten en deze 

gevangenschap in de stof het ons moeilijk maakt de waarheid en het goede te bereiken  
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- De laagste trap van de emanatie is dan de zuivere stof, het Boze, de absolute tegenstelling tot 

het Ene  

- DUS: je moet opnieuw uit die zintuigelijke 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  

Dit gebeurt door de ‘extase’, die ons met het geestelijke in contact brengt  

- Opvallend verwantschap tussen neoplatonisme en het post-evangelische christendom: denk aan 

de praktijk van de versterving, aan de uitdrukking ‘schaamdelen’ voor de genitaliën, aan de 

prioriteit van de ziel over het lichaam, enz.  

 

 Videofragment: Mark Rutten vs. Geert Wilders  

 Herken in de uitspraken van Rutten tijdens het verkiezingsdebat met Wilders de specifieke aandacht 

die Aristoteles had voor economie en politiek (DUS: uitspraken noteren en daarna kaderen)  

- Met de bestaande middelen zo goed mogelijk onze doelstellingen bereiken  

- Afkeer voor de macht van het gepeupel (~populisme)  

- Vrees voor extremisme van rechts of links  

 

 Videofragment: filosofie van de cynici actualiseren bij een trend van onze samenleving: dumpster 

diving 

- Uit politieke overtuiging, zaken uit vuilbakken halen die nog goed kunnen zijn  

- Cijfers bij het dvd-fragment over het dumpsteren, om de stoïcijnse mensvisie  

▪ 1,3 miljard ton voedsel wordt jaarlijks weggegooid: niet in overeenstemming met wat 

een deugdzame mens doet  

▪ 2 miljard mensen kun je daar mee voeden: mensen dienen als gelijken gezien te worden  

 

Actualiteit 22/03/2017 

 Vind je in één van de koppen iets van verbinding tot uiting komen of eerder scheiding? Kun je hier een 

evaluatie aan toevoegen? (Is deze verbinding of scheiding positief of negatief?)  

1. “België staat stil bij gitzwarte dag” 

 Verbinding: het brengt mensen bij elkaar na wat er gebeurd is 

 Wat er is gebeurd = scheiding tussen Belgen en terroristen  

2. “Apple lanceert goedkopere IPad” 

 Verbinding van mensen met betere technologie (=positief)  

3. “VS bannen elektronica op vliegtuig”  

 Scheiding: verdacht maken van alle mensen die uit het midden oosten komen 

(=negatief)  

 

2.5 Joodse en islamitische filosofie  
 Dood Plotinus: 3e eeuw n.Chr.  

 

 Thomas van Aquino: 13e eeuw  De volgende grote denker van de westerse filosofie  

 

 Wat in de tussentijd gebeurt, en waarom gebeurde het zo traag?  

- Tussen de 6e eeuw v.Chr. en de 3e eeuw v.Chr. (van Thales van Milete tot de stoïcijnen): ‘dialoog’ van de 

Griekse filosofen voortgegaan – bijna zonder onderbreking  

- Gebrek aan belangstelling voor filosofie en metafysica bij de praktisch gerichte Romeinen  

-> geen nieuwe scholen ontstaan  

- Daarom oorsprong van de laatste school – neoplatonici – door een vluchtreactie tegen het verval 

van het Romeinse Rijk en tegelijk van de oudheid  

- Oudheid van de 8ste eeuw v.Chr. tot de 6de eeuw n.Chr.: invallen van barbaren, donkere tijden, 

ondergang cultuur die er op volgde  
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-> De meest welwillenden hebben het over de middeleeuwen, tussen de oudheid en de 

hergeboorte (renaissance) ervan 

- Deze verklaring legt niet uit:  

 Hoe de ideeën van de Griekse filosofen tot ons gekomen zijn via de denkers van de 

middeleeuwen  

 Hoe de meeste ideeën van de renaissance al op het einde van de middeleeuwen waren 

ontstaan en in grote mate uitgewerkt (humanisme, kritiek op de kerk en op het feodale 

gezag)  

 Hoe die donkere periode van cultureel verval op zovele gebieden blijvende 

monumenten geproduceerd heeft, die ook na de middeleeuwen de aanval van de 

renaissance hebben doorstaan (denk bv. aan de muziek van Dufay, literatuur als die van Dante, 

beeldhouwkunst zoals aan de gevels van de kathedralen, schilderkunst zoals onze Vlaamse primitieven en de gotische 

bouwkunst)  
- Het antwoord op deze vragen ligt in het werk van twee grote culturen: 

1) De  joodse cultuur  

2) De Arabische cultuur 

 Belangrijk omwille van het misbruik van de onwetendheid over de essentiële rol van die 2 

beschavingen in het recente verleden om de brave maar dom gehouden Europeanen tegen 

de joden of Arabieren op te hitsen (van Hitlers nazi’s in de jaren ’30 van de 20ste eeuw tot de 

neofascisten en racisten vandaag)  

 

2.5.1 Joodse filosofie  

 De joodse traditie is zowel religieus als filosofisch  

- Religieuze inbreng  

 Grondslagen uitgewerkt waarop later het christendom + westerse christelijke cultuur 

gebouwd zijn  

 Bv.: de idee va de uitverkoren groep, het belang van de geboden en de goddelijke wet, 

de Openbaring, de komst van de Messias, de morele houding, het Rijk Gods (de hemel, 

het hiernamaals, … 

 Zonder een inzicht in de joodse fundamenten is het christendom onbegrijpelijk, en 

zonder een grondige kennis van het christendom en zijn evolutie kan men niet zinnig 

over de westerse filosofie praten  

- Rol van de joodse denkers 

 In het Midden-Oosten en Noord-Afrika in de hele verspreiding (diaspora)  

 

 De geschiedenis heeft doen blijken dat de joodse filosofie tot stand kan komen wanneer er een klimaat 

is waar ze aanvaard worden. De bloeitijd van de middeleeuwse joodse filosofie valt samen met de 

periode in Spanje waar de islam openstond voor andere tradities.  

 

 Na verval van tempel in Jeruzalem, 70 n.Chr. 

- Joden werden over het hele Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje verspreid  

- Ze begonnen pas opnieuw cultureel tot bloei te komen in het rijk van de islam  

- Islam beschouwde joden en christendom als voorlopers van hun godsdienst  

-> Daarom preekten ze een politiek van respect en tolerantie voor de joodse en de christelijke 

minderheden in hun middelen  

- In de praktijk verliep het soms anders, waarbij onderscheid gemaakt moest worden tussen  

 Christenen en mohammedanen: zij maakten aanspraak op de berekening van de wereld 

(Kruistochten, de Heilige Oorlog) 

 Joden: zij verlangden niets meer dan het recht op hun godsdienst en gewoonten midden 

in de vreemde omgeving te kunnen behouden  

- Ondanks sporadische vervolgingen en kleine vormen van alledaagse plagerijen gaan de meeste 

(ook joodse) historici ermee akkoord dat de bloeitijd van de middeleeuwse joodse cultuur 



Moira M. 

28 

samenviel met eeuwen van tolerantie en bescherming door de grote en kleine heersers van de 

islam  

- Vaak bekeringen als gevolg, maar leidde meestal tot eigen joodse bijdragen aan literatuur, 

wetenschap en filosofie  

 

 De joodse traditie heeft de filosofie kunnen redden en doorgeven:  

- Gabirol 

 11e eeuw (1020-1069)  

 Ontwikkelde zijn denkbeelden vanuit de neoplatoonse traditie  

- Mozes Maimonides  

 12e eeuw (1135-1206)  

 Zette de filosofie van Aristoteles voort  

 Had een directe invloed op Thomas van Aquino (+ andere westerse filosofen)  

 Hij wou bewijzen dat men met het verstand de waarheden van de Bijbel kon vinden  

 

 Conclusie:  

- Deze joodse filosofen hebben, samen met de Arabische denkers, de Griekse traditie bewaard 

- Ze zijn zich vragen beginnen stellen over de verhouding tussen hun godsdienstige overleveringen 

en het rationele denken -> vragen die de hele middeleeuwen door het denken zullen 

beïnvloeden  

 

2.5.2 Islamitische filosofie  

 Ontstaan islam:  

- Na de val van het Romeinse Rijk  

- Het verenigde in zich de traditie van het jodendom en de eerste christelijke denkers  

- Zo zijn Mozes en Jezus van grote betekenis, naast Mohammed  

- Koran niet begrijpen zonder inzicht in het Oude en Nieuwe Testament  

- De islam was meer dan een godsdienstige beweging: in het Midden-Oosten, Afrika, Azië en tot 

ver in Europa ontstond een rijk dat zowel militair als economisch en cultureel tot de 

belangrijkste van de geschiedenis behoort 

- Door hun openheid ten opzichte van andere tradities – gepaard met de ontwikkeling van de 

Arabische cultuur op zich – ontstonden overal centra van hoogontwikkelde cultuur, zoals Toledo 

in Spanje (heeft een van de stromen gevoed die de moderne westerse beschaving mogelijk heeft 

gemaakt: wiskunde, meetkunde, algebra, architectuur, literatuur, erotiek, stedenbouw en 

filosofie)  

- Op al die terreinen is de bijdrage van de islam NIET weg te denken, in de filosofie hebben de 

Arabische denkers onder meer de volgende tradities voortgezet: 

 Het stoïcisme  

 Het neoplatonisme  

 Het aristotelisme  

 De verhouding theologie-filosofie  

 De mystiek (het soefisme, de invloed van Indië)  

 

 Belangrijke namen; islamitische filosofen 

- Avicenna  

 980-1037 

 Leefde in Teheran (ongeveer zelfde periode als Gabirol)  

 Hij trachtte Aristoteles en het neoplatonisme te verbinden  

 Zowel natuurwetenschapper als filosoof (zoals vele joodse en Arabische denkers)  

 Heeft het geneeskundig standaardwerk voor Europa geschreven dat gezaghebbend was 

van de 12de tot de 17de eeuw  
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 Zijn encyclopedie: Het boek van de genezing der ziel  

-> in orthodox-islamitische kringen verdacht van ketterij omdat ze als rationeel werd 

beschouwd  

-> toch een grote invloed gehad op West-Europa, vooral op het denken van Albertus de 

Grote en Thomas van Aquino  

- Averroës  

 1126-1198  

 Tijdgenoot van Maimonides in moslim-Spanje  

 Studeerde medicijnen, wiskunde, theologie, rechten en filosofie  

 Hij verwerkte de filosofie van Aristoteles en legde zoveel nadruk op het kritische denken 

dat ook hij als ketter veroordeeld werd  

 Zijn boeken werden op de brandstapel gegooid  

 MAAR: intussen was zijn werk al wel tot over de Pyreneeën doorgedrongen  

 Zijn filosofie bleef bewaard voor het Westen  

- DVD-fragment 

 Herken een aantal wetenschappelijke ontdekkingen die vandaag nog zeer belangrijk zijn  

(niet door prof besproken)  

 

2.5.3 Samenvattend  

 Het volstaat te wijzen op de onontbeerlijke rol die de filosofische tradities gespeeld hebben in het 

overbruggen van bijna 1000 jaar tussen Plotinus en de bloei van de middeleeuwse filosofie  

 

 Elke discussie over de superioriteit van het blanke, christelijke Westen loopt te pletter op de historische 

waarheid dat dit westerse denken zonder de bijdrage van deze joodse en Arabische filosofen onmogelijk 

geweest zou zijn  

 

 

2.6 Christelijke filosofie  

2.6.1 Scholastieke filosofie  

 Scholastieke filosofie = de christelijke filosofie van de middeleeuwen  

 

 Centraal in de scholastiek staat de relatie tussen geloof en rede, wat neerkomt op de verhouding tussen 

zin en inzicht  

 

 De vroege scholastiek  

 11e eeuw met Anselmus van Vanterbury  

 Men ging uit van het samenvallen van geloof en rede  

 

 De hoogscholastiek  

 12de-13de eeuw met Thomas van Aquino  

 Men maakte een duidelijk onderscheid tussen geloof en rede  

 

 De late scholastiek  

 14e eeuw met William van Ockham  

 Geloof en rede werden van elkaar gescheiden  
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2.6.2 Thomas van Aquino  

 13de eeuw (hij is nog geen 50 jaar geworden)  

 

 De scholastiek (christelijke middeleeuwse filosofie) beleefde haar hoogtepunt 

- Voor het Westen speelde hij de rol die in de oudheid voor het laatst door Aristoteles gespeeld 

was  

- In zijn werk werd de hele filosofie van Aristoteles zo overtuigend met de christelijke leer 

verbonden, dat in 1879 de katholieke kerk het neothomisme nog tot de officiële filosofie van alle 

katholieken kon uitroepen  

- Het neothomisme domineerde tot na WOII bijna onaangevochten de vorming van priesters en 

kloosterlingen  

 

 Hij was de eerste die een duidelijk onderscheid of scherpe grens trachtte te trekken tussen geloven en 

weten  

- Door de Openbaring en de leer van de kerk, die deze Openbaring uitlegt en doorgeeft, leren we 

de eeuwige waarheden kennen, die we kunnen GELOVEN  

- Met ons VERSTAND kunnen we aantonen dat we nooit verder komen dan hun waarschijnlijkheid  

- Dit betekent een enorme sprong in het dogmatisme, die de waarheden als absoluut aanzag en 

het onafhankelijke denken wantrouwde  

 

 Om Thomas te begrijpen: onderscheid maken tussen Aquino als theoloog en filosoof  

▪ Theoloog  

- Neemt aan dat God bestaat, dat de wereld door die God uit het niets geschapen werd en 

dat de mens een onsterfelijke ziel heeft  

- Die onsterfelijke ziel kan (omdat het een ‘zuivere vorm’ is – link Aristoteles) door de 

lichamelijke dood niet vernietigd worden  

- Deze ziel bestond niet, zoals bij Plato of de neoplatonici, van alle eeuwigheid in de 

wereld der ideeën (God), maar werd bij de bevruchting door God geschapen (een heikel 

punt in het abortusdebat)  

 

▪ Filosoof  

- Hoe deze ziel-in-een lichaam, deze mens, aan kennis komt, bespreekt de filosoof  

- Er is geen sprake van ‘kennis als herinnering’ (link Plato), omdat er niets is waaraan we 

ons zouden kunnen herinneren  

- We kunnen alleen maar kennen door onze zintuigelijke waarnemingen, door 

wetenschappelijk observeren en door over die waarneming na te denken  

- Er is niets in het verstand dat niet eerst in de zintuigen is geweest (nihil est in intellectu 

quod non prius in sensu)  

- DUS: het volstaat niet de geopenbaarde waarheden zomaar te aanvaarden op het gezag 

van onze opvoeders -> we moeten zelf ons verstand gebruiken om van onderuit tot deze 

waarheden te komen  

- Voor deze discussie gebruikt hij 2 termen: 

 Transcendent = dat wat de menselijke materiële werkelijkheid overstijgt 

(bovennatuur) 

 Immanent = wat in de mens zelf aanwezig is  

Uiteindelijk komen deze 2 categorieën samen in 1 waarheid  

 

 Openbaring & geloof en menselijk denken hebben elkaar gevonden  

 theoloog en filosoof smelten samen  

 synthese niet langer aanvaard in na-middeleeuwse moderne filosofie  
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 Opvatting van het heelal: alles krijgt zijn plaats  

- Inzicht leidt tot uitzicht in het leven en tot zin  

- Door inzicht komt de mens nl. tot een harmonisch leven in de grote harmonie van al het 

bestaande  

- Door ons denken moeten we dus deze natuurlijke orde begrijpen  

- Bv. de visie van Thomas op geld, eigendom en goederen: eigendom nooit alleen in functie van 

privédoeleinden bekijken, maar ook met oog op de gemeenschap (hiertoe komt hij door de visie 

in het licht van de natuurwet van God te beschouwen: alles aan de menselijke gemeenschap 

werd door God toevertrouwd om er iets nuttigs mee te doen)  

 

 Sterke nadruk op het verstand, waaraan de wil en het gevoel ondergeschikt werden  

 

 Thomas’ 5 beroemde godsbewijzen:  

- De onbewogen eerste Beweger, anders zou de beweging eindeloos zijn  

- De eerste Oorzaak; alles heet een oorzaak en dit leidt tot een eerste onveroorzaakte oorzaak  

- De eerste Bron van al het noodzakelijke  

- Er zijn verschillende graden van volmaaktheid in de wereld; dit leid tot de aanname van het 

absoluut Volmaakte  

- Alles heeft een doel, zelfs de levenloze dingen; God als laatste doel van alles  

 

- Alle 5 bewijzen steunen op het causaliteitsprincipe: er moet een eerste oorzaak zijn van alles  

MAAR: dit wordt door hen die alleen op het geloof willen vertrouwen en op hen die alleen op de 

rede willen voortgaan -> dit omdat in het woord ‘gevolg’ al het begrip ‘oorzaak’ zit  

 

 Vandaag de dag nog belangrijk in Leuven  

 

 Thomas is vooral belangrijk door zijn systematisering van alle wetenschap én door de grote plaats die hi 

inruimt voor het kritisch denken   

 

2.6.3 William van Ockham (14e eeuw)  

 Thomas en de dominicanen < - > school van de franciscanen met William van Ockham  

 

 William werd door paus Johannes XXII veroordeeld en geëxcommuniceerd  

 

 Stierf in ballingschap  

 

 Als je iets zonder hypothese kan verklaren, moet je dat ook doen (deze tegenstelling werd heel 

belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek)  

- In deze zin: een moderne, ontheologische denken voorbereid door Ockham  

- “Gods bestaan kan je niet bewijzen, dat moet je geloven” 

- Tegenstelling met Thomas:  

 T. maakte alleen duidelijk onderscheid tussen filosofie en theologie  

 Ook al verbond hij de filosofie met de christelijke leer, bij Ockham krijgen we een 

radicale scheiding tussen filosofie en theologie  

“Filosofie heeft nl. niks met theologie te maken, je moet geen onnodige bewijzen 

zoeken”  

 

 De rest van de middeleeuwen: midden 14e eeuw t.e.m. het einde van de 15e eeuw:  

- Verval van de scholastiek (schola), die de middeleeuwse christelijke filosofie gedomineerd had 

vanaf de 9de eeuw  
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- Rationeel natuurwetenschappelijk onderzoek + verwerpen van de metafysica als onvruchtbaar 

vs. beïnvloeding van het irrationele en de mystiek  

- Ook de mystiek keert zich af van de politiek en de leer van de officiële kerk en zoekt op basis van 

persoonlijke ervaringen (visioenen, verschijningen, ingevingen, extase) direct met God in contact 

te komen  

 = vergelijking met hedendaagse interesse voor spiritualiteit + verder achteruitgaan van 

de belangstelling voor de katholieke leer  

 Deze mystiek gaat enerzijds terug op de Griekse mysteries en de joodse kabbala (=de 

weg naar God)  

 Anderzijds wijst het op filosofische stromingen uit de moderne periode, die pas in het 

Duitse idealisme, de romantiek en, in onze eeuw, het existentialisme tot bloei zullen 

komen   

- Gevoel en emoties krijgen opnieuw plaats (niet het geval bij Thomas en William)  

- Voor het gewone volk verwarrende periode (zij kende niets van de grote, in het Latijn gevoerde debatten 

tussen theologen en filosofen, maar zij kwamen wel in opstand tegen het gezag van de vorst en de paus)  

 Allerlei sekten hadden een groot succes: geselaars, zwendelaars in relikwieën en aflaten, 

valse profeten 

 Dat gaf aanleiding tot het religieuze verzet van de hervorming  

 Aanleiding tot het intellectuele protest van de humanisten  

 Aanleiding tot het volledige diskrediet van de scholastiek (die in de periode van de grote 

ontdekkingsreizen en het beginnende handelskapitalisme niets meer te bieden had)  

 

 Video-oefening https://www.youtube.com/watch?v=CiphzcfTPnE 

Wat herken je in de recente uitspraken van de moslim Dyab Abou Jahjah en de christen Reginald 

Moreels van wat we zagen over de islamitische en christelijke filosofie?  

- Dyab:  

 Solidariteit over de verschillen heen  

 Meerdere niches  

 Wetenschappelijke openheid  

- Moreels:  

 Tolerantie  

 Ziet geen verschillen tussen Arabieren (moslims) en ons  

 Artsen zonder grenzen: zonder discriminatie (komt tot uiting in zijn gedicht: zie BB) 

 

 

 

 

Actualiteit 19/04/2017 (Wat is ware kennis?)  

Waar hebben de krantenkoppen hun ‘mosterd’ gehaald, dus: ‘Leg uit bij de kop hoe jij denkt dat die 

journalist/die krant tot die kennis is gekomen’  

1. “Patiënten weten niet hoeveel consultatie kost”  

 Wetenschappers stellen zich de vraag (rationaliteit), en ze gebruiken hun ogen, ze 

schrijven dit op en ondervragen mensen hierover (enquêtes bv.)  

2. “Vervroegd naar de stembus” (gaat over Engeland)  

 De kennis die we krijgen op basis van wat we zien op de foto er naast kan onvoldoende 

zijn, je kan nl. niet meteen afleiden dat het over Londen gaat  

 DUS: is het wel genoeg om iets te zien/een hypothese te hebben/een krant open te 

slaan?  
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H3: Zingeving tussen haakjes  
 De middeleeuwen zijn voorbij en men kijkt bij het verlaten van de 14e eeuw opnieuw naar de cultuur van 

de oudheid als richtinggevend model  

 

 Ontstaan van de moderne filosofie  

 Macht kerk (als monopolie van het geloof) + feodale stelsel: gebroken 

 

 Nieuwe burgerij in de steden -> eerder praktisch gericht en probeert haar macht zowel naar boven 

tegenover vorst en paus als naar onderen tegenover ‘het gepeupel’ te verstevigen  

 

 Nieuwe kijk op de wereld (dit door deze algemene crisis van het gezag)  

-> Hiervoor een nieuw politiek filosofisch denken nodig  

 

 In de 15e eeuw breekt de politieke filosofie door als zelfstandige tak in de filosofie, met filosofen als 

Machiavelli (1469-1527) 

 

 Thomas Hobbes: deze politieke filosofie laten steunen op een studie van de mens in plaats van louter en 

alleen op de inzichten van godsdienst en de oudheid  

 

 Andere belangrijke filosofen bij deze overgang: humanisten zoals Desiderius Erasmus en Thomas Morus  

 

 Het denken (minder aan kerkelijke dogma’s gebonden) vindt vooral steun in de ontwikkeling van de 

wetenschappen, waarin het onafhankelijke menselijke verstand en/of de zintuigen een centrale rol 

spelen  

 

 Denkers als Galileo Galilei en Francis Bacon: toonaangevend als opstap naar het rationalisme en 

empirisme  

 

 Zinvraag een tijdje op de achtergrond (tot Kant opduikt), dus nu vooral een kennisleer die, om tot inzicht 

te komen, respectievelijk uitgaat van de rede en van de ervaring, met implicaties voor het handelen  

 

3.1 Het rationalisme  
 17e en 18e eeuw (periode van Verlichting): filosofen konden zich niet langer op de Openbaring beroepen 

zonder van onwetenschappelijk denken of bijgeloof verdacht te worden  

 

 De meeste waren wel gelovig, maar net zoals William Ockham had dit niets met hun denken te maken  

 

 Pas in de 18e eeuw: uitgesproken atheïsten, onder de radicale mechanische materialisten  

-> Uitzondering 

 

 Zelfs onverbiddelijke vijanden van de kerk als Voltaire geloofden in een Opperste Wezen, een deus 

MAAR: op hun vakterrein ging het er vooral om na te gaan:  

- Hoe we kunnen kennen  

- Hoe betrouwbaar onze kennis is  

- Of we tot een absolute waarheid kunnen komen  

 

 Rationalisme = kennisleer die uitgaat van de rede (ratio) om tot kennis te komen – met implicaties voor 

de ethiek  

- Het gaat over een kennisleer, dus GEEN filosofie 

- Rede, ratio staat voorop  
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- De rationalisten namen aan dat we de waarheid door ons verstand, onze ratio, konden vinden  

- Het waren bijna uitsluitend Franse en Duitse denkers 

- < - > Engelsen: empiristen die de zintuigelijke waarnemingen als basisinstrumenten zagen  

 

3.1.1 René Descartes  
- De 1ste grote rationalist  

 

- De 1ste die heel fundamenteel een nieuw antwoord wou geven op “Wat is ware kennis?” 

-> Afstappen van wat de kerk/paus hierover zei en los van wat de vorsten/koningen zeiden wat waar en 

niet waar is  

 

- Waar hield die man zich mee bezig:  

1. BIOGRAFISCHE ELEMENTEN 

 Hij leefde in een wereld waarin de natuurwetenschappen (fysica, astronomie) zich 

enorm aan het uitbreiden waren -> die uitbreiding beïnvloedde zijn filosofie 

 Zoals Aristoteles, een denker die vanaf nul een heel filosofisch systeem opbouwt 

DUS: niet op het gezag van de oudheid, de kerk of de middeleeuwen steunt  

 Het begin van de moderne filosofie  

 Rijke familie, maar hij wou niets te maken hebben met die rijkdom en ging studeren: 

vooral meetkunde  

 Hij wou fundamenteel DENKEN  

 Als wetenschapper was hij overtuigd van het gelijk van Galilei, die in 1616 zijn stellingen 

moest intrekken  

 Descartes had een boek geschreven over de astronomie: Le Monde, maar durfde dit niet 

uit te geven in Frankrijk (omwille van de Kerk -> zij steken de kop op en Descartes wil zijn 

leven niet riskeren)  

 DUS: hij vlucht naar Nederland, waar vrijheid heerste in verband met denken  

-> Vrijwillige ballingschap  

 Ander boek: Les Meditations (houdt in wat ware kennis is)  

-> De meditatie is ook het hart (overeenkomst met boeddhisme)  

 

2. HOE TOT DE WAARHEID KOMEN?  

 Descartes begint met een methodische twijfel (twijfel als methode, als weg om tot de 

waarheid te komen) om te zien of er iets is waaraan uiteindelijk niet meer getwijfeld kan 

worden  beginnen met twijfelen om uiteindelijk te komen tot dat gegeven waar 

NIEMAND nog over kan twijfelen  

 De twijfel begint met de zintuigelijke waarneming: “Kan ik er aan twijfelen dat ik hier in 

mijn kamerjas bij het vuur zit?”  

-> Ja, want het kan zijn dat je dit droomt, maar toch lig je in bed. Ook kan het zijn dat je 

hallucineert – dit vaak bij krankzinnigen – waardoor je dingen die er niet zijn als 

werkelijkheid aanneemt 

 DUS: we kunnen aan alles en nog wat twijfelen, terwijl we gewoon onze zintuigen 

gebruiken  

 Descartes vraagt zich daarom af of er iets is waaraan NIET getwijfeld kan worden  

 JA: dat is het feit dat ik aan het denken ben (dit kan het fundament van de 

waarheid zijn)  

 Cogito, ergo sum – Ik denk, dus ik ben/besta  

 Je kan redelijk betwijfelen dat ik een lichaam heb, maar ik kan er niet aan 

twijfelen dat ik denk – dat zou absurd zijn  

 Hier houdt de twijfel op, en van hier moet Descartes opnieuw beginnen om 

rationeel een werkelijkheid op te bouwen  
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 “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”  

 Hedendaagse Poolse filosofe: “Als het denken de wet tot waarheid is, is twijfel onze gids 

op die weg”  Hetgeen waarvan je zou denken dat dat het vervelendste is in de 

wetenschap, iets dat niets te maken heef met het komen tot kennis/waarheid, is 

eigenkijk de weg er naar toe (ons eigen standpunt kunnen leren ontwikkelen)  

 Politicus: “Twijfelen moet mogen” – kop van een artikel  

 In de wereld van de muziek, Selah Sue: “Een trancequeen met eigentijdse twijfels”  

 Door haar twijfels komt ze aan haar teksten  

 Axel Red: “Zonder twijfels zat ik hier nu niet”  

 “Een mandie ruimte liet voor twijfels” -> Dit gaat over David Astor, de hoofdredacteur 

van ‘The Observer’  

 “Drijf hogere handel… Wees het twijfelende eiland te midden van de wijde onwetende 

massa” (dit hangt in gebouw M en is een quote van Descartes)  

 Conclusie: Het denken is het enige waaraan we NIET kunnen twijfelen en het lichaam is 

WEL iets waaraan getwijfeld kan worden – link met Plato: hij had hier ook al naar 

geïnsinueerd; lichaam op de 2e plaats 

 Videofragment: over Renée Descartes (als illustratie)  

 Hij probeerde NW een nieuwe basis te geven  

 Grootste deel van zijn leven woonde hij in NE, daar waar er plaats was voor zijn 

ideeën  

 Het was erg in de mode om toen alles in twijfel te trekken  

 Zijn conclusie: “Ik die denk, is iets  Ik denk, dus ik ben”  

 Hij wil nagaan of er naast dit eerste principe nog andere klare en onderscheiden 

ideeën waren (zie puntje 3)  

 

3. HET EERSTE PRINCIPE VAN DE FILOSOFIE 

 Het eerste idee, die cogitatio  

 

4. DRIE IDÉES CLAIRES ET DISTINCTES  

 Waarom is hij zo zeker van het bestaan van het denken of de wereld van de geest?  

Omdat het “clair et distinct” is, duidelijk (clair) en van de rest onderscheiden (distinct) 

 DUS: we kunnen best verder op zoek gaan naar “des idées claires et distinctes”, want 

alleen die zijn waar  

 Daar waar we niet op de zintuigen kunnen rekenen, moeten we het bestaan van andere 

werkelijkheden, naast ons ‘cogito’, alleen door ons verstand vinden  

 Het allereerste ‘idée claire et distincte’ dat we vinden, is eigenlijk het bestaan van God 

 Hier volgt Descartes de klassieke redenering van de scholastiek: ‘Het is toch 

evident dat God bestaat!’ – hij drukt het wel anders uit  

 Het is wel vreemd wanneer je weet dat de filosofie afstand neemt van God om 

tot de rede te komen  

 De filosofie gaat de godsgedachte opnieuw uitvinden  

DUS: het idee van het volmaakte, is het idee van GOD (Er moet nl. iets geweest 

zijn wat aan die oorsprong ligt van die volmaakte gedachte, DUS: het idee van 

die God is het bewijs van het bestaan van die God)  

Dit is wat Thomas van Aquino eigenlijk zei (hij had het wel over de religieuze God 

en hier gaat het over de G O D van de filosofen)  

 “De Godsidee kan ik mezelf niet gegeven hebbe, want ze bevat de volmaakte 

realiteit, die ik niet bezit”  

DUS: God moet zelf de oorzaak van deze idee zijn  

DUS: De idee van God is het bewijs van Zijn bestaan  

 Alles wat ik klaar en duidelijk ken via het denken  
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 De wereld van de geest of COGITATIO 

 Na het bestaan van God bewijst Descartes ook nog het bestaan van de materiële wereld 

 De wereld van de uitgebreidheid (alles wat ons omringt) of EXTENSIO 

 De idee van de materiële wereld kunnen we voortdurend gaan ontwerpen  

 Niemand zou kunnen zeggen dat de wereld niet bestaat  

 

5. DE MENS AL RES COGITANS (= EEN DENKEND DING)  

 “Baby haakt in op hartslag en ademhaling van de moeder” – artikel  

 Aanrakingen en huidcontact zijn essentieel voor de hersenontwikkeling van de 

baby  

 Dit wil zeggen dat wij als mens voor ons bestaan (letterlijk, denk aan de 

borstvoeding) afhankelijk zijn van de band met het lichaam van iemand anders: 

in het begin is dat duidelijk de moeder en verder in het leven hebben wij de 

behoefte aan contact met een partner  

 Als Descartes de mens gaat samenvatten als een res cogitas, gaat hij de mens 

afscheiden van het lichaam (= dualisme, scheiding van lichaam en geest – link 

met Plato)  

 De mens is verdeeld door het onderscheid tussen de werelden van de cogitatio en de 

extensio -> Hij is een ‘denkend ding’ 

 Ons lichaam is een machine, net zoals de lichamen van de dieren  

 Grote probleem bij Descartes: de verhouding tussen lichaam en geest 

 Een probleem dat trouwens de rationalisten verder zal bezighouden 

 Ze stelden zich vragen als: hoe verklaren we de wisselwerking tussen lichaam en 

geest?  

 Ander probleem: men ging beweren dat onze vrije wil niet bestaat -> omdat er geen 

verbinding zou zijn tussen wat ik denk en wat ik materieel aan het uitvoeren ben  

 Als de materie door strenge natuurwetten bepaald is, is er dan nog plaats voor 

de vrije wil bij onze handelingen?  

MAAR: als er wel een band bestaat tussen het geestelijke en het lichamelijke, 

kunnen we wel spreken van een vrije wil 

 Op deze manier mondt het beantwoorden van de inzichtvraag bij Descartes 

opnieuw uit bij de vraag naar uitzicht bij het handelen  

 “Vrije wil is geen illusie” – artikel Stephan Claes  

 

3.1.2 Gottfried Wilhelm Leibniz  
- Opvolger van Descartes  

 

- Een van de grootste Duitse rationalisten  

 

- Hij gaf een heel origineel antwoord op de vraag omtrent de vrije wil -> dit toont meteen aan hoever deze 

intelligente filosofen hun verklaringen gingen zoeken  

 

- Hij begint met de beschrijving van het atelier van een uurwerkmaker die alle klokken volledig gelijk laat 

lopen  God is de Grote Uurwerkenmaker, die de bewegingen van de ene klok – ons lichaam – op 

voorhand heeft afgestemd op die van de andere klok – onze geest – zodat we de indruk krijgen dat er 

een direct verband is tussen lichaam en geest  

 

- Dit toont aan dat de rationalisten met een aantal problemen bleven zitten die in hun systeem niet 

konden worden opgelost 
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- Dit verklaart ook het bestaan van een andere benadering van de realiteit, die vooral in het politiek, 

economisch en wetenschappelijk verder geëvolueerde Engeland de filosofie zal beheersen, het 

empirisme  

 

3.2 Het empirisme  
 Het empirisme is een kennisleer die alle inzicht uit de ervaring van de zintuigen afleidt  

 Een kennisleer die uitgaat van de ervaring om tot kennis te komen – met implicaties voor de 

ethiek  

 Ervaring staat centraal  

 

 “Waarom we zo graag onze naam achterlaten” -> zintuigelijke voorop laten komen bij het effectief 

zoeken naar de waarheid  

 

 Elke wetenschap moet gegrond zijn als uitzicht voor het morele handelen 

Dit aan de hand van de theorieën van de drie belangrijkste empiristen: Locke, Berkeley en Hume  

 

3.2.1 John Locke  
- 17e eeuw  

 

- Belangrijk als filosoof, opvoeder en theoreticus van de Engelse Revolutie van 1688  

 

- Een van de grondlegger van de politieke en sociale wetenschappen als van de empirische kennisleer  

 

- Deze kennisleer zette hij uiteen in zijn Essay Concerning Human Understanding  

 

- Hij begint met het verwerpen van aangeboren concepten of morele ideeën  

DUS: De mens begint als een onbeschreven blad (er staat nog niets op)  

 

- Op een totaal andere manier dan Descartes vertrekt Locke vanuit de zintuigelijke waarneming  

 Door ervaringen krijgt ons bewustzijn een inhoud en deze inhoud noemt Locke ‘ideeën’  

 Zoals een glas dat gevuld wordt: we gaan ons bewust zijn als een glas vullen met water en we 

komen tot ideeën  ons bewustzijn vullen met ideeën  

 Start = het ingaan op die zintuigelijke ervaringen (die zijn van belang en staan boven de innerlijke 

ervaringen   

 

- Onze ervaring is tweeledig:  

 Uiterlijke zintuiglijke ervaring -> SENSATION (een idee dat ontstaat op basis van wat ik zie)  

 Innerlijke zelfobservatie -> REFLECTION 

 

- Hij gaat er op wijzen dat wij allemaal te maken hebben met verschillende ervaringen -> dit hangt af van 

de context waarin we leven e.d.  

 

- Dit is de reden waarom wij volgens Locke allemaal verschillende ideeën hebben (ook de reden waarom 

we niet zomaar overeen komen met andere mensen)  

 

- Wanneer wij dan in de samenleving ideeën hebben die goed overeenkomen, wil dat zeggen dat de 

natuur ons die opdringt -> bv. zij dringt ons op dat wij op het einde van de dag moe zijn (dus: je kan de 

mens uitnodigen om bv. max 8 uur per dag te werken)  

Let op: dit verschilt bv. met China – dus hangt af van bevolkingsgroep  

 

- DUS: het heeft te maken met de natuur (die het zelfde blijft) of de gewoonte  
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- De natuur zal dus in een aantal gevallen de gelijkheid/ideeën (bv. hoeveel water wij nodig hebben) 

egaliseren -> daarom goed naar de natuur luisteren in het verband met het ontwikkelen van ideeën  

 

- Sensations hebben 2 soorten eigenschappen  

 Primaire eigenschappen:  

 Objectieve eigenschappen, bv. ‘Deze micro is zo hoog boven het tafelblad’ of ‘de afstand 

tussen de prof en de leerlingen is zo groot’  

 We kunnen ze objectief vast stellen  

 Deze eigenschappen zijn onlosmakelijk met alle dingen verbonden  

 Grootte, vorm, getal, positie, beweging of rust  

 Secundaire eigenschappen:  

 Subjectieve eigenschappen, bv. voor de een is witloof lekker, voor de andere niet  

 Het bepaalt de verdeeldheid onder de mensen 

 Ze ontstaan door inwerking van onzichtbare stofdeeltjes die op onze zintuigen inwerken  

 Ze ontstaan dus door de waarneming  

 Kleur, smaak, geur, …  

 

- Zoals bij Descartes aanvaardt Locke de zekerheid van ons eigen bestaan en van het bestaan van God + 

ook met de waarheid van de wiskunde stemde hij in (dit is de 3e zekerheid waaruit hij zekerheid haalde)  

 

- In plaats van zoals Descartes te vertrekken bij de twijfel, komt Locke UIT bij de twijfel  

 Deze twijfel leidde hem tot religieuze tolerantie, tot parlementaire democratie en tot de (ook 

economische) laisser faire-theorieën van het klassiek liberalisme  

 

- De invloed van deze ideeën wordt duidelijk in 3 grote revoluties van de moderne tijd 

 Engelse revolutie 1688 

 Amerikaanse revolutie 1776  

 Franse revolutie 1789  

 In elk van deze drie revoluties zien we: (parlementaire) democratie, religieuze tolerantie en van 

een grote bewegingsvrijheid voor handel, industrie en financiën  

 

- Locke gaat 3 fundamentele instituten uitdenken:  

1) Politiek:  

 Instituut waar de twijfel is ingebakken  

 Er is een context waar die twijfel er mag zijn 

2) Economie:  

 Hij gaat de economie/markt zien als de plaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten 

 MAAR een diversiteit/twijfel van ‘hoeveel is dat product nu waard?’  

 Twijfel en uiteindelijk komt daar 1 prijs uit (=de waarheid)  

3) Pluralisme:  

 Diversiteit, nl. een context waarin de verschillende levensbeschouwingen met elkaar in 

dialoog gaan  

 Wanneer 1 van die religies het laatste woord zou hebbe, hebben we een probleem  

DUS: er van uit gaan dat niemand het laatste woord heeft -> Religieuze Tolerantie!  

 Je mag niet verlangen dat anderen, vanuit een andere ervaring, automatisch door jouw 

inzichten overtuigd zullen worden 

 Actief pluralisme: mensen die openlijk durven uit te komen voor hun verschillende 

opinies  

 Een grondige opvoeding is een voorwaarde voor een tolerante maatschappij (mensen 

met minder opvoeding en kennis -> gewoonlijk ook minder verdraagzaam)  

-> Link met Plato en Aristoteles + hedendaagse filosofen als Martha Nussbaum  

 3 instituten linken met de avoir, pouvoir en valoir van Paul Ricoeur  
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- DVD-fragment: Maarten Boudry  

In welke mate kan je in filosoof Maarten Boudry (UGent) de hedendaagse John Locke herkennen? In dit 

fragment pleit hij voor het afschaffen van het Cordon Sanitaire in gesprek met Kristof Calvo, Dyab Abou 

Jahjah en Alex Agnew 

 Hij pleit voor een democratisch systeem, en dat het niet opgaat als je bepaalde partijen uitsluit  

 De manier waarop hij Abou Jahjah geen enkel ogenblik de kans geeft om zijn zegje te doen  

 

3.2.2 George Berkeley  
- 17-18e eeuw  

 

- Hij staat bekend als de radicaalste van alle empiristen omdat hij het bestaan van de materiële wereld 

verwierp  

 

- Wanneer wij dingen gaan waarnemen, bv. een boom, zijn wij zeker van het feit dat wij aan het 

waarnemen zijn (= de enige zekerheid)  

DUS: materiële voorwerpen, zoals bv. die boom, bestaat alleen maar omdat en terwijl we ze waarnemen 

 In de waarneming zelf (zijn is waargenomen worden, esse = percipi)  

 

- Als we zeggen dat voorwerpen bestaan, zeggen we eigenlijk dat we ze zien, horen, ruiken, voelen, tasten 

of proeven 

 Deze waarnemingen zijn echt, maar hoe kunnen we bewijzen dat er verder nog iets is?  

 DUS: hoe kunnen we bewijzen dat die waarnemingen een OORZAAK hebben?  

 Bv. de temperatuurproef 

 Stel vooraan ligt er een kom met lauw water en er is een diepvries aan de rechterkant en 

een vuurtje aan de linkerkant  

 Als je jouw hand eerst in de diepvries steekt en daarna in de kom water, ga je zeggen dat 

het water WARM is  

 Als je jouw hand eerst boven het vuurtje houdt en daarna in de kom water steekt, ga je 

zeggen dat het water KOUD is  

 Maar als je een thermometer in de kom steekt, gaat die OBJECTIEF laten zien wat de 

effectieve temperatuur van het water is  

 Hitte en koude zijn slechts waarnemingen van ons bewustzijn, die niets met een 

werkelijkheid erbuiten te maken hebben  

 Eerste besluit: alle secundaire eigenschappen (in termen van Locke) zijn subjectief en 

behoren enkel tot waarnemingen  

 MAAR: Berkeley gaat verder dan Locke  

 Neem de primaire eigenschappen, die toch echt (in de dingen) moeten bestaan  

 Je ziet toch de grootte van een voorwerp of zijn beweging?  

 Berkeley antwoordt daarop dat je het voorwerp van dichtbij voor groot houdt en van ver 

voor klein (hetzelfde geldt voor snelheid)  

 

- Deze argumenten van Berkeley niet met ‘het gezonde verstand’ weerleggen, maar slechts door te wijzen 

op logische en empirische denkfouten  

 Denk aan het ‘bewijs’ van het lauwe water  

 Het zegt alleen maar dat je iets als warmer of kouder ervaart, wat op zich niets zegt over het 

warme of koude  

 Het feit dat we iets in ons bewustzijn waarnemen, is nog geen bewijs dat er niets buiten ons 

bewustzijn is dat die waarneming veroorzaakt  

 Het voorbeeld toont aan dat het praktisch gerichte empirisme tot logische extreme posities kan 

voeren, waar men vanuit een subjectief standpunt niet uitgeraakt  
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3.2.3 David Hume  
- 18e eeuw  

 

- Derde grote empirist  

 

- Filosoof die opnieuw aandacht zal schenken – expliciet – aan de vraag rond het handelen  

 

- Zijn kennisleer vertrekt vanuit wat hij indrukken gaat noemen (bij Locke waren het ervaringen, nu gaat 

het over impressions)  

 Het zijn de zintuigelijke indrukken die de ideeën zullen opleveren  

 DUS: alle kennis begint met indrukken, die ideeën veroorzaken  

 Als wij vanuit onze ervaringen (denk aan de baby die de zachte streling van zijn moeder moet 

voelen) tot een idee van goedheid/liefde komen, dan zullen wij tot een opeenstapeling van 

ervaringen tot een idee komen van de Goedheid (-> met hoofdletter)  

 Bv. ‘wijsheid’ en ‘goedheid’: we vergroten deze tot in het oneindige  

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

 En zo vindt Hume de G O D opnieuw uit 

 

- Hoe komen we tot de idee van oorzaak en gevolg?  

 Logisch-rationeel kunnen we er bij de empiristen NIET geraken, want we moeten uitgaan van de 

zintuiglijke ervaringen  

 We ervaren regelmatig dat een bepaalde indruk op een andere volgt, bv. vuur en pijn  

 Dit wordt zo vaak herhaald tot het een denkgewoonte wordt en ten slotte een instinct, bv. vuur 

vermijden  

 De menselijke kennis probeert nu uit de vele ‘oorzaken’ van de natuurverschijnselen een paar 

algemene oorzaken af te leiden, bv. zwaartekracht  

 Dat is toegelaten zolang we op het terrein van de ervaringen blijven (indruk en idee)  

 Als het niet steunt op empirische ervaringen is het nonsens om tot een bepaalde uitspraak te 

komen, bv. ‘de appel moet TELKENS naar beneden vallen’  

 DUS: het MOET steunen op zintuiglijke ervaringen  

 Daarom kunnen we nooit religieuze waarheden kennen -> deze vallen buiten het terrein  

 We kunnen ze niet kennen, maar moeten ze geloven  

 DUS: we kunnen tot een filosofisch idee van God komen, maar we kunnen nooit 

bewijzen dat God effectief bestaat, want we gaan die nooit letterlijk tegenkomen  

 Net zoals het Godsidee een samengestelde idee is, zijn het ik en de ziel bundels van ervaringen 

en gevoelens die voortdurend veranderen  

- Uiteindelijk werd Hume een scepticus  

 Hij begon, zoals alle filosofen van de verlichting, met een groot vertrouwen in de empirische 

waarneming, zonder vooroordelen, en hij kwam tot de (verbijsterende) conclusie dat je door 

ervaring en observaties NIET over de werkelijkheid te weten komt  

 Een filosoof die sceptisch wordt, gaat op dat moment de ethiek opnieuw uitvinden: als wij God 

uitgommen, hebben wij afspraken nodig (idee van rechtvaardigheid voorop plaatsen)  

 Als er geen God bestaat die zegt hoe wij moeten handelen, moeten wij zelf die ethiek gaan 

uitwerken  

 Het belangrijkste ethisch criterium: rechtvaardigheid  

= de eigenschap van de mens om aan een ander te gunnen waar die recht op heeft  

 

- Moraalfilosofie: vier omstandigheden die ertoe leiden dat men rechtvaardigheid (als uitzicht op een juist 

handelen in de samenleving) niet kan wegdenken  

1) Het individu is voor de bevrediging van zijn basisbehoeften aangewezen op samenwerking met 

anderen  

 Als geïsoleerd individu overleven lukt niet  
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2) De mensen beschikken slechts over een beperkte naastenliefde of mededogen  

 Hierdoor zouden ze alles vlug opeisen, zonder rekening te houden met anderen  

3) De goederen zijn schaars (bv. water)  

 Hierdoor dringt een afbakening zich op tussen wat de ene bezit en wat aan de andere 

toebehoort  

 Zonder schaarste is dit het geval niet  

4) Mensen hebben ongeveer dezelfde basisbehoeften  

 Wil men nu meer gelijke voorziening in de basisbehoeften tot stand brengen, dan 

veronderstelt dat een redelijk gelijke verdeling van macht, zo niet vallen de remmen van 

rechtvaardigheid en menselijkheid weg    

 

- Bij kleine kinderen is er een neiging om altruïstisch te leven -> om een zekere eerlijkheid aan de dag te 

brengen, bv. verdelen van speelgoed/snoep  

“Eerlijkheid delen staat op je harde schijf” – artikel  

 

- DVD-fragment met neuropsychiater Theo Compernolle 

Leg uit hoe wordt aangetoond - in de lijn van het rationalisme – dat de mens die het denken tot de 

waren kennis (I), de juiste handelingen (II) en de nodige zingeving (III) kan komen  

 In welke mate komt hierbij het empirisme opduiken?  

 Kijken of bij hooggeschoolde managers e.d. de concentratie hetzelfde is als bij jongeren  

 De manier waarop we de technologieën gebruiken, doen we op een verkeerde manier  

 Ze zouden ons kunnen helpen beter te presenteren, maar de manier waarop we ze gebruiken 

komt niet overeen met wat ons brein aankan  

 Bv. Multitasking  

 Het eerste brein = het nadenkende brein 

 Het unieke daaraan is dat we kunnen nadenken over zaken (bv. de toekomst) die niet 

aanwezig zijn  

 Ze is eerder traag  

 We kunnen eigenlijk maar aan 1 zaak tegelijk denken en het feit dat we DENKEN dat we 

ondertussen nog een berichtje zouden kunnen sturen ofzo, dat kan het brein niet aan 

 Tweede brein = reflecterend brein  

 Kan alleen denken over het hier en nu 

 Het is razend snel  

 Multitasking doe je dus met dit brein en NIET met het nadenkend brein  

 Derde brein = archiverend brein 

 Deze kan z’n taak pas doen als ons denkend brein stopt  

 Daarom zijn pauzes heel erg belangrijk  

 We verliezen heel veel tijd met multitasking -> kwaliteitsverlies, want we maken fouten! 

 DUS: we moeten ons werk anders organiseren  

 Disconnect -> alle stoorzenders afsluiten en dan een half uur, 45 min. bezig zijn met 1 

taak  

 Samenvattend: (al de bovenstaande puntjes zijn notities bij het filmpje) 

 Drie soorten breinen linken met de drie filosofische vragen die we rationeel denkend 

oplossen 

 Reflecterend brein: I -> tot inzichten komen waartoe dieren niet in staat zijn, zowel i.v.m. 

toekomst, heden, verleden  

 Reflex brein: U -> i.v.m. snelle handelingen in het nu (heden)  

 Archiverend brein: Z -> door te stoppen met I komt de ‘processor’ vrij om alle info te 

laten bezinken en tot wijsheid te komen die zin verschaft  

 

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

 Zowel de rationalisten als de empiristen komen tot een impasse (waaruit Kant de filosofie zal proberen 

te redden)  

 Ze hebben heel eerlijk de beperkingen aangetoond van zowel onze zintuigelijke ervaring als ons verstand 

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

 

Actualiteit 26/04/2017 

Naar de foto’s kijken -> Welke krantenkop bij een bepaalde foto geeft het beste weer wat we effectief zien? + 

Welke foto illustreert het zwakst wat we in die bijhorende kop lezen?  

1. “Sharapova is terug” met een afbeelding van haar  

 Als je ze kent, zie dat zij het is 

 DUS: dan komt het overeen  

2. “Darth is goud waard”  

 Een foto van een jongedame met een gouden beeld  

 Deze dame is NIET Darth en het beeld zou evengoed een ander metaal kunnen zijn   

3. “Need a break? Taste the snackpot” – Knor  

 Als je echt een goeie foto nodig hebt bij die titel, dan kan je je hier vragen bij stellen  

 

DUS: Het is niet zo evident wat we met onze zintuigen waarnemen, om dat rationeel uit te drukken  

 

3.3 De ongenadige kritiek van Immanuel Kant  
 De filosofie van Immanuel Kant (18e eeuw) kan slechts worden begrepen vanuit de strijd tussen 

empiristen en rationalisten EN, tegelijkertijd, vanuit het verlangen van de Europese Verlichting en de 

nieuwe politieke en sociale ideeën ook in Duitsland te laten doordringen  

 

 Duitsland 

 Ondanks alle cultuur, achterlijkste van de Westerse landen  

 Na revoluties in Engeland + VSA: discussies over een nieuwe maatschappij volop aan de gang in 

Frankrijk -> Nieuwe allianties tussen sectoren van de ‘verlichte’ adel en de opkomende burgerij + 

anti-feodale stukken zoals Figaro van Beaumarchais kenden een groot succes  

 Duitsland was het klimaat heel anders  

 Pruisen en de Pruisische militaire geest beheersen Berlijn, en ook in andere hoofdsteden van het 

verdeelde voormalige Duitse Rijk was er weinig aan de gang, behalve dan op het terrein van 

‘ideeën’  

 DAAROM: idealisme in die periode in Duitsland ontstaan  

 Op dat idealisme komen we nog terug bij de bespreking van Hegels filosofie -> maar even Kant 

binnen deze context plaatsen  

 

 Kant  

 Leefde in Königsberg  

 Studeerde wiskunde, natuurwetenschappen en filosofie  

 Werd professor in zowel NW als filosofie  

 Wegens zijn kritische theorie kreeg hij last met de koning van Pruisen  

-> “Voor zijn verdraaiingen van de Bijbel en het christendom” (vergelijking met het lot van 

Socrates en de kritische islamitische filosofen)  

 

 Vanuit het pure menselijke verstand die kritiek oplossen  

 Hij zocht naar ‘een derde weg’, waarbij nieuwe ideeën ontstaan, maar niet in een ivoren toren 

(dus niet puur vanuit ons denken) of in een laboratorium  

 Vanuit dat gegeven is het niet makkelijk om wat we empirisch vast stellen ook in de juiste 

woorden en gedachten te formuleren of omgekeerd  
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Koppen linken met de categorieën 

1) “Darth is goud waard” -> kwaliteit  

2) “Belg geeft meer dan ooit aan goede 

doelen” -> ‘meer’ duidt op kwantiteit en 

‘goede’ duidt op kwaliteit  

3) “Sharapova is terug” -> ‘terug’ duidt op 

tijd  

 Kant is één van de belangrijkste filosofen die er ooit is geweest  

 Kijken naar het feit dat hij een kennisleer gaat ontwerpen (de zinvraag gaat even weggestopt 

worden, dus de ethiek komt ten derde, bv. rechtvaardigheid bij Hume)  

 Twee grote werken (3.3.1 en 3.3.2)  

 

3.3.1 Kritik der reinen Vernunft  
- Kant stond in zijn kennisleer voor het volgende probleem:  

 Enerzijds zeggen de empiristen dat kennis uitsluitend van de zintuigelijke waarnemingen 

afhangt, en dat lijkt erg waarschijnlijk, maar dan komen ze tot stellingen die het bestaan van alle 

materie ontkennen (Berkeley)  

 Anderzijds zeggen de rationalisten dat je de zintuigen niet kan vertrouwen en dat je alleen met 

het verstand (de ratio, die Vernunft) kan kennen, en ook dat klinkt overtuigend  

 MAAR: hoe kan je de evidentie van de zintuigelijke waarnemingen volledig loochenen en hoe sla 

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

-> het probleem van Descartes, Leibniz en anderen  

 

 

- In dit werk komt hij tot de volgende oplossing:  

 De werkelijkheid op zich – das Ding-an-sich – zendt zintuigelijke waarnemingen uit die ons 

verstand bereiken (- akkoord met de empiristen)  

 Hij zegt daarover dat er op een of andere manier een uitstraling is uit dat ding-an-sich en dat dat 

ons bereikt -> Link met Plato: grot + vuur; je kreeg een weerspiegeling op de muur  

 Ons verstand is echter geen onbeschreven blad (Locke), maar een (a-priori) gestructureerd 

instrument dat die waarnemingen in bepaalde in ons aangeboren vakjes of categorieën plaatst  

 GEEN leeg blad, maar eerder een geformatteerde schijf (ingedeeld in vakjes/categorieën)  

 DUS Kant gaat spreken over een systematische indeling in onze hersenen in categorieën  

 De algemene denkvormen:  

 Tijd  

 Ruimte  

 De twaalf categorieën (zie Aristoteles) van:  

 Kwantiteit: eenheid, veelheid, totaliteit 

 Kwaliteit: realiteit, negatie, beperking  

 Relatie: substantie-toevalligheid, oorzaak-gevolg, wederkerigheid  

 Modaliteit: mogelijkheid, bestaan, noodzaak  

 Definitie categorie =  

 Grondbegrip  

 Elk van de opzichten waarin het bestaande beschouwd worden  

 Begrip der rede waaronder deze waarnemingen (fysica) van de zintuigen ordent  

 Schokkende vaststelling: ons verstand vervormt de zintuigelijke ervaring automatisch, zodat we 

in feite over het Ding-an-sich NIET kunnen weten  

 Het is zo dat we elke zintuiglijke ervaring door dat systeem van de categorieën gooien, 

we kijken met een bepaalde bril naar de werkelijkheid 

 DUS: dat Ding-an-sich komt neer op een ‘Nou-menon’ (Nous = Geest, dus de kern van 

wat elk ding of elke persoon zou kunnen zijn) 

 Terwijl Kant de ervaringen via de zintuigen ‘fenomenen’ noemt (= verschijnselen) 

Phainomenoi = verschijnselen  

Phainein = schijnen, verschijnen 

 In deze kritiek wordt de kennis achterhaalt, hij gaat zich baseren op de hersenen  
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˗ Documentaire: Kants leven  

 “Schept de geest de wereld?”  

 Zoeken bij de rationalisten of de empiristen  

 Het zoeken naar een compromis tussen de twee  

 “Wetenschap die hen kan leren de functie van de schepping te vervullen, dus ken leren mens te 

zijn”  

 Een gegeven grondstof: de zintuiglijke indrukken, maar hoe we de werkelijkheid bepalen, hangt 

af van de ingesteldheid van de mens  

 Conclusie: reden en zintuigen moeten samenwerken (maar deze conclusie lag niet voor de hand)  

 

˗ Kant komt naar voor met 2 sets van oordelen (om die ‘Nou-menon’ en ‘fenomenen’ duidelijk te maken” 

1) We beginnen met het rationele:  

a) Analytisch:  

 Steunt volledig op de rationaliteit  

 Een oordeel waarbij het gezegde al in het onderwerp zit 

 Bv. “Een hoge boom is een boom”  

 DUS: Louter analytisch, we zijn aan het observeren 

 De ervaring speelt geen rol  

b) Synthetisch:  

 Met meer dan louter rationaliteit  

 Je neemt elementen UIT de zintuiglijke ervaring 

 Bv. “Antwerpen is een havenstad”  

 DUS: er wordt een verband gelegd met de elementen uit de ervaring  

2) Hier gaat het over het zintuiglijke: 

a) Empirisch:  

 Steunt volledig op de zintuiglijke ervaring (de onze of van iemand die we kunnen 

vertrouwen)  

 Bv. “De mens bestaat uit vlees en bloed”  

 DUS: Vaststelling na het uit elkaar halen van de mens = louter empirisch  

b) A priori:  

 Heeft meer nodig dan louter observatie  

 Bv. “Twee appels en nog eens twee appels is vier”  

 In dit oordeel is het zo dat wij niet alleen zintuiglijke zaken benoemen, wij 

hebben een verbinding gelegd met de (a priori) structuren van het verstand om 

van ware kennis te kunnen spreken (we spreken nl. opeens over een ‘vier’ en we 

hebben nog nooit gezien ‘oh dat is vier’  link met de formule 2+2=4)  

 DUS: we doen beroep op de categorie ‘kwantiteit’  

RESULTAAT: Kant verbindt op 2 manieren de rationele structuren van het verstand met de 

zintuiglijke ervaringen om tot ware kennis te komen  

 

˗ Het gevolg van deze theorie was dat hij geen enkele van de grote waarheden van de filosofie meer kon 

bewijzen, bv. het bestaan van God  

 Met Kant krijgen we een soort synthese tussen het rationalisme en het empirisme met opnieuw 

implicaties voor de ethiek  

 Volgens hem kan niets bewezen worden als je niet op een of andere manier een element van het 

zintuiglijke er bij betrekt (dus het zintuiglijke MOET aanwezig zijn om iets te kunnen bewijzen)  

 DAAROM maakt hij de harde en scherpe uitspraak dat het onmogelijk is om te spreken over ‘de 

vrije wil’, of een ‘God’, we zijn dat nl. nog nooit tegen gekomen  

 Er moet verbinding zijn tussen het zintuiglijke en het rationele en dat heb je niet bij God -> er is 

geen zekerheid over, het is niet te bewijzen net zoals het leven na de dood: geen empirische 

elementen om dat te staven  
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˗ Probleem: we zaten nog maar in de 18e eeuw, waar mensen zeer gelovig waren  

 Men kon zich niet inbeelden dat er bv. geen leven na de dood was  

 Dat was toen te hard en gaf een context van depressiviteit, het leidde zelfs tot zelfmoord  

 Dit inzicht van Kant had tijdens de Duitse romantiek een enorm effect en leidde tot 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?”  

 Bv. het toneelstuk ‘Niets’  

 We komen dus tot een soort zinloosheid  

 Daarom was er een comeback nodig van Kant -> Hij moest de zinvraag en de vraag naar uitzicht 

voor het handelen opnieuw daglicht laten zien  

 Of: hoe op deze manier Kant met Kant, Kant van kant zal maken  

(de oude Kant – Kitik der reinen Vernunft – maakt met de nieuwe Kant – Kritik der praktischen 

Vernunft – de oude Kant van kant)  

 

3.3.2 Kritik der praktischen Vernunft  
˗ Hij schreef zijn 2e werk om het effect van zijn eigen leer omtrent het zoeken naar inzicht te verzachten  

 

˗ In dit werk gaat het over zijn moraalfilosofie: door de vermelde vraag naar uitzicht bij ons handelen is 

rechtvaardigheid nodig + de vraag naar zin en geluk hangt ook af van de beoefening van de deugd  

-> Hume kwam ook tot de conclusie dat we God niet kunnen bewijzen en dat er rechtvaardigheid nodig 

is in de wereld  

 

˗ Rechtvaardigheid kan alleen maar door God verzekerd worden 

Probleem: als de God niet te bewijzen is, hoe kunnen we die rechtvaardigheid dan uitleggen?  

 

˗ Prof: “Het idee van een ideale rechtvaardigheid in de wereld = een idee of uitwerking waar wij nog niet 

aan toegekomen zijn, wij zoeken nl. naar het realiseren van rechtvaardigheid, MAAR we voelen ons 

beperkt” 

 

˗ In dit leven is deze rechtvaardigheid meestal maar beperkt ervaren -> dat bewijst dus niet rationeel maar 

MOREEL het bestaan van God en de onsterfelijkheid  

DUS: het is geen rationeel bewijs (we kunnen het nl. onmogelijk bewijzen), maar een moreel bewijs: het 

gaat over de ethiek, het handelen  

 

˗ DUS: vanuit het handelen kunnen we die God filosofisch bewijzen – Kant gaat de G O D heruitvinden  

 

˗ Om rechtvaardig of deugdzaam te kunnen zijn is de vrije wil nodig, anders kan de mens zelf niet 

beslissen  2 verschillende niveaus  

1. Het louter intellectuele niveau  

 Hier blijven we met de ‘kritiek van het zuivere verstand’ met onze diepe onwetendheid 

zitten  

 Voor het gewone leven: zingeving en rechtvaardig handelen zijn onhoudbaar  

 Met ons verstand kunnen we niet bewijzen of God al dan niet bestaat  

2. Het morele, praktische niveau  

 Hier aanvaarden we wel het bestaan van God, de onsterfelijkheid van de ziel en de vrije 

wil  

 We kunnen onze moraal (het goede leven) opbouwen  

 Vanuit het morele, praktische kunnen we wel bewijzen of God al dan niet bestaat  

 

˗ Op die manier kunnen we aangeven dat we een systeem krijgen dat niet alleen op vlak van de kennisleer 

zeer sterk in elkaar zit, maar er zal ook een systeem zijn dat de ethiek/het handelen zeer sterk zal 
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onderbouwen  

 

˗ DVD-fragment: de mogelijke gevolgen van het gebruik van onze nieuwe kennisbronnen  

(We moeten ze evalueren en vergelijken met de kennisleer van Kant)  

 Hoe langer mensen online zijn, hoe minder ze belangrijke informatie van onnodige info kunnen 

onderscheiden  

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

iets “wat in bytes omzetbaar” is, kennis verschaft 

 Verslaving aan deze nieuwe kennisbronnen met mogelijke verveling, gevoel van zinloosheid of 

burn-out tot gevolg, walt te vergelijken met de impasse na de Kritik der Reinen Vernunft van 

Kant  

˗ We kunnen deze kennisleer samenvatten als “Ik e-mail, dus ik besta”  

˗ “We kunnen besluiten dat je het gelijk aan je Kant kan krijgen” – artikel  

 

3.3.3 Samenvattend  

 Kants persoonlijke en politieke leven: een groot voorvechter van zowel de verlichting – ‘het uitreden van 

de mens ut de onmondigheid’ – als de democratie  

 Een van de eersten die na de middeleeuwen een traktaat over ‘De eeuwige vrede’ schreef  

 Met zijn moraal -> grote invloed op de Duitse klassieken (Goethe en Schiller)  

 Zijn onwetendheid en verwerping van de metafysica = aanzet om opnieuw tot de absolute waarheid 

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

 

3.4 Hegel en het Duitse idealisme  

3.4.1 Idealisme en materialisme  

 Idealisme: hier gaat het terug om een filosofie (niet meer om een 

kennisleer) 

˗ Het is een filosofie die aan de idee (geest) voorrang geeft 

(link Plato)  

˗ Op ethisch vlak stelt het idealisme vanuit het altruïsme idealen als norm in plaats van zich te 

baseren op de feitelijkheid als uitzicht bij het handelen  

 DUS: idealen als norm stellen i.p.v. de feitelijkheid (vanuit het altruïsme) 

 Zo waren de eerste socialisten, die voor menselijke arbeidsvoorwaarden vochten en 

meestal in de gevangenissen terechtkwamen, ‘idealisten’ 

 Tegenover het idealisme staat het materialisme (meer uitleg bij Feuerbach)  

˗ Op kennistheoretisch vlak identificeert het materialisme het zijn met de materie  

 DUS: de idee (of het denken) boven het zijn  

 Op ethisch valk kent het vanuit bezitsdrang of egoïsme aan het materiële meer waarde 

toe dan aan bv. het culturele  

 

 Met Marx zullen we een soort synthese krijgen tussen het ethische idealisme en het filosofische 

materialisme  

 

3.4.2 Georg Wilhelm Friedrich Hegel  
- 1770 – 1831  

- Theologie gestudeerd in Tübingen en werd later professor in Jena, in Heidelberg en vanaf 1818 in Berlijn  

 In Tübingen: een enthousiaste aanhanger van de Franse Revolutie en de ideeën van de 

Republiek  

 In Jena en Heidelberg: ontstond en bloeide de romantiek  

 Berlijn: succesrijke professor + verdediger geworden van de Pruisische politieke (monarchie) en 

religieuze (protestantisme) machten (dit is belangrijk voor de latere indeling in ‘linkse’ en 

‘rechtse’ hegelianen, die beiden beroep doen op zijn theorieën)  

Rationalisme  Empirisme  

VORM STOF 

Idee 
- Kracht  
- Potentie  
- Geest  

Materie  
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- Hoewel hij als de belangrijkste Duitse idealist beschouwd moet worden, maakte hij deel uit van een 

grote beweging die nauw met de Duitse romantiek verbonden was  

- Twee andere belangrijke idealisten: Johann Gotlieb Fichte en Friedrich Wilhelm von Schelling -> legden 

andere accenten dan Hegel  

- Maar de invloed van Hegel op de latere sociale filosofie is veel groter geweest 

- Na Aristoteles en Thomas van Aquino was Hegel de meest systematische westerse denker, die alle 

kennis in zijn systeem trachtte in te bouwen   

 

3.4.3 Logica, natuurfilosofie en filosofie van de geest  

 Logica  

˗ Het is hetzelfde als de ‘ontologie’ of zijnsleer  

˗ Ze gaat over het Zijn van de logos (logos staat centraal)  

˗ Hij heeft het over het zijn, de god van de filosofen, voor er iets was (voor de Schepping)  

˗ Hegel stelt de God van de filosofie voor als een entiteit waar de tegenstellingen niet meer 

bestaan (bv. problematiek van liefde en haat)  

DUS: God bestaat zonder enige innerlijke tegenstelling 

˗ Iets waar de spanningen niet meer bestaan, waar alles tot rust gekomen is = de logos, de G O D  

˗ Vanuit dat concept gaat Hegel zijn andere grote theorie (natuurfilosofie) uitwerken  

 

 Natuurfilosofie  

˗ Dit is het begin van de geschiedenis  

˗ Schepping = God vervreemdde zich in de materiële wereld, waardoor een ongelooflijke 

contradictie ontstaat tussen de zuivere geest en de stof (het materiële)  

-> Dit is de spanning waarin we zitten vanaf het begin van de geschiedenis  

˗ Het is vanuit die voortdurende tegenstellingen dat er nieuwe dingen ontstaan, bv. vanuit die 

spanning tussen liefde en haat kan er een verzoening komen  

DUS: deze contradictie is de motor van elke verdere ontwikkeling  

 

 Filosofie van de geest  

˗ Uiteindelijk komen we terug bij die geest -> dan is de cirkel rond  

˗ Hegel verklaart zo de ontwikkeling van de hele geschiedenis: terugkeer, via contradicties, van de 

geest uit het ‘anders zijn’ (de natuur) tot God  

˗ Ook de mens maakt een langzame evolutie door:  

 Eerst bestaat de individuele mens (zowat als een kind) als een ‘bezield’, intuïtief wezen 

(in tegenstelling tot bv. de dieren)  

 Dan komt de fase (zoals bij een puber) van het ‘verschijnende bewustzijn’, het bewuste 

denken (de filosofie)  

 Uiteindelijk bereikt de mens de hoogste (volwassen) trap van de evolutie  

˗ Subjectieve geest: komt neer op een samenvallen (~een dialectische synthese) van de eigen 

geestelijke substantie van de mens en zijn of haar (bewust) handelen  

 Voorbeelden: de dynamische bedrijfsleider, de eerlijke politicus, de liefdevolle minnaar, 

de enthousiaste lesgever  

 Bv. Bob Dylan: hij doet wat hij wil  

 DUS: als subjectieve geest ziet de mens zijn eigen geestelijke substantie als identiek met 

zijn bewuste (denkende en willende) handelen  

˗ Objectieve geest: komt neer op een samenvallen (~dialectische synthese) van een juridische vorm 

(geestelijke substantie) van de instellingen (bv. het Recht) en een (moreel) handelen  

 De ideeën moeten effectief gerealiseerd worden bij de objectieve geest  

 Voorbeelden: de democratische politiek, de duurzame economie, cultuur die mensen 

gelukkig gemaakt  

 Concrete zedelijkheid bevat zowel een juridische vorm als een morele houding  
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˗ Wanneer we die 2 geesten samen nemen: een moderne staat 

 Voor Hegel betekent dit de ‘verschijnende God’ 

 Dit omdat God in zich het subjectieve (de individuele mensen) en het objectieve (de 

instellingen) verenigt  

 Zo keert de Geest via de geschiedenis van de mensen en de instellingen terug tot God, 

het ‘denken van het denken’  

˗ Voorbeeld van Frankrijk: een jaar geleden was het zo dat men in de standaard het artikel (20 

april 2016) over Macron kon vinden: “Links én rechts omarmen” (dit is Macrons visie)  

 Naar aanleiding van de verkiezingen komt hij opnieuw in beeld en daar wordt duidelijk 

gemaakt dat hij een brug wil leggen tussen het ‘voor globalisering zijn’ en het ‘tegen 

globalisering zijn’  

 Dit is in de richting van die objectieve geest waar er een synthese gelegd wordt  

 MAAR: we stellen vast (cijfers) dat in Frankrijk Le Penne het beste scoort  

 DUS: als Macron het haalt/de objectieve feest (die synthese) zal kunnen leggen en 

realiseren = een vb. van de toepassing van Hegels filosofie in de actualiteit  

 

3.4.4 Optimisme  

 Hegels werk werd een soort samenvattende en verklarende encyclopedie van de hele menselijke cultuur 

vanaf de schepping  

 

 Er zit ook een ongelooflijk optimisme in deze visie 

 We ontwikkelen onszelf en onze cultuur (instellingen) tot een steeds grotere rijkdom en vrijheid, 

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

 Denk aan het puntje ‘natuurfilosofie’: daar zijn die voortdurende tegenstellingen het begin van 

nieuwe vernieuwingen, dat is ook zeer optimistisch  

 

3.4.5 Dialectiek  

 Hegel is vooral belangrijk voor de ontwikkeling van de dialectiek (naast de uitwerking v/h 

indrukwekkende systeem en het historische optimisme) 

 

 Dialectiek al eerder gezien  

 Bij de Chinese filosofie: yin en yang  

 Bij Heraclitus (alles bevat zijn contradictie)  

 Bij de vroege middeleeuwse scholastiek van bv. Abélard: “Ita et non” – Ja en nee  

 

 Maar pas bij Hegel krijgt deze methode haar moderne betekenis  

 

 Uitgaande van de grote contradictie tussen God (Geest, Idee) en de Natuur (Stof, Materie) ontwikkelt 

Hegel zijn denken in overeenstemming met de dialectische gang van de wereld  

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

 Bijvoorbeeld: zijn (T) – niet-zijn (A) – worden (S)  

 Bijvoorbeeld: absolute monarchie (T) – volksmacht (A) – constitutionele monarchie (S)  

 De volgende zaken vallen op: 

 De ontwikkeling moet altijd doorgeen de negatie gaan (antithese)  

 De negatie van de negatie (synthese) bevat tegelijkertijd elementen van thesis en 

antithesis  

 De synthese is een stap verder dan thesis en antithesis; dus een vooruitgang  

 De synthese is geen absoluut eindpunt, maar het begin van een verdere ontwikkeling; 

dus een nieuwe thesis  

 DUS: deze synthese is geen compromis (een beetje van allebei), maar het resultaat van 

een botsing tussen thesis en antithesis, die beide in de synthese worden ‘opgeheven’  
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 Als je deze dialectische driehoek in een spiraal plaatst, zie je pas hoe elk stadium tegelijk een herhaling is 

én een ontwikkeling van een vorige fase  

 Er bestaat in het denken of de geschiedenis geen rechtlijnige ontwikkeling van A naar B naar C, 

enz.  

 Dit omdat alles berust op de wet van de tegenspraak  

 Deze dynamische methode zal, onder meer via het marxisme, grotendeels het denken van de 

19e en 20ste eeuw beïnvloeden  

 Niets ‘is’, alles ‘wordt’  

 

DVD-fragment: Van Gils en gasten  

Welke elementen uit het Van Gils interview met Tsar B en neuropsychiater Compernolle doen je denken aan wat 

we gezien hebben bij Hegel en welke band met Kant valt je op in dit interview?  

 Tsar B bepleit Beyonce, Händel & Bach; economiestudie/muziekoptredens  

 Compernolle bepleit een dialectiek van de verantwoordelijkheid én de werkgever en de economie 

(objectieve geest) én de werknemer (subjectieve geest)  

 Hij heeft het over de rol van de technologie (objectieve geest). Deze laatste kan niet als een vb. van 

objectieve geest gezien worden wanneer ze het samengaan van de creatieve geest (reflecterend 

verstand) en een efficiënt handelen bemoeilijkt  

 Dit laatste (o.a. het voortdurend bereikbaar zijn via smartphone – “moeilijk los te laten”, zegt Tsar B) 

leidt trouwens tot steeds meer depressiviteit bij jongeren tussen de 25 en 35 jaar (vergelijk met de 

depressiviteit in de tijd van Kant)  

 

Actualiteit 3/05/2017  

Krantenkoppen: het gaat telkens over een bepaalde handeling, waarbij het duidelijk is dat een bepaalde idee 

voorop staat  

We moeten even zoals Marc journalist spelen en iets materieel in de titel opnemen  

1. “7GB” (waarschijnlijk reclame voor een netwerk 

 De idee van 7GB staat hier voorop, men wil u overtuigen van dat idee  

 Een materialistische uitdrukking: “De zon doet deugd op onze gezichten” (er staat een foto bij de 

kop van een zon, dus het zou een metafoor kunnen zijn voor dat ‘schitterend netwerk’)  

2. “Meer kinderen lopen weg van huis”  

 Toevoeging om een meer materialistische uitdrukking te krijgen (hierdoor wordt het concreter): 

“Meer kinderen slaan de deur achter zich dicht”  

3. “Vol bewondering” (foto van een vrouw met een prachtig zwart kleed)  

 Materialistische toevoeging: “Luxe kledij doet ogen openen”  

 

We zien dat het accent gaat verschuiven -> het materiële voorop stellen  

H4: Maatschappelijke en persoonlijke zingeving  

4.1 Ludwig Feuerbach  

4.1.1 Het materialisme  

 Eerst even het Idealisme van Hegel nog eens vermelden 

˗ = een filosofie die aan de idee (geest) voorrang toekent  

˗ Op ethisch vlak: idealen als norm stellen i.p.v. de feitelijkheid (vanuit altruïsme)  

˗ Op kenkritisch vlak: de idee (of het denken) boven het zijn stellen  

 

 Materialisme heeft net zoals het idealisme van Hegel twee verschillende betekenissen 

˗ = een filosofie die aan de materie voorrang geeft  

˗ Op ethisch vlak: aan materiële goederen meer waarde toekennen dan aan het culturele of 

spirituele (vanuit bezitsdrang of egoïsme)  
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-> een materialist = dan iemand die het geluk zoekt in de hoeveelheid materiële goederen die je 

kan verzamelen en die de menselijke waarde beoordeelt naar het bezit 

˗ Op kennistheoretisch vlak (materialisme bij de presocrati): het zijn wordt hier geïdentificeerd als 

de materie  

-> een materialist = hier iemand die meestal uitgaat van de indrukwekkende ontwikkeling van de 

natuurwetenschappen en stellen dat alles, ook het denken, uit de materie bestaat en dat ‘de 

geest’ in feit een product van deze materie is  

 

 Hij komt tot zijn typische punt in verband met het handelen: “het materialistisch humanisme”  

 

4.1.2 Het materialistisch humanisme  

 Feuerbach begon zijn filosofische loopbaan als volgeling van de aardsidealist Hegel (later ging hij zich 

daar van afzetten)  

 

 Prof: “Als concrete realist gaat hij er van uit dat de wereld (< - > Hegel: wereld wordt telkens beter en 

beter) niet beter wordt, hij ziet de wereld zoals hij is met al zijn problemen en al” 

 

 Voor Feuerbach was de filosofie de wetenschap van de hele werkelijkheid in haar totaliteit 

˗ Hegel begreep die totaliteit als ‘de terugkeer van de geest doorheen de geschiedenis tot zichzelf’  

˗ Feuerbach legde de nadruk op de natuur, die zintuiglijk begrepen kon worden  

 

 Zintuiglijkheid, waarheid en de werkelijkheid zijn 1 geheel, waarbij het stoffelijke en het geestelijke in de 

mens samenkomen 

˗ In die zin kan men Feuerbachs materialisme eigen al als een soort synthese van het materialisme 

en het idealisme kunnen begrijpen (zoals Kant een synthese uitwerkte tussen het rationalisme 

en het empirisme)  

˗ Het is louter abstractie te spreken van ‘een onsterfelijke ziel in een sterfelijk lichaam’, omdat de 

mens zowel uit geest als stof bestaat en er na de dood geen mens meer is 

 

 Met Feuerbach zien we een eerste poging om eigenlijk het materialisme en het idealisme met elkaar te 

betrekken  

˗ De waarheid en het zintuiglijke moeten overeenkomen -> werkelijkheid  

˗ Poging van overbrugging (zelfde tendens om die eeuwige scheiding tussen vorm en stof te gaan 

overbruggen, want die leidt tot problemen, bv. te veel accent op het rationalisme leidt tot een 

eenzijdige wetenschap, etc.)  

˗ Feuerbach zit in dezelfde lijn als Kant  

 

 Vanuit deze manier om op de vraag naar inzicht te antwoorden, zien we bij Feuerbach een heel specifiek 

antwoord op de zinvraag ontstaan, waarbij de vraag naar een juist uitzicht bij het handelen met een 

materialistische vorm van humanisme beantwoord zal worden 

 

 Vanuit de ervaring (link met Kant: Kritik der Praktischen Vernunft) nl. van menselijke ellende, 

onrechtvaardigheid, armoede en onvrijheid ontstaat bij de mens op zoek naar zingeving en verlangen 

naar een ‘hogere werkelijkheid’, waar allen rechtvaardig, welvarend en vrij zouden zijn  

 Na zo’n ervaring gaan we onze verlangens en emoties projecteren op een niet-bestaande God in 

een niet-bestaande hemel  

 “We gaan een God uitvinden, die alles ooit wel een ideaal gaat nageven. De mens heeft zelf God 

uitgevonden. God is de schepping van de mens.” 

 Deze projectie is een gevaarlijke vergissing -> je verspilt je energie aan een illusie  i.p.v. naar de 

echte oorzaken van onze miserie te gaan zoeken (ziekte, natuurrampen, armoede, hongersnood) 
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 Op het vlak van de zingeving is dat de visie van Feuerbach: hij gaat de klassieke trend van een 

God bevragen  

 

 Feuerbach werkt zijn theorie dan ook uit als een materialistisch humanisme  

˗ Alleen door zich te bevrijden uit de illusie (= Entfremdung (aliënantie)) van de godsdienst, kan de 

mens zichzelf volledig ontwikkelen  

˗ Humanisme slaat op het stilaan ontdekken van een 3e dimensie in de filosofie  

˗ Naast stof en vorm/lichaam en geest is er ook zoiets als het hart -> gevoelens, vriendschap, 

liefde en solidariteit (= waarden die de niet-gelovige Feuerbach naar voor gaat schuiven als het 

centrale om ons handelen te sturen)  

˗ Er is dus sprake van naastenliefde, zoals men het bij het taoïsme of bij het boeddhisme over 

compassion heeft, zonder en zelfs tegen de traditionele opvattingen van de godsdienst 

(Feuerbach doet het puur vanuit een filosofische inval)  

˗ Hij pleit dat wij al onze krachten steken in de liefde/solidariteit/vriendschap voor de andere  

-> Alleen als we al onze krachten aan de mensen, zowel onszelf als de medemensen, wijden, 

kunnen we dit leven en deze wereld beter maken  

 In de 1ste plaats moeten we onszelf graag zien  

 We zijn vaak geneigd om vanuit het altruïsme/solidariteit/… onszelf te vergeten  We 

moeten goed in ons eigen vel zitten/solidair zijn met onszelf EN DAN PAS kunnen we 

solidair zijn in de wereld  

 “Zin in geven” – krantenartikel  

 “A small act is worth a million thoughts” – krantenartikel (idealisme, gedachten van de 

geest)  

 

4.1.3 Kritiek op Feuerbach  

 Kritiek op Feuerbach uit 2 tegenovergestelde hoeken  

1. De christelijke denkers, de kerken en de hegelianen  

2. De kring van die andere ‘linkse’ hegelianen rond Marx  

˗ Onverwacht een scherpe kritiek geformuleerd  

˗ Zij verzetten zich natuurlijk NIET tegen Feuerbachs materialisme of zijn aanvallen op de 

godsdienst  

˗ Maar zij verwijten hem dat hij het te veel over de ‘abstracte’ mens heeft en te weinig 

over de historisch en sociaal concreet bepaalde mensen en dat hij de hele dialectische 

methode van Hegel als nutteloos bestempelde  

(-> terwijl die methode kan de sleutel tot een nieuwe materialistische theorie bezorgen) 

˗ Het is uit deze verbinding van Hegels dialectiek en Feuerbachs materialisme dat, heel 

dialectisch trouwens, het dialectisch materialisme van Marx zal ontstaan  

 

Actuele documentaire: Tegenlicht  

Vraag: herken het materialistisch humanisme van Feuerbach in dit fragment  

˗ Ze proberen het beter te maken  

˗ Dit doen ze met allerlei initiatieven  

˗ (prof heeft dit niet echt toegelicht)  

 

4.2 Karl Marx  

4.2.1 Situering en levensloop  
˗ Een van de meest omstreden filosofen van de 19e eeuw  

˗ Er gaat zelfs vandaag geen dag voorbij of zijn naam duikt ergens in de media op  

˗ Zoon van een jood die zich bekeerde tot het protestantisme (afkomst: Trier)  

˗ Studie: filosofie in Bonn en Berlijn  

˗ Behoorde al vroeg tot de links-hegeliaanse volgelingen van deze grote Duitse idealist  
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˗ Als journalist in Keulen: maatschappelijke studies, die hij later, in ballingschap, in Parijs, Brussel en vooral 

Londen voortzette (net zoals Descartes en anderen moest hij ‘gaan lopen’ en daarom grootste deel van 

zijn leven in Londen doorgebracht)  

˗ Hij geloofde dat de filosofie niet alleen de wereld moest interpreteren, maar ook veranderen  

 Daarom zette hij zich actief in voor de oprichting van militante organisaties van arbeiders en 

intellectuelen  

 Zij hebben deze verandering van de wereld met behulp van de grote massa’s van de werkende 

bevolking, het ‘proletariaat’, tot stand gebracht  

 “Die Philosophen haben die Welt nu verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu 

veränderen” – Marx  

 Het komt er op aan om ons te haasten om veranderingen te interpreteren, vooraleer het te 

laat is (lopen voor het leven)  

 “Ik ren, dus ik ben” – artikel  

˗ 1848: het beroemde en beruchte Communistische Manifest geschreven  

 Geschreven in een café op de grote markt van Brussel: La Rose Blache (mededeling v/d prof) 

 Dit introduceerde de wereld met deze nieuwe partij)  
 Dit manifest was bedoelt als theoretisch wapen in de Europese revoluties van 1848, die echter 

overal door de adel en de burgerij werden neergeslagen  
˗ 1864: oprichting, samen met Friedrich Engels, van de ‘Internationale Arbeidsvereniging’  

 Later ging het met de naam ‘Eerste Internationale’ de geschiedenis in  

˗ 1867: het eerste deel van zijn voornaamste werk ‘Das Kapital’ verscheen  

 Pas na Marx’ dood werd het volledig door Engels uitgegeven  

 “Das Kapital” = ook een film over het leven en de werken van Marx  

˗ 6 jaar na zijn dood: in Parijs de ‘Tweede Internationale’ opgericht (vandaag bestaat die nog steeds en 

hiervan zijn de grote sociaaldemocratische partijen zoals PS en s.pa lid van)  

˗ 1919: Lenin en Trotsky richten de ‘Derde Internationale’ op, die in 1943 opgeheven wordt  

˗ Conclusie: historisch kan men stellen dat de meeste linkse (socialistische of communistische) partijen in 

de wereld op het denken van Marx of Engels teruggaan  

 

˗ Marx is een belangrijke filosoof waarvan we een aantal elementen zullen bekijken die te maken hebben 

met onze wetenschappen en dat hij actueel is vandaag de dag  

˗ Zoals we met Kan een brug kregen 

tussen het rationalisme en het 

empirisme, krijgen we ook een brug 

tussen het idealisme (Hegel) en het 

materialisme (Feuerbach) door Marx  

˗ “De waarheid achter de kloof” - 

Thomas Piketty  

 

4.2.2 Marx’ kritiek op Feuerbach  

 Marx gaat akkoord met Feuerbachs stelling dat de mensen zich moeten bevrijden uit het idealisme en de 

illusie van de godsdienst  

 

 MAAR, hij wijst ook op de volgende zaken (denk aan puntje 4.1.3) 

1. HISTORISCH MATERIALISME (< - > Feuerbach: humanistisch materialisme) 

˗ ‘De mens’, de universele mens van Feuerbach, is een abstractie  

˗ We moeten kijken naar de levende mensen, zoals ze in de geschiedenis geleefd hebben 

en doorheen de geschiedenis in klassen van heersers en onderdrukten verdeeld geweest 

zijn  

˗ We moeten historisch kunnen vergelijken om het voldoende concreet te maken  

˗ Ongelijkheden zijn nu anders dan in bv. de tijd van de slaven of de middeleeuwen  

Rationalisme (Descartes)    Idealisme (Hegel)  

    |            | 

    |  KANT           |  MARX 

    |            | 

Empirisme (Locke)     Materialisme (Feuerbach)  
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˗ Conclusie: Marx wil concreet worden en de geschiedenis er bij betrekken  

 

2. DE DIALECTISCHE METHODE VAN HEGEL  

˗ Deze mag niet zomaar opzijgeschoven worden (zoals Feuerbach deed)  

˗ Deze methode = van kapitaal belang om een nieuwe materialistische theorie te 

ontwikkelen  

 

3. DE GODSDIENST  

˗ = ‘het opium van het volk’ (en niet: voor het volk)  

˗ Enerzijds dient die godsdienst ertoe de mensen gehoorzaam en volgzaam te houden  

˗ Anderzijds is dezelfde godsdienst de uitweg uit de menselijke ellende, wellicht de enige 

weg naar zingeving voor de arme en onderdrukte massa’s  

˗ Bv. de rol die godsdienst en religieuze thema’s speelden in de bewustwording van de 

Amerikaanse negerslaven en die hun neerslag vonden in de ontroerende negrospirituals  

˗ DUS: Marx vond dat mensen, wanneer ze de illusie van de godsdienst als zicht op 

zingeving verworpen, hier niets bij wonnen, TENZIJ ze tegelijkertijd rationeel inzicht 

kregen in de ware oorzaken van hun ellende en de middelen om hieraan wat te doen  
(vergelijking met vandaag: de illusie van drugs en alcohol bij het niet aanpakken van de ware 

oorzaken van depressie of burn-out)  

˗ “De godsdienst gaan relativeren kan een interessante piste zijn, maar je kan de mens niet 

zomaar de godsdienst afnemen als bron van zingeving, want als er iets negatief gebeurt 

in hun leven gaan ze misschien naar andere dingen zoeken, bv. drankgebruik” 

DUS: zolang je geen alternatief hebt, ga je ook geen solide oplossing vinden (je moet 

middelen vinden om er iets aan te doen)  

 

4.2.3 Marx’ kritiek op de burgerlijke revolutie  

 Alle grote revoluties van de 17e eeuw tot 1930 en 1848 spraken van ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid’  

(Liberté, égalité en fraternité)  

 

 Marx ontdekte dat die termen weinig of niets betekenden voor de overgrote massa van de mensen  

˗ Is daarmee het zoeken naar de rechtvaardigheid opgelost?  

˗ Nee, want met die grote leuzen is er maar voor een beperkt segment van de samenleving een 

oplossing gekomen 

 

 Probleem  

1) Vrijheid (liberté)  

 De vrijheid die de burgerij uit de handen van adel en kerk bevrijdde, had GEEN effect op 

de arbeiders, die ‘vrij’ waren op voor een hongerloon onder onmenselijke voorwaarden 

te gaan werken of van honger te sterven  

 Bv. kinderarbeid of de onwaardige manier waarop de vrouw tewerk gesteld werd  

 Denk aan Daems (film)  

 Conclusie: voor de meerderheid bestond die ‘vrijheid’ gewoon NIET 

 

2) Gelijkheid (égalité)  

 Bv. ‘Alle Belgen zijn gelijk voor de wet’ (grondwet)  

 Dit had niet dezelfde betekenis voor rijk en arm, voor kapitaalbezitter of loonarbeider  

 Er was wel sprake van een formele gelijkheid, MAAR die verborg de feitelijke ongelijkheid  

 Gelijkheid betekende ook gelijke kansen en die waren er niet  

 

3) Broederlijkheid (fraternité)  

 Op dit vlak hebben we nog veel te leren, om die ware solidariteit hard te maken (dit zal 

de opgave zijn van die nieuwe/derde dimensie)  
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 Als we deze ideeën van de burgerlijke revolutie ernstig nemen, moeten we ook de omstandigheden 

scheppen waarin ze gerealiseerd kunnen worden  

 

4.2.4 De ontwikkeling van de mensheid: arbeid en technologie  

 We komen aan het feit dat Marx een korte geschiedenis wil brengen van de Westerse beschaving, hij 

gaat dat toespitsen op het belang van arbeid en de technologie  

 

 [Rousseau: de mens onderscheidt zich van de dieren omdat hij vrij kan zijn] 

 

 De mens wordt pas mens wanneer hij/zij bewust en vrij gaat produceren, dat wil zeggen: door de arbeid  

 Bevers bv. bouwen een dam, maar alleen mensen plannen, ontwerpen, veranderen en 

ontwikkelen zich  

 Daarbij is technologie van groot belang (als we dingen willen veranderen/verbeteren  

productiviteit verhogen, dus technologie)  

 

 In de ontwikkeling van de mensheid van de primitieve tijden tot vandaag schetst Marx een aantal 

belangrijke stappen  

1. HET PRIMITIEVE COMMUNISME  

 Het werk diende hier om de leden van de stam (met moeite) in leven te houden  

 Alle voedsel moest meteen worden opgebruikt  

 Er was geen tijd voor cultuur of wetenschap  

 Dit was een lange periode, waar mensen nauwelijks van de dieren verschilden  

 De naam:  het ‘primitieve’ duidt op de technologie en het ‘communistische’ op dat er 

bijna geen enkele deling van arbeid of klassen had plaatsgevonden  

 

2. MEERPRODUCTIE  

 Ontwikkeling van arbeid en technologie: betere planning, organisatie, uitvindingen  

 Hierdoor ontstaan de eerste gemeenschappen die meer produceren dan ze voor het 

directe gebruik nodig hebben (men kan dus meer produceren dan nodig is om zich zelf in stand te houden)  

 Hierrond zal de hele geschiedenis van de mensheid verder ontwikkelen  

 Betere planning betekent ook specialisatie en arbeidsdeling  

-> Door het feit dat er meer geproduceerd wordt = meer winst  er is een groep in de 

samenleving die de leiding neemt, want zij beschikken over die winst (= arbeidsdeling: 

klassen e.d.)  

 In de loop van de tijd krijgt een deel van de stam controle over die meerproductie en de 

productiemiddelen en dus ook over het werk van de anderen (bv. de soldaten- of 

handelaarskaste)  

 

3. HANDEL  

 Ontstaan van ruil doordat andere stammen die ook produceren overschotten hebben  

 Dit maakt de materiële basis gevarieerder  

 De controle over die handel en de producten maakt het mogelijk een kleine groep ‘vrij te 

stellen’ voor studie, cultuur, wetenschap, rituelen, administratie en filosofie (dit is dan 

ook de periode dat de filosofie ontstaat – zie hoofdstuk 1)  

 Dit proces verloopt anders in elke stam, maar het komt er op neer dat er een heersende 

klasse ontstaat die zowel de goederen als de ideeën controleert  

 Hierdoor ontstaat er een klassenmaatschappij (waaronder een klasse die niet voortdurend hoeft te 

produceren om in leven te blijven -> dezen kunnen studeren e.d. wat zich vertaalt in job en zij die meer 

gestudeerd hebben, zullen meer inkomen krijgen, etc.)  

 In het Westen evolueert deze klassenmaatschappij van slavenmaatschappij tot 

feodalisme en vandaar tot kapitalistische, burgerlijk-democratische staten van de 19e 

eeuw 
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 Deze overgang van de ene naar de andere maatschappij hangt volgens Marx 

fundamenteel samen met de materiële voorwaarden (productie, distributie, geld, sociale 

verhoudingen)  

 De verandering kan slecht echt zijn als ze ook materieel gefundeerd is, bv. de rol van de 

vrouw in de VSA van 1945 tot 1950  

 Er ontstaat een ongelijkheid  

 

4. DEMOCRATIE EN SOCIALISATIE  

 In plaats van de klassenmaatschappij stelt Marx de uitbouw van een democratische, 

socialistische maatschappij  

 Aan die ongelijkheid/de negatieve aspecten van die te ver gedreven 

klassenmaatschappij iets proberen doen  

 Politieke democratie, zoals stemrecht  

 Economische democratie, denk aan de nog steeds actuele coöperatievenbeweging  

 Socialisatie: de productiemiddelen komen het best in de handen van de gemeenschap, 

niet in een bepaalde groep (≠ nationalisatie, want dan komen ze in de handen van de 

staat)  

 DUS: afschaffing van het privébezit  

 Deze ‘ideale’ maatschappij heeft duidelijk nog nergens ter wereld bestaan  

 

5. OVERGANG VAN EEN KAPITALISTISCHE NAAR EEN SOCIALISTISCHE MAATSCHAPPIJVORM  

 De heersende klasse zal deze afschaffing van haar privébezit en haar privileges niet 

zonder meer aanvaarden  die overgang  

 Volgens Marx zal het een strijd vergen die verschillende vormen zal aannemen 

A. Democratisch-legaal:  

 Noodzaak om te vermijden om op een gewelddadige manier voor 

rechtvaardigheid op te komen  

 Via verkiezingen  

 Werkgevers/werknemersoverleg 

 Vakbondsacties die veranderingen geleidelijk afdwingen  

B. Revolutionair:  

 Via de gewapende volksstrijd onder leiding van de partij van de 

arbeiders, boeren en andere onrechten)  

 De partijen en strekkingen verschillen van elkaar in de keuze van hun middelen  

 Marx voorzag verschillende ‘wegen naar het socialisme’ voor bv. Engeland, Frankrijk of 

Rusland  

 Belangrijker voor het inzicht in Marx’ filosofie = zijn nog steeds relevante beschrijving van 

de reële toestand van de mensen in het huidig kapitalistisch systeem   

 

 Videofragment: Lichtpunt -> mensen die met geweld op straat komen  

˗ Onderontwikkeling, armoede, afhankelijkheid, achteruitstelling, schulden, …  

˗ Duurzame ontwikkeling is onmogelijk zonder een eerlijke verdeling onder de landen  

˗ Allemaal hebben we hetzelfde lot  

˗ Er moet iets gedaan worden om de mensheid te redden  

˗ We voelen de spanning van de belangrijke waarden die we bij Feuerbach en Marx gezien hebben  

˗ Hoe vermijden we de eenzijdige stap van die gewelddadige manier  

 

 Actuele comeback van Marx:  

Woensdag 3/05: “Nieuwe bourgeois vs. nieuwe proletariër” – artikel  
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4.2.5 Aliënatie (vervreemding) en reïficatie 

 Vervreemding voor verschillende filosofen 

˗ Hegel: aliënatie (Entfremdung) betekende dat, door de Schepping, God zichzelf ‘vervreemdt’ in 

de Natuur 

˗ Feuerbach: menselijke verlangens en energieën vergooid aan de illusies van de bovennatuur en 

daardoor vervreemden wij van onze ware verlangens/gevoelens als wij ons gaan projecteren als 

een uitvinding van God 

˗ Marx: onderscheid 4 elementen van de menselijke aliënatie  

 

 Marx’ vervreemding bij de arbeider 

1. De planning werd de meeste arbeiders ontnomen 

 De arbeider vervreemdt van het plannen van zijn werk  

2. Het product dat ze maken, hoort hun niet toe  

 Hij produceert iets, maar het wordt bv. ingepakt in een andere afdeling en dus heeft 

hij/zij het product niet meer in handen  

 Vroeger maakte men een tafel en ’s avonds at men rond diezelfde tafel  

3. Het loon dat ze verdienen, is maar een deel van de door hen geproduceerde winst  

 Theorie van de meerwaarde  

 We krijgen maar een stukje van wat we eigenlijk realiseren  

 Bv. staat die met belastingen gaat lopen of de winst die naar het bedrijf gaat  

4. De arbeider vervreemdt van zijn eigen leven  

 Hun hele leven dat ze in de fabriek of op het kantoor doorgebracht hebben (werkuren 

en pendelen), wordt hun een beetje ontnomen 

 Hierdoor schiet er op het einde niets meer over van de mogelijkheden en talenten 

waarmee ze als kind ter wereld kwamen  

 We leven van de ene op de andere dag: we staan op en gaan heel de dag werken en 

voor we het weten is het leven op  

 Hebben we er voldoende van genoten?  

 Denk aan wanneer wij te veel bezig zijn met technologie (onze smartphone): we riskeren 

te vervreemden van onszelf  

 

 Vandaag kan men daar een 5de aliënatie toevoegen  

5. De vervreemding ten aanzien van de medemens  

 Deze vervreemding kan zeker niet alleen bij arbeiders en/of bedienden voorkomen  

 Deze vervreemding is onder invloed van de technologie  

6. (Prof had het over: vervreemding ten aanzien van de samenleving van de natuur  

 Bv. melk komt van een koe, maar een kind dat in een stad woont zou eventueel nog nooit 

een koe gezien kunnen hebben)  

 

 De strijd voor een verandering van de wereld, voor het socialisme is volgens Marx de strijd tegen de 

oorzaken van de aliënatie  

 

 Naast en met deze aliënatie: een dubbele reïficatie (= het feit dat men opnieuw de dingen voorop gaat 

stellen) 

˗ Een Verdinglichung  

˗ De mens die in functie komt te staan van een ding in plaats van omgekeerd  

˗ 2 zaken waarmee hij het gaat uitleggen (deze zaken zijn het hart van de globalisering)  

1) Technologie  

 Oorspronkelijk was het een werktuig/middel om iets te realiseren/een bepaald 

product te maken  
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 Waar een werktuig vroeger een aanhangsel as van de mens, om hem/haar te 

helpen bij de arbeid, worden de moderne werknemers ‘aanhangsels van de 

machine’, die hun een ritme oplegt  

 De mens moet zich aanpassen aan de machine  

 Bv. de lopende band  

 DUS: in plaats van de mens staan ‘de dingen’ steeds meer centraal  

 De mens wordt een soort ding  

2) Financiële sector  

 Geld (denk aan Aquino) is een ruilmiddel  

 Als we daarvan zouden afstappen komen we in de problemen (bv. als je je lening 

niet kan afbetalen)  

 Het geld heeft een zodanige macht gekregen dat het bijna een eigen leven lijkt 

leiden  

 Het bepaalt leven, status, dood en kansen voor de meeste mensen ter wereld  

 DUS: weer een ding door de mensen gemaakt dat controle over ons krijgt  

˗ Resultaat:  

 De meeste mensen worden niet alleen viervoudig gealiëneerd, maar ze leven ook in een 

wereld waar technologische en financiële krachten steeds meer over de mensen gaan 

beslissen  

 = de kern van de globaliseringproblematiek 

 Bv. de logica van de bewapeningswedloop, van de industrialisering van de 

ontwikkelingslanden, zelfs van de voedselproductie  

 

 Samenvattend 

˗ Marx als materialist gelooft NIET dat ideeën alleen de wereld kunnen redden (bv. afschaffing van 

de slavernij in de VSA, afschaffing van de galeistraffen in de 19e eeuw)  

˗ Hij ziet de filosofie WEL als een theorie die inzicht verschaft omtrent de reële toestanden van 

concrete mensen en die de mensen over hun situatie informeert om te kunnen overgaan tot 

handelen om zich uit hun onderdrukking te bevrijden 

-> “De bevrijding van de arbeidersklasse kan alleen het werk zijn van de arbeidersklasse”  

˗ Wat de zingeving betreft is het duidelijk dat hij aangaf dat die godsdienst niet zomaar mag 

afgenomen worden vooraleer men de zaken aanpakt die leiden tot het ongeluk van de mens  

 

4.2.6 Kritiek op Marx  

 Uit verschillende richtingen  

1. Kerken:  

 Zijn aanvallen op godsdienst en kerk (zie Feuerbach) 

2. Adel en burgerij:  

 Dat hij de opstand preekte tegen het gevestigde gezag en hun macht wou ontnemen  

3. Traditionele filosofen:  

 Zij zeggen dat Marx de economie, sociologie en politiek in de filosofie binnensmokkelde 

 Marx’ antwoord: filosofie is altijd met de materiële werkelijkheid verbonden (zie H1) 

4. Progressieve (liberale) denkers en hervormers:  

 Marx’ optimisme, dat hij van Hegel had geërfd  

 Wie zegt dat een socialistische en door de massa geregeerde maatschappij zoveel 

rechtvaardiger zou zijn dan de huidige burgerlijke staat?  

5. Anarchisten:  

 Geen geloof 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 (zie de GE van de 

Sovjet-Unie na 1924)  
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6. Andere socialisten:  

 Verwierpen niet zijn historisch materialisme, maar wel zijn dialectisch materialisme  

 Voor Marx was de dialectiek inderdaad een methode die inzicht gaf in de materiële 

evolutie en revolutie van de maatschappij en die op veranderingen in de toekomst wees 

 Elke historische materialistische overgang kon zo dialectisch worden verklaard  

 Uit het conflict ontstond een synthese die dan later opnieuw door een antithese 

geconfronteerd werd 

 Bv. Feodale tijd (T): geen individuele rechten, wel een hechte gemeenschap  

 Bv. Kapitalisme (A): individuele rechten en een verloren gaan van de gemeenschap  

 Bv. Socialisme (S): een nieuwe maatschappijvorm, waarin “de voorwaarde voor de vrije 

ontwikkeling van allen de vrije ontwikkeling van elk individu is”  

 DUS: én een nieuwe, vrijwillig gevormde gemeenschap én individuele vrijheid  

 

 DVD-oefening: hedendaagse filosoof  

We krijgen een visie op de ecologie/milieu die te vergelijken is met de visie van Feuerbach  

Vraag 1: Op welke manier kan je Zizeks ecologische visie vergelijken met Feuerbach?  

Vraag 2: Hoe zou Marx hierop reageren?  

 

1. Zizeks neerhalen van het haast sacraal geloof in de te respecteren natuur kan je vergelijken met 

Feuerbachs doorprikken van het geloof in een te respecteren God  

 

Ook Zizek komt uiteindelijk uit bij het alternatief van het materialistisch humanisme, nl. het 

belang van solidariteit  

 

2. Zoals Marx Feuerbach bekritiseerde door te stellen dat je godsdienst van de mensen niet mag 

afnemen zolang je de ware oorzaken van (sociale) ellende niet kent en niet beschikt over de 

middelen om de ellende weg te nemen, zo zou Marx waarschijnlijk Zizek aanmoedigen om het 

spontaan respect van de mensen voor de natuur niet af te nemen en de ware oorzaken van de 

(ecologische) ellende bloot te leggen 

 

Zizek weigert wetenschap en technologie als fundamentele oorzaak aan te geven. Staat zijn 

oproep tot solidariteit dan niet haaks op zijn fatalistische houding ten aanzien van de ecologie?  

 

Actualiteit 10/05/2017  

Kun je deze koppen vergelijken met wat in Etna gebeurd is?  

 De kop “Vuurwerk blijft uit op de Etna”  ~ vuurwerk = het onvoorstelbare  

1. “Hollywood leert Heldenbergh kennen” 

 Er wordt verteld over de Belgische acteur die in Hollywood mag komen  

 Dit betekent dat hij iets bereikt heeft  

 Die acteur is ‘los gebarst’, in tegenstelling tot de vulkaan  

2. “Luc Sels is de nieuwe rector van KU Leuven”  

 Een onbekende prof wordt plots rector  

 Verrassend ~ vuurwerk  

3. “Nu bij Colruyt: 90% goedkoper blablabla”  

 Ook dit is verrassend  

 Hierdoor staan de klassieke kenmerken in de schaduw  

 Dus Colruyt is momenteel een vulkaan die is losgebarsten ~ vuurwerk  

 

We worden overweldigd door een logica die we niet in handen hebben  essentie van wat we meemaken in de 

maatschappij  
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4.3 Arthur Schopenhauer  

4.3.1 Situering  

 Een aparte figuur, omdat hij in tegenstelling tot Feuerbach en Marx, zich niet zo zeer afzette tegen het 

idealisme van Hegel (het waren allemaal zijn leerlingen)  

 

 Deze man zal zich vooral verzetten tegen Hegels absolute optimisme  

 

 Hij kan vergeleken worden met een vulkaan  

˗ Hij zegt dat de samenleving zo in elkaar zit dat het ons constant verrast  

˗ “Lekker van de helling op een fiets zonder remmen” – artikelkop  

 

4.3.2 Levensloop  

 Studie: filosofie in Berlijn en zette zich al snel af tegen de overmacht van de alles en allen dominerende 

Hegel (afkeer voor zijn meester)  

 

 Zowel Hegel als Schopenhauer maakte deel uit van de Duitse romantiek  

˗ Hegel: de grote nationale en religieuze heropstanding  

˗ Schopenhauer: andere romantiek, die oog had voor de diepe onzekerheid van het menselijk 

bestaan en die zich vaak tot een pessimistische levensvisie aangetrokken voelde, wat bij een 

aantal bekende namen (bv. Kleist) tot zelfmoord leidde  

 

 Na 1832: opgeven van leerstoel in Berlijn en trok terug in zijn huis in Frankfurt  

 

 Hij bleef tot na zijn dood slechts bij weinigen bekend, maar heeft steeds meer aan belangstelling en 

invloed gewonnen  

 

 

4.3.3 Die Welt als Wille und Vorstellung  

 Vertaling: De wereld als willen en voorstellen  

 

 Deze filosofie berust op 2 stellingen  

1) De wereld op zichzelf (an sich)  

˗ Duidt op het ‘Wille’  

˗ Deze ‘Wil’ is almachtig, onstuitbaar, zonder oorzaak, zonder rede of kennis  

˗ Het is de kracht die de kristallen vormt, het aardmagnetisme veroorzaakt, de planten 

doet groeien, de zwaartekracht en het zonnestelsel beheerst en ook het leven van de 

dieren en de mensen genadeloos voortdrijft  

˗ DUS: een onbekende kracht die de wereld vooruitstuurt (er zijn dingen wie we niet in de 

hand hebben)  

˗ Schopenhauer vat de wereld samen als een soort blinde kracht met die Geest van Hegel 

waardoor de kennis mogelijk werd  

˗ Door het ‘principe van de individuatie’ werkt die ‘Wil’ in elk van ons als ‘Wille zum 

Leben’  

˗ Deze ‘wil tot leven’ leidt tot zelfvernietiging , alsof we “op een helling naar beneden 

rennen; we kunnen niet stoppen en beneden wacht de afgrond” (link La Vita e Bella)   

 In elk van ons zit ‘de wil om te leven’, maar dikwijls worden we geconfronteerd 

met de grenzen van die wil, bv. de remmen die niet werken op die fiets  

˗ Conclusie: deze visie heeft duidelijk het negatieve als consequentie  

 Er is volgens Schopenhauer geen enkele reden tot optimisme 

 We staan voor het leven als kinderen voor het gesloten gordijn van een 

poppenkast, vol gespannen verwachting  
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 Als het gordijn opengaat, komt er een roofdier uitgesprongen dat de kinderen 

aan stukken rijt  

 Een zware filosofie die niets moet hebben van ‘een God die ons gaat redden’  

 We zitten op dit vlak in een dieptepunt  

˗ “De temperatuur stijgt traag, maar op een bepaald moment bereik je een kritiek punt, 

waardoor een heel ecosysteem in elkaar kan storten” – Mathias B.  

˗ “Als Europa zijn leven niet betert, is dit slechts een uitstel van de fatale dag” – artikel  

 

2) De wereld voor mij  

˗ Duidt op de ‘Vorstellung’ (representatie, schijn)  

˗ Dat principe van de Wille gaat hij vergelijken met onze persoonlijke 

perceptie/waarneming/Vorstellung van de wereld  

˗ Wat wij van die wereld ‘weten’ steunt eerder op afspiegelingen (link Plato’s grot)  

˗ Daarom worden de zintuigen ook bij Schopenhauer in vraag gesteld  

 

 De werkelijkheid is niet de Weltgeist van Hegel die tot zelfkennis voortschrijdt doorheen de geschiedenis 

(vandaar Hegels optimisme), maar een blinde kracht – de ‘Wil’ – die alles drijft  

 

 DVD-fragment: Bart de Wever  

In welke mate herken je in het interview van Torfs met Bart de Wever de filosofie van Schopenhauer? 

 De mens moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen op de aarde 

 Er is geen God  

 De dood is het einde, no way out  

 Het negatieve vlak van het godsdienstige is duidelijk aanwezig  

 

 Op vlak van zingeving ziet Schopenhauer 2 manieren om het proces enigszins te vertragen of af te 

zwakken 

1) Kunst  

˗ Vooral de muziek, die als een soort pijnstillend middel werkt  

˗ “Het is alsof we in een mooi huis wonen, omringd door kunstvoorwerpen en planten. 

Maar het huis is van glas en staat vlak naast een waterval, die ieder ogenblik het hele 

huis de diepte kan en zal meesleuren”  

˗ De weg van de kunst (als uitweg) is dus de eerste manier om de zinvraag op te lossen  

˗ “Muziek zalft de ziel” – artikel (mensen die met oortjes rondlopen is een metafoor voor 

de troost die ze zoeken in muziek)  

˗ “Muziek als medicijn” – krantenkop  

 

2) Godsdienst  

˗ De Oosterse filosofie / spiritualiteit  

˗ Het leert ons onze behoeften te beperken, want hoe minder we van het leven 

verwachten, hoe kleiner onze ontgoocheling zal zijn  

˗ Door een soort ascese komen we tot de negatie van de levenswil in ons = het Nirvana 

(het Niets)  

˗ De Oosterse meditatie: controle krijgen over de individuele wil  

˗ “Maak van de school een oase van rust en meditatie” – artikel  

˗ Uiteindelijk is er niets, dat is een realiteit, niet iets dat we voortdurend moeten mijden  

˗ Door onze individuele levenswil te lijft te gaan/door die meditatie er controle over 

krijgen, kunnen we uiteindelijk in de grote wil opgaan (een gelovige zal dit God noemen)  

 

 Enkel 2 mogelijke systemen van zingeving, maar tevens een specifiek uitzicht op het handelen, nl. 

rechtvaardigheid en medelijden  
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˗ Moeilijk om grip te krijgen op negativiteit in de wereld -> vraag: hoe kunnen we da 

rechtvaardigheid in onze samenleving installeren?  

˗ Wanneer wij de rechtvaardigheid willen installeren, moeten we terugvallen op de compassion 

(boeddhistisch)  

˗ In de ethiek zal het neerkomen op het belang van het geven: zich geven in een relatie bv.  

˗ Het belang van de concrete handeling = het hart van de 3e dimensie van de filosofie  

 

 Samenvattend  

˗ Duidelijk dat de ontwikkeling van de geschiedenis sinds Schopenhauers werk een soort van 

profetische betekenis gegeven heeft en de aanzet vormt tot het denken van Nietzsche en andere 

moderne denkers 

˗ De liefde (compassion) = de grote pijnstiller voor het feit dat de mens fundamenteel met die 

eindigheid/lijden wordt geconfronteerd  

 

4.4 Soren Kierkegaard  

4.4.1 Situering  

 Een Deense theoloog en filosoof   

˗ Concrete filosofie  

˗ Hij gaat op een andere manier dan Schopenhauer de realiteit (die eerder een pessimistisch 

wereldbeeld is bij S.) beantwoorden  

 

 Richt zich tegen het monumentale systeem van Hegel  

˗ “Hegel bouwde een prachtige kathedraal, maar hij liet de mens in een armzalige hut ernaast 

wonen”  

˗ Net als voor Marx, is voor Kierkegaard de concrete mens, het individu, het centrum van de 

wereld en de filosofie  

˗ Hij legde eerder de nadruk (in tegenstelling tot Marx) op het geïsoleerde individu (ik)  

 

 Hij vertrok vanuit een christelijke schuldbewustzijn + een van zijn moeder geërfde melancholie die hij 

echter in sarcasme en ironie omzette  

 

 Hij was een meesterlijke auteur, die wegens zijn aanvallen op de bestaande kerk en de hiërarchie door 

de OH vervolgd werd  

 

 Mislukte verloving met de 17-jarige Regine Olsen  

˗ Blijven effect op zijn leven en denken  

˗ Dit omdat voor hem ‘leven en denken’ 1 waren  

 

 Vanuit een krantenartikel: “Kierkegaard bracht het ultieme probleem van de mens samen onder 

woorden: ‘Er moet voorwaarts worden geleefd, maar het leven kan pas achterwaarts begrepen worden’ 

en het zelfde geldt voor een belegger”  

(hangt af van wat het risico met zich meebrengt)  

 

4.4.2 Enteneller  

 Kierkegaard gaat uit van concrete ervaringen (de biografie) van het individu (het ik)  

 

 De werkelijke existentie (= iets wat men beleefd) van de mens in het nu is datgene dat telt 

omdat alleen daarover, volgens hem, filosofie mogelijk en zinvol is  

 

 Zijn belangrijkste boek Enteneller (Ofwel-ofwel) bevat alle thema’s die later ook door de 

existentiefilosofen zullen worden behandeld  



Moira M. 

62 

 Kierkegaard vertrekt vanuit het belang van het kennen -> nadenken  

˗ Wanneer je nadenkt over de situatie van de mens en de wereld, kom je tot het inzicht dat de 

wereld zinloos is  

˗ Dit inzicht in de zinloosheid leidt een denkend mens tot angst en wanhoop  

˗ Je ziet hierin een uitwerking van inzicht/zin/uitzicht  

 

 Hoe geraakt een mens nu uit die diepe en reële angst? 

We krijgen 4 stappen (bij Schopenhauer kregen we 2 componenten)  

1) Het esthetische 

 Niet op de uiterlijkheden focussen, want dit leidt tot verveling en een nog diepere 

wanhoop  

 Je gaat snel de leegte van de luxe doorhebben  

 “De eenzaamheid regeert in kringen waar veel geld omgaat” – artikel  

2) Het ethische  

 Door zuiver menselijke innerlijkheid – dat al op een hoger niveau staat – gaat de mens 

ook NIET uit de angst verlossen  

 Bv. window dressing  

 Hoe kunnen we vanuit ons innerlijk de juiste criteria vinden voor ons handelen?  

 Bv. Starbucks: je zou denken dat het allemaal fairtrade is, maar dan kom je te weten dat 

ze belastingen hebben ontdoken etc.  

3) Het religieuze  

 Alleen door het volledig opgeven van zichzelf aan God 

 Dit kan je alleen bereiken via het inzicht in de zinloosheid van de wereld en de wanhoop 

over je eigen bestaan (vanuit het nadenken tot het zinloze/de angst komen)  

 Het komen tot God = een existentieel Godsbewijs  

 Geen sprake van een theologische ‘Godsbewijs’ of van het kerkelijk gezag dat ‘de 

waarheid’ zou bezitten (hierdoor K. problemen met de kerk)  

 Tillich: “Geloven = de moed om te aanvaarden dat je aanvaard wordt”  

4) Verantwoordelijkheid  

 De mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven  

 Hij moet existentieel nadenken en handelen en zich zonder voorbehoud aan het 

herontdekken van belangrijke levenswaarden kan wijden, ook al leidt dit tot het zichzelf 

voor een stuk wegcijferen  

 Thomas de Kreus: “Dat er een ecologische catastrofe op ons afkomt, is zeker; maar hoe 

we die aanwenden is aan ons om te bepalen”  

-> duidt op verantwoordelijkheid en Schopenhauer  

-> kleine samenvatting van Schopenhauer en Kierkegaard  

 

 DVD-fragment: La vita e bella  

Welke filosofische aspecten die we zagen bij Schopenhauer, Kierkegaard en eventueel Hegel herkennen 

we in dit stukje van La Vita e Bella?  

I. Fiets- en autoscène op een helling naar beneden en de bloempot die valt op de bureaucraat die 

hem uiteindelijk wil vermoorden = metafoor voor de Wille zum Leben van Schopenhauer  

 

II. De oom van Benigni als de pessimist (zoals Schopenhauer) vs. Benigni als de optimist (zoals 

Hegel)  

 

III. Bedscène: door het principe van de individuatie werkt de ‘Wil’ in elk van ons als een ‘Wille zum 

Leben’  

 

IV. “Hij wil me vermoorden”: Schopenhauers ‘Wil’ doorheen de geschiedenis en de existentiële 

angst van Kierkegaard  
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V. De fascistische bureaucratie verleent Benigni geen vergunning voor zijn boekenhandel: 

onrechtvaardigheid roep bij Schopenhauer medelijden op en bij Kierkegaard 

verantwoordelijkheid en zelfs martelaarschap (tot het einde van de film neemt de Joodse vader 

de verantwoordelijkheid voor zijn zoontje op tot hij als martelaar geëxecuteerd wordt)  

 

 Er zitten voor de filosofie 2 belangrijke elementen in het denken van Kierkegaard  

˗ Op zichzelf aangewezen kan de mens alleen maar tot angst en wanhoop komen, want dat is de 

ware existentie van de mens in de wereld  

˗ Door de overgave aan God komt de mens tot een zinvol hoger leven in het religieuze, waar 

alleen nog redding kan worden gevonden  

 

4.4.3 Kierkegaard en Marx  

 Midden van de 19e eeuw: de 2 filosofen werkten hun theorieën uit (ze gingen het filosofische denken 

verder beïnvloeden)  

 

 Gelijkenissen  

˗ Ze zetten beiden de mens centraal  

˗ Beiden keerden ze zich tegen Hegel  

 

 Verschillen  

˗ Kierkegaard: individu op zich  

Marx: individu als deel van een sociaalhistorisch bestel  

˗ Kierkegaard: oplossing zoeken in de opgave aan een persoonlijke God  

Marx: bevrijding zoeken door de revolutionaire verandering van de maatschappij  

 

 Latere filosofen, o.m. Satre, zullen proberen beide denkrichtingen in een synthese te verenigingen 

Maar op de drempel van de 20ste eeuw staat de fascinerende, veelal misbegrepen figuur van Nietzsche  

H5: Filosofie in de eeuw van zinloze oorlogen  

5.1 Fenomenologie en existentialisme  
 De grote lijn van de filosofische traditie was niet alleen idealistisch (van Plato tot Hegel), maar ook 

overwegend rationalistisch (-> om te filosoferen doe je nl. vooral beroep op je verstand/intellect)  

 

 Naast deze intellectuele traditie bestond ook een kleinere filosofische stroming die zowel het verstand 

als andere menselijke eigenschappen in het filosoferen betrok  

˗ Bij Schopenhauer: compassion  

˗ Bij Kierkegaard: de overgave van zichzelf  

˗ = stroming van filosofen die het verstand niet eenzijdig beklemtonen  

˗ Daarbij horen ook denkers uit de neoplatoonse periode tot en met de verlichting, zoals 

Augustinus en Blaise Pascal  

 

 Fenomenologie: menselijke eigenschappen (doorbraak van een extra 3e dimensie)  

˗ Vriendschap, liefde (Feuerbach)  

˗ Empathie  

˗ Gevoelens/emoties (Nietzsche)  

˗ Intuïtie  

˗ Compassion (Schopenhauer)  

˗ Solidariteit (Marx)  

˗ Overgave van zichzelf (Kierkegaard)  
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 Emoties kunnen in de positieve en negatieve zin worden gebruikt, en ook worden misbruikt 

˗ “En waarom zou de liefde niet logisch mogen zijn?”  

˗ “Ik voel, dus ik ben” -> wanneer we die 3de dimensie in rekening brengen komen we tot een 

vollediger beeld van die filosofie  

 

  

 

 

˗ Het stoffelijke staat voorop in de economie 

˗ In het sociale neemt de geest, de creativiteit de bovenhand  

 

 Een hele tijd hebben we filosofen besproken die de 3e dimensie in rekening hielden, maar veel vroeger 

was er ook wel eens een filosoof die die dimensie naar boven haalde  

 

 Augustinus (354-430)  

˗ Overgang 4de – 5de eeuw  

˗ Hij was kerkleraar en bisschop uit Noord-Afrika  

˗ Filosofische loopbaan:  

 Begon als scepticus en neoplatonicus  

 Bekeerde zich na een nogal materialistische jeugd tot het christendom 

˗ Zijn Confessions: nog altijd leesbare en ontroerende autobiografie van zijn ontwikkeling  

˗ Zijn belangrijkste werk: De civate Dei (de stad Gods)  

 De geschiedenis van de wereld en de mensheid wordt behandeld als een strijd tussen 

‘het Rijk van de wereld of de Duivel’ en ‘het Rijk Gods’  

˗ Hij is o.m. belangrijk voor de plaats die hij geeft aan het persoonlijk bewustzijn en aan de 

kenniskracht van de liefde (= Ama et fac quod is – Bemin en doe wat je wilt)  

 Onder die Latijnse zin kunnen we Augustinus’ filosofie samenvatten  

 3 filosofische vragen komen terug: De Kennis(I)Kracht(U) van de Liefde (Z)  

˗ De mens begint pas de waarheid (God) te zoeken als hij die in feite (onbewust) al gevonden 

heeft  

˗ Hij heeft zowel christelijke als atheïstische als joodse filosofen beïnvloedt/geïnspireerd  

 Zijn filosofie heeft het middeleeuwse denken beheerst (tot het verdrongen wordt door 

het aristotelisme van Thomas van Aquino)  

 Hannah Arendt, een 20ste-eeuwse joodse filosofe, brengt Augustinus opnieuw in het 

daglicht  

 Luc ferry, een atheïstische filosoof doet hetzelfde  

 

 Blaise Pascal (1623-1662)  

˗ Franse wiskundige en volgeling van Jansenius  

˗ Ook hij zag beperkingen in de wiskunde en het rationalisme (Descartes), die niet volstonden om 

‘de vrede van de ziel’ te bereiken  

˗ Door een mystieke ervaring komt hij tot de overgave aan de Openbaring en Gods genade  

˗ Hij benadrukt (vanuit zijn ervaringen) de rol van het gevoel (‘la logique du coeur’): “La coeur a ses 

raisons que la raison ne connait pas”  

˗ Dit ligt helemaal in de lijn van Augustinus en grote mystici  

˗ DUS: Pascal vormt niet alleen opnieuw een brug naar een oosterse filosofie zoals het taoïsme, 

maar ook naar een moderne, niet exclusief rationele denkers zoals de fenomenologen en de 

existentiefilosofen  

˗ Conclusie: we staan hier aan het begin van een nieuw filosofisch denken dat de fenomenologie 

als methode zal gebruiken  

 

 

Economie Stof Profit I  

Sociaal Geest People U 

Ecologisch 3e dimensie  Planet Z  
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 De fenomenologie is een moeilijk samen te vatten begrip, omdat het juist niet puur rationeel kan 

worden samengevat en in feite mede-beleefd moet worden  

Onderscheid tussen:  

˗ Fenomenologie van Kant 

 ‘De leer van de verschijnselen van de dingen’ tegenover het niet te vatten Ding-an-sich 

 We schonken aandacht aan het verschijnen van de dingen  

 Hij maakte onderscheid tussen het Noumenon en de fenomenen  

˗ Fenomenologie van Hegel 

 Het aan zichzelf ‘verschijnen’ van de geest doorheen de natuur en de geschiedenis, 

vanuit de zintuiglijke kennis tot het absolute weten  

 Hoe de geest via de natuur aan ons verschijnt  

˗ De moderne fenomenologie 

 Brentano  

 Husserl  

 Heidegger  

 

 

5.2 Edmund Husserl  
 De grote denker van de fenomenologie  

 

 Begon als wiskundige en ontwikkelde de fenomenologische methode  

˗ Intentionaliteit (= het op het object gericht zijn van de geest)  

 Het bewustzijn = ‘bewustzijn van iets’, een ‘object’  

 Van belang dat we heel sterk de intentionaliteit voorop stellen 

 Te vergelijken met de belangrijkste dingen van het studeren  

✓ We moeten kijken naar wat de essentie is  

✓ We moeten gericht zijn op het object dat we willen bestuderen  

 Het is dus een combinatie van vorm en geest die die 3e dimensie zal doen lukken  

 De emoties gaan daar ook bij betrokken worden, die spelen ook een rol bij de wezenlijke 

problemen  

˗ Fenomenologische reductie  

 Om de door ons bekeken werkelijkheid te vatten moeten we onszelf van alle 

vooroordelen ontdoen die we over dat object zouden hebben  opnieuw leren kijken 

en luisteren  

 Zo neemt men meer en meer aan dat een economist of sociale wetenschapper per 

definitie altijd binnen een bepaald paradigma vanuit vooronderstellingen de 

werkelijkheid analyseert  

 DUS: vooroordelen kunnen ontleden om tot de realiteit te kunnen komen  

 Eventueel uitkomen op nieuwe veronderstellingen  

 

 We komen tot de vraag: “Wat zie ik eigenlijk?”  

˗ Wat is dus de inhoud van het door mij bekeken object  

˗ Wat we zien, is het fenomeen (verschijnsel) en dat valt NIET samen met dat wat eerst in mijn 

bewustzijn komt  

˗ DUS: het waargenomen object (fenomeen) “verschijnt in mijn bewustzijn, maar er is meer dan 

wat in mijn bewustzijn verschijnt”  

˗ Bv. klank (sirene) verschijnt in mijn bewustzijn, maar wordt veroorzaakt door een ziekenwagen  

˗ Husserl noemt dit: vanuit het bewustzijn “zu den Sachen selbst” (tot de dingen zelf) gaan  

 

 

 



Moira M. 

66 

 Wessensschau (= het wezen van de dingen proberen te bereiken) 

˗ Het doorzien van de essentie van de dingen die ons ter harte gaan bij het oplossen van grote  

vragen die op ons afkomen  

˗ Dit is het moeilijkste punt van de fenomenologie, omdat het erg abstract begint te worden  

˗ Vertrekken vanuit de problematiek van Kant  

 = bewustzijn – zintuiglijke ervaringen – Ding-an-sich  

 Onderscheid gemaakt tussen de fenomenen en de werkelijkheid-op-zich 

˗ In tegenstelling tot Kant (en Plato) bestaat voor Husserl die werkelijkheid-op-zich NIET  

 “Er bestaan alleen maar fenomenen, daarbuiten is er geen andere werkelijkheid” 

˗ Het zijnde verschijnt alleen in en door de fenomenen  

˗ Daarom is de fenomenologie volgens Hussrl en zijn volgelingen ‘de eerste wetenschap’, de basis 

van alle andere filosofie en wetenschap  

˗ Door telkens opnieuw ‘in de fenomenen’ door te dringen, ontdek je gemeenschappelijke 

elementen die dieper gaan dan uiterlijke verschillen (bv. het fenomeen ‘huis’, ‘samenleving’, 

‘liefde’, enz.)  

 

 Door een beroep te doen op al onze eigenschappen (verstand, gevoel, intuïtie) komt de fenomenologie 

dicht bij de artistieke, poëtische visie  

˗ Dus: we krijgen een juister beeld: artistiek, poëtisch beeld  

˗ NIET zoals Schopenhauer: als een pijnstiller 

˗ Maar het artistieke als metafoor: uitdrukking van het volledige  

˗ Een landschap geschilderd of gefotografeerd door een kunstenaar toont een andere, diepere 

werkelijkheid dan bv. de blik van de stadsplanner of de verstrooide, haastige wandelaar  

˗ Het veronderstelt een geheel nieuwe houding en wijze van zinvol ‘kijken’ die niet 

vanzelfsprekend is  

˗ Een manier van kijken: vollediger (zelfs verrijkend en verruimend) dan de eenzijdige rationele of 

eenzijdige empirische manier van kijken  

˗ Zo komen wij tot het fundamenteel oplossen van de grote vragen en vragen rond het menselijk 

geluk (dit werken we uit in de existentie filosofie)  

˗ “Denken is een ziekte geworden” – artikel 

Men kan te ver gaan in het eenzijdig denken  

 

DVD-fragment: “Geloof in Macron” met Walter Zinzen  

Hij gaat journalistiek tentoonspreiden waar we voortdurend 

elementen van die 3de dimensie zien. Noteer een aantal 

uitspraken waardoor je kan spreken van een drie-

dimensionele journalistiek a.d.h.v. het schema hiernaast 

˗ Intentionaliteit: Zinzen heeft een scherpe pen, hij wil 

het beleid van Macron nog niet gaan beoordelen 

vooraleer hij er aan begonnen is: hij wil het object 

pas beoordelen als het er is  

 Typische vooroordelen die we moeten loslaten, gewoon zien wat er gebeurt  

 Het wezen van de dingen is het wezen van het beleid  

˗ Vriendschap: oude mensen worden broeders, de stad is duidelijk een voorbeeld van die vriendschap of 

een journalist die met vrienden gaat vieren als Meteran aan de macht komt 

˗ Empathie: ‘Geloof in Macron’ (poster op de achtergrond)  

˗ Gevoelens: De spreker was kwaad  

˗ Intuïtie: de intuïtie van Zinzen; “Macron kan wel een 2de Meteran worden”  

˗ Compassion: “Waarom zou Macron het niet kunnen?” -> hij uit een soort medelijden voor de man en 

neemt het een beetje voor hem op  

˗  Solidariteit: Lees hierboven, hij neemt het voor hem op 

˗ De overgave: Het geloof in Macron, de hoopvolle mensen die er in geloven  

Elementen van de fenomenologie: 

 Vriendschap, liefde (Feuerbach)  

 Empathie  

 Gevoelens/emoties (Nietzsche)  

 Intuïtie  

 Compassion (Schopenhauer)  

 Solidariteit (Marx)  

 Overgave van zichzelf (Kierkegaard)  
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Actualiteit 17/05/2017 

In welke van deze koppen vind je het element van intuïtie, solidariteit of een metafoor voor het hard maken van 

die 3e dimensie?  

1. “Metro vergelijkt foodmarket” 

 Probeer hierop zelf te antwoorden  

2. “Beloning voor wie spits vermijdt” 

 Intuïtie die automatisch gaat spelen: eens je weet dat er spits is, is er rationaliteit die naar boven 

komt en zegt dat het beter is die te vermijden 

3. “Vieren in stijl”  

 Vieren is een intuïtie/een grote traditie in onze maatschappij 

 

5.6 Jean-Paul Sartre  

5.6.1 Situering  
˗ Pas met het existentialisme van Sartre (1905-1980) en de ‘existentialistische’ methode van na WOII werd 

deze filosofie algemeen bekend en populair  

(Van belang om vast te stellen op welke manier de 3de dimensie in het leven geroepen wordt, niet via de 

theorie, maar via de filosofie)  

 

˗ Met het Franse existentialisme kregen we een cultuur die zich afspeelde in de keldercafés van St.-

Germain-des-Prés in de linkeroever van de Seine in Parijs 

= jazz, zwarte kleren, borstelhaar, chansons van Juliette Gréco, toneel van Sartre, Camus en anderen, 

cabaret en eindeloze discussies 

 

˗ Sartre ging om met het leven waar het gevierd kon worden, een ‘pint’ pakken met zijn collega’s of 

leerlingen bv.  

 

˗ Dat leven scheen het antwoord te zijn van een hele generatie op de absurditeit van oorlog, 

vaderlandsliefde en alle burgerlijke waarden  

 

˗ In die wereld symboliseert Sartre de revolte van de gedesillusioneerde jongeren, die authentiek en 

daarom ook gevaarlijk wilden leven (vivre dangereusement) 

 Rebellie in die tijd  

 

˗ In tegenstelling tot zijn voorgangers die uit de wiskunde, theologie of de psychiatrie kwamen, 

ontwikkelde Sartre zich vanuit de literatuur 

 Eerst bekend als auteur van de novelle ‘Le mur’  

 Beroemd geworden door de roman ‘La Nausée’  

 Hij bleef heel zijn leven actief als toneel- en romanschrijver, als controversiële auteur van 

politieke essays en als politiek activist  

 Al deze elementen maken deel uit van zijn filosofie en kunnen daarom niet buiten dat kader 

begrepen worden  

 

˗ Sartres filosofie draait rond 2 polen  

1) Een antwoord op de vraag naar zin  

2) Een antwoord op de vraag naar uitzicht bij het handelen  

 

˗ Hiervoor werkt hij respectievelijk een humanistisch of atheïstisch existentialisme en een sociaal-

geëngageerde levensbeschouwing uit  

 In het existentialisme zet hij de traditie van Husserl en Heidegger voort 

 In zijn politieke engagement staat hij dicht bij het marxisme  
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˗ Zijn eigen visie op de existentiefilosofie zette hij uiteen in L’être et le néant (1943)  

 

˗ Zijn sociale filosofie zette hij uiteen in Critique de la raison dialectique (1960)  

 

5.6.2 Sartres humanistisch of atheïstisch existentialisme  

 Dit slaat op zijn werk L’être et le Néant  

 

 Hij gaat het in 4 puntjes uitwerken  

 

1) L’EXISTENCE PRÉCÈDE L’ESSENCE 

 Descartes ging uit van de stelling ‘Je pense, donc je suis’  

 Maar Sartre draait deze zin om en gaat het radicaal in vraag stellen: ‘Je suis, don je 

pense’ 

 Misschien heeft de filosofie een foutgemaakt door in het begin zich te zeer te focussen op 

die rationaliteit 

 Het volle leven gaat vóór de rationaliteit, de ‘je suis’ komt voorop  

 De essentie (het menselijke zijn) is toevallig: het leven is een vrije val en is niet 

noodzakelijk pessimistisch  

 Dat menselijke zijn, denken, willen, handelen is uiteindelijk toeval (sluit aan bij 

Schopenhauer, denk aan La Vita e Bella) en dat is de realiteit/waarheid  

 Als je je hieraan onttrekt, leef je oneerlijk en niet-authentiek  

 

 

 

2) LA RÉALITÉ-POUR-MOI  

 De werkelijkheid waaruit hij vertrekt bij punt 1 kan op 2 vlakken bekeken worden  

 De werkelijkheid op zich (la réalité-en-soi) bv. Het is nu zomer  

 De werkelijkheid voor mij (pour-moi) bv. Ik weet niet of mijn vakantieplannen 

wel gaan lukken door die examens die er nu aan komen 

 Alleen de werkelijkheid die ik (subjectief) beleef, is van belang  

 Kennis komt dus niet via de grote overgeleverde systemen (en zeker niet via een of 

andere goddelijke openbaring), maar via het individu  

 Ik beleef die werkelijkheid-voor-mij en leer zo de werkelijkheid kennen  

 Maar in de werkelijkheid-voor-mij ontdek ik dat er ook anderen bestaan die ook een 

werkelijkheid-voor-zich beleven  mijn subjectiviteit sluit die werkelijkheid van de 

anderen niet uit  

 Heidegger: “Welt ist Mit-Welt, Dasein ist Mit-Sein”  

= De essentie van de wereld is dat we te midden in de wereld staan, te midden van 

anderen  

 L’autre, de andere die we als deel van de werkelijkheid-voor-ons ontdekken, leiden ons 

tot de intersubjectiviteit  

 Het komt er op aan deze ontmoetingen met anderen fenomenologisch te onderzoeken  

 Uit observaties vormen we, meestal onbewust, en beeld van de anderen en van 

onze mede-wereld  

 Pas wanneer deze observaties bewust beleefd worden, kunnen we van een 

existentiële benadering spreken  
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Vanuit die angst krijgen we mauvaise = slecht, foi = geloof -> te vertalen als 

‘een verkeerde houding/antwoord’ 

 

Men wil de verantwoordelijkheid hier van zich afschuiven  verkeerde 

houding 

 

Sartre gaat stellen dat men eerder als mens wel in staat is om vanuit een 

gezond optimisme te kijken naar tekens van hoop 

-> dat is de essentie van de stap “Exister c’est choicir”  

 

Als je in een of ander religieus of absoluut systeem geloofde, kan je die angst 

wegduwen, maar een dergelijke vluchtoplossing, laat Sartre niet toe  

3) EXISTER C’EST CHOISIR  

 De mens is voor Sartre fundamenteel vrij  

 Deze vrijheid is zowel een gegeven als een opdracht om ons in vrijheid te ontwikkelen 

 Het is een zware opdracht: “L’homme est condamné a être libre”  

 Omdat die opdracht zo zwaar is (elke vergissing is onze eigen verantwoordelijkheid), 

proberen we telkens opnieuw er aan te ontsnappen 

 

 Het lijden, het tekort, het absurde  

 

 

 

Angst  

 

 

 

La mauvaise fois  

 

 

 

Het ontkennen van vrijheid  

& verantwoordelijkheid als realistische hoop en optimisme  

 

 “Ik denk dat God moet afzien als hij ziet wat hij met de mensheid geschapen heeft” – 

Arno  

 We worden op het sterkst geappelleerd om onze verantwoordelijkheid te nemen  

-> doorheen de ervaring van die angst existeer je 

 Sartre kan niet, zoals bv. Kierkegaard, de ‘sprong’ in het geloof maken, omdat hij als 

atheïst deze sprong als een vlucht voor de eigen angst ervaart  

 Duidelijk antwoord op het nihilisme  

 “Ik koop, dus ik ben” – artikel  

 De ‘ik koop’ is een specifieke invulling van die 1ste stap (L’existence précède 

l’essence)  

 Zerzan gaat erkennen dat wij in een mauvaise foi zitten, dat wij ons gaan 

neerleggen bij de redenering “ik koop, dus ik ben”  

 

4) L’EXISTENTIALISME EST UN HUMANISME  

 Deze houding zou kunnen leiden tot wanhoop omdat er geen enkele oplossing schijnt te 

zijn  

 Dit zou betekenen dat je kan doen wat je wil, er is toch geen straffende of belonende 

God die je handelen kan leiden  

 Sartre verwerpt dit en zegt dat juist door het existentialisme een echt menselijk leven 

mogelijk gemaakt wordt  

 In tegenstelling tot bv. godsdienst, ideologie en ‘volkswijsheid’ (die in feite de menselijke 

natuur en de wereld als ‘slecht’ bekijken)  

 Het existentialisme met een radicaal optimisme (vergelijk met Hegel) dat de mens de 

keuzevrijheid heeft  

 DUS: het verwerpen van een godsidee (mensen krijgen hierdoor de plaats die hun 

toekomt/moeten veroveren -> “De mens is niets anders dan wat hij van zichzelf maakt”)   

 Deze verantwoordelijkheid is niet alleen voor jezelf, maar voor alle mensen 

 We kiezen datgene wat voor ons het beste is, en niets kan het beste zijn voor ons als het 

ook niet het beste is voor alle anderen 

≠ vanzelfsprekend: onze verantwoordelijkheid omvat dus de hele wereld 
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 Veel mensen geloven dat ze alleen voor zichzelf kiezen  

 Wat zou er gebeuren als iedereen zo zou handelen?  

 Maar dat gebeurt toch niet?  

 Je kan die vraag niet zomaar uit de weg gaan, want dat is een teken van kwade 

trouw  

 Want als je jezelf verontschuldigt, heb je een slecht geweten  

 Gelovigen zeggen: “Als God niet zou bestaan, kan je om het even wat doen en 

dan is alles veroorloofd” 

 Dat klopt, MAAR hier begint onze verantwoordelijkheid volgens Sartre  

 Nu hebben we geen enkele verontschuldiging meer en geen enkel stel geboden 

als leidraad (daarom is de mens tot vrijheid veroordeeld)  

 Conclusie: uw menszijn appelleert u om er voor te gaan, niet omdat er een God is die 

straft of beloont, maar omdat je dat voor jezelf, de andere, enz. wil doen  

 

 Het humanistische of atheïstische existentialisme is een humanisme in de diepste betekenis van het 

woord, omdat de mens hier volledig voor zijn daden en zijn ontwikkeling verantwoordelijk is én omdat 

de subjectiviteit meteen alle andere mensen bevat  

 

 

5.6.3 Sartres sociale filosofie  

 Het existentialisme scheidt nooit het denken van het handelen  

-> Deze schrijver en filosoof heeft zich altijd links opgesteld 

˗ Tijdens de oorlog: lid van het verzet tegen de Duitse bezetting en het fascisme  

˗ In de periode na de oorlog: zo dicht bij de communistische partij, dat ze hem ooit als lijsttrekker 

voorgesteld hebben  

˗ Een van de initiatiefnemers van het protest van de Franse intellectuelen tegen de 

oorlogsmisdaden en folterpraktijken van het Franse leger in Algerije  

˗ Samen met zijn partner Simone de Beauvoir stond hij centraal in de contestatie van mei ’68 en 

de beweging tegen de oorlog in Vietnam  

˗ Bij de gerechtelijke vervolging van het dagblad Liberation, werd hij als verantwoordelijke 

uitgever aangeduid 

 

 Sartre koos vanuit zijn menselijke vrijheid voor een leven in de oppositie 

 

 Toch stond hij altijd buiten de communistische partij en bleef hij kritisch tegenover het officiële 

marxisme  

 

 1960: Critique de la raison dialectique (sociale dialectiek uitgelegd in verband met het handelen)  

˗ Kritiek van de Dialectische Rede (gaat eigenlijk verder op Kant: Kritik der reinen Vernunft =1ste 

dimensie en Kritik der praktischen Vernunft = 3e dimensie)  

˗ In zijn sociale filosofie krijgen we 4 keer een uitwerking van een synthese 

 

1) Eerst gaat hij het marxisme en het existentialisme samen nemen  

 Marx en de marxisten: de interpretatie van de geschiedenis en de werkelijkheid  

 Sartre en de existentialisten: de concrete benadering van deze werkelijkheid  

 Hierin moeten we een onderscheid maken  

 Het zijn 2 kanten van 1 filosofie  

 Marxisme zonder existentialisme wordt een soort van dogmatisme (verstarring)  

 Het existentialisme zonder marxisme wordt een nieuwe vorm van pessimisme of 

een filosofische herinterpretatie van religie (God als toevlucht uit de angst) 
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2) Samennemen van de derde dimensie en het intellect  

 Deze zaken mag je niet scheiden  

 Je moet de rationaliteit/het intellect er bij betrekken  

 Kierkegaard stelde dat pijn, noden, passie en verdriet van concrete mensen 

brutale realiteiten zijn, waar je met je denken niets aan kan veranderen  

 Het is Sartres verdienste te hebben gewezen op het reële karakter van deze 

gevoelens en de beperkingen van het intellect  

 

3) Samennemen van Kierkegaard en Marx  

 Het samennemen van hun theorieën  

 Marx spreekt van grote structuren waarin het individu zijn leven moet leiden: 

klassen, productieverhoudingen, de staat, enz.  

 de individuele persoon wordt gezien als deel van een structuur  

 Kierkegaard: individu op zich  

 Het existentialisme gaat een correctie aanbrengen: ieder van ons behoort 

inderdaad, door geboorte of beroepskeuze, tot een bepaalde categorie, maar 

ieder van ons is, als individuele persoon, meer dan deze categorie  

 Dit is de zin van Sartres Kritiek van de dialectische rede  

 

4) Samennemen van het individu en de andere  

 Als we bv. alleen de vrijheid van het individu vooropstellen -> plat liberalisme 

waarin de andere gaat stikken  

 Het individu staat niet alleen in de wereld  

 De vrijheid van dat individu kan nooit worden losgemaakt van die van de 

anderen 

 Daarom is de praktijk van de bevrijding noodzakelijk  

 Dus: de anderen er bij nemen  

 

 DUS:  

˗ Marxisme zonder existentialisme (=het hard maken van de 3de dimensie) = dogmatisme, zoals bv. het 

communisme  

˗ Existentialisme zonder marxisme = pessimisme  

˗ Daarom moet een volgende stap gezet worden: kijken hoe we kunnen vermijden dat dat 

existentialisme zonder marxisme leidt tot een pessimisme  

˗ In het religieus existentialisme zullen we zien hoe we effectief een existentialisme krijgen zonder 

het marxisme dat niet leidt tot een pessimisme  

 

5.6.4 Besluit  

 Het denken van de 20ste eeuw kan met niet begrijpen zonder een inzicht te hebben in Sartres filosofie  

 Er steekt in Sartre iets van de stoïcijnen, die niet bereid zijn hun inzichten en beginselen te verraden, 

omdat zo’n verraad door kwade trouw tot een minder zinvol mens-zijn zou leiden  

 Het is nu eenmaal ons (ongevraagde) uitzicht op ons handelen, dit mens-zijn samen met anderen te 

ontwikkelen  

 

5.7 Gabriël Marcel, Martin Buber en Emmanuel Levinas  
 Naast de gegrondveste filosofie van Aristoteles of de theologie van Thomas van Aquino bestaat er sinds 

Augustinus en de grote mystici uit de middeleeuwen een andere traditie die veel meer nadruk legt op 

het directe contact tussen God en het individu  

 

 Naast de rede wordt hier beroep gedaan op het gevoel, de intuïtie, de emoties en vaan de mystieke 

verlichting of extase (= allemaal gelijk aan de 3de dimensie)  



Moira M. 

72 

 In deze stroming: filosofie van Blaise Pascal, voor wie de rol van deze goddelijke verlichting in zijn leven 

en denken centraal staat  

 

 Ook Kierkegaard, voorloper van de existentiefilosofie, staat in deze religieuze christelijke traditie  

 

 Daardoor: merkwaardige verschijnsel dat in de wetenschappelijk gerichte 20ste eeuw 2 verschillende 

stromingen zich op dat existentialisme beroepen  

I. Het atheïstische denken van Sartre  

II. Religieuze filosofie van Gabriël Marcel  

 

 Niet alleen christelijke religieuze filosofie, maar ook de joodse filosofie neemt deel aan deze stroming  

˗ Joodse traditie gaat terug op de joodse mystiek, die in de middeleeuwse kabbala (‘traditie’) en 

het 18e-eeuwsse chassidisme (meer uitleg bij Buber) haar hoogtepunten kende  

˗ Uit deze joodse traditie komen in de 20ste eeuw filosofen als Martin Buber en Emmanuel Levinas  

 

5.7.1 Het christelijke existentialisme van Marcel  

 Gabriël Marcel  

˗ 1889-1973  

˗ Professor aan de Sorbonne  

 

 Zoals Kierkegaard: een existentieel Godsbewijs  

 

 In 4 puntjes legt hij de essentie van zijn existentialisme uit  

1. Hebben en zijn  

 In onze samenleving hebben we de neiging om de 2 grote werkwoorden, hebben en zijn, 

door elkaar te slaan  

 Het hebben = wat we bezitten, iets materieel verzamelen  

 Het zijn = ons wezen  

 De moderne mens leeft in een verwarde en verwarrende situatie: datgene wat we 

(willen) hebben, maakt ons slaven en gaat ons leven steeds meer bepalen  

 We denken dus dat ALS we iets materieel hebben, we pas bestaan  

 De mens is tenslotte zoveel waard als zijn bezittingen en zijn bankrekening: “We give 

large credits to any person of substance” (= reclameslogan v/e bank)  

 Het is alsof de menselijke substantie, het menselijke wezen = onze materiële en 

financiële eigendommen  

 Marcel: “Al die dingen van het “hebben” maken de essentie van het ‘zijn’ niet uit, van 

wie we echt zijn”  

 

2. Neosocratisme  

 Naast die christelijke inspiratie beroept Marcel zich ook steeds meer op het denken van 

Socrates en noemt hij zijn filosofie een vorm van neosocratisme  

 Hij gaat opnieuw Socrates in de kijker plaatsen  

 

3. Het probleem en het mysterie  

 We hebben in de wetenschap altijd problemen voor  

 Die problemen willen we oplossen -> methodes ontwikkelen, onderzoek voeren  

 De vraag naar inzicht en zin behandelt Marcel door fundamenteel onderscheid te maken 

tussen het probleem en het mysterie (= iets waarin ik zelf met mijn hele wezen 

betrokken ben)  

 De mens kan in zijn denken verder gaan dan het onderzoek van de problemen (met de 

rede)  
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 Hij kan zich openstellen voor het mysterie, omdat hij leert inzien dat “het zijn een 

mysterie is” (DUS: niet met ons verstand zaken oplossen, maar met een entiteit van die 

dingen die een mysterie blijven)  

 Wat je niet met het rationele kan oplossen = mysterie  

 

4. Engagement  

 Het belang van engagement in de relatie gaat hij in de verf zetten  

 Relatie met de andere = centraal (zoals bij Sartre)  

 

 Door zo onze existentie/ons bestaan bewust en doorvoeld te beleven, komen we tot dat zijn dat op zich 

tragisch is (de angst van Kierkegaard, Heidegger en Sartre) en dat we slechts kunnen verdragen door ons 

te richten op de gemeenschap met God en de anderen  

 

 Prof: “Belang van wat de innerlijke jihad genoemd wordt  

˗ We zijn hier veel te weinig mee bekend  

˗ Het is een soort bron van inspiratie om dat existentialisme in de islam uit te werken 

˗ De grote jihad = de strijd tegen de verleidingen en tegen het ego, op basis van praktijken zoals 

vasten en het gebed  

˗ (het kapitalisme overleeft juist door zijn voortdurende verleidingen en zijn ego)”  

 

5.7.2 De joodse existentiefilosofie van Buber en Levinas  

 Martin Buber  

˗ 1878-1965  

˗ Geboren in Wenen  

˗ Groeide op in tradities van het chassidisme en het beginnende zionisme  

a)  Chassidisme  

 Ontstaan in de 18e eeuw in de joodse gemeenten van Oost-Europa  

 Preekt een terugkeer naar de strenge joodse leer, een heraanknopen met de 

joodse leer en met de joodse mystiek van de kabbala  

 Via het chassidisme leerde Buber de kunst van het vertellen en werd hij de 1ste 

uitgever van de chassidische verhalen  

b)  Zionisme  

 Vaststelling dat de steeds bedreigende joodse natie net als alle andere volkeren 

het recht had op een eigen onschendbaar grondgebied en een eigen staat  

˗ Hij was ook geïnteresseerd door het frisse authentieke van andere levensbeschouwingen, zoals 

de christelijke mystiek en de wijsheid van Chinese denkers als Lao-Tse  

˗ 1933: zijn leerstoel, als jood, aan de universiteit van Frankfurt-au-main opgeven  

˗ 1938: vluchtte naar Jeruzalem  

˗ 1965: overleed in Jeruzalem  

 

 Een van de belangrijkste boeken van de 20ste eeuw: Ich und Du (1922)  

˗ Gesprek en ontmoeting als basis van de filosofie (= metafoor voor die 3e dimensie)  

˗ De mens staat op 2 manieren in de wereld 

1) Ich – du 

 Dit slaat op het menselijk bestaat dat wezenlijk een relatie is tussen een ‘ik’ en 

een ‘jij’  

 Door die betrekking tot een ‘jij’ worden we pas echt ‘ik’  

 Die ‘du’ kan zowel op de andere slaan, als op God (dan Du met hoofdletter)  

 DUS: om onszelf te worden, moeten we die relatie tot de anderen, tot God en de 

natuur ontwikkelen  
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2) Ich – es  

 Dit slaat op de ervaring van de dingen rond ons  

 De relatie met het ding  

˗ MAAR: in ons dagelijks leven lopen deze 2 door elkaar en gebeurt het vaak dat we ook onze 

medemensen aks dingen ervaren, in plaats van met hen in relatie te treden  

 In onze samenleving staat vooral de Ich – es relatie voorop 

 We zijn net zo zeer maatje met de andere, maar eerder met het ding  

 In het leven van elk van ons en in het leven van de maatschappij: verschuiving van du 

naar es  

 Bv. mensen die geïdentificeerd worden als een kost  

 “Mijn baas denkt alleen maar aan winst” – quote uit artikel  

 We kunnen steeds minder spontaan in relatie treden tot de anderen  

˗ Om de zuivere relatie terug te vinden: kijken naar de spontane reacties van kinderen, jonge 

mensen en zogenaamde ‘primitieve’ culturen  

˗ De hoogste relatie = gesprek met God, het eeuwige ‘Du’  

Maar tot dit gesprek met God komen we pas als we in ons dagelijkse leven met anderen 

opnieuw in dialoog leren ontwikkelen  

 

 We komen tot het socialisme  

˗ Een nieuwe maatschappij, door deze onophoudelijke dialoog van mens tot mens, zonder 

klassenstrijd of revolutionaire verandering (Marx) van de instellingen  

˗ Socialisme via de utopie en NIET via klassenstrijd  

(Utopie = de sleutel, i.p.v. de revolutie van Marx)  

˗ Buber:  

 Utopie ≠ een onmogelijk ideaalbeeld van de gemeenschap waar iedereen de anderen als 

‘du’ en dus als gelijke beschouwt  

 Utopie = het concrete nog niet gerealiseerde  

˗ De utopie: het is mogelijk voor de mens het onmogelijke te proberen realiseren  

˗ Het is een visie zoals “The next big thing will be a lot of small things”- quote op een gebouw in 

Gent 

-> de utopie vertrekt inderdaad vanuit het kleinschalige  

 

 Emmanuel Levinas  

˗ 1905-1995  

˗ Bijna heel zijn familie geslacht bij einde wereldoorlog 

˗ Maar hij is de hoop blijven koesteren (in de zin van de utopie van Buber)  

˗ Hij is blijven geloven in de haalbaarheid om de wereld te verbeteren  

˗ Gebruikt ook de fenomenologische methode  

˗ Hij ziet ons bestaan als een opdracht en een oproep  

˗ Hij gelooft, in tegenstelling tot de Grieks-westerse traditie (= door het denken de werkelijkheid 

proberen te grijpen), niet dat men zo de echte werkelijkheid kan benaderen, omdat men op die 

manier haar kern voorbijgaat  

˗ In plaats van te grijpen -> rijpen om op die manier andere te ontdekken  

˗ Die kern is de ervaring van of het openstaan van de Ander 

 

“Ik bezat en genoot mijn wereld als mijn huis. Vol blijdschap over het goede van de aarde, niet 

vermoedend dat Ik door mijn toe-eigening van al het goede, anderen arm maakte, ze van hun 

rechten beroofde of zelfs de dood aandeed. (…) Maar iemand anders rijst voor mij op. Dat is een 

beslissende gebeurtenis, want iets volkomen nieuws wordt openbaar. (…) De Ander presenteert 

zichzelf; hij ziet mij aan; nog voordat hij ook maar één woord heeft gezegd, spreekt hij zijn gelaat 

tot mij”  (Quote uit Het menselijk gelaat van Levinas)  
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˗ In die quote: 

 Het ‘hebben’ van Marcel komt terug (“Ik bezat”)  

 De logica van dat huis (oikos) respecteren zoals het respecteren van de natuur (bij 

Socrates)  

 ”Toe-eigenen” duit op  dat grijpen  

 De dood van de anderen -> denk aan de klimaatcrisis, de 3de wereld, enz.  

 “Iemand anders rijst voor mij op” -> keerpunt, die 3e dimensie  

 Iets volkomen nieuw wordt openbaar: als wij voor ons politiek of sociaaleconomisch 

systeem gaan zorgen, gaat er inderdaad iets nieuw zich aanbieden  

 

˗ De Andere ontdekken door de andere die zich aanbiedt (het gelaat van de andere), dus de 

andere als bron van zingeving 

 

˗ We kunnen van be-grijpen en zelfontplooiing overgaan tot verantwoordelijkheid van de anderen  

 Ethiek als “la mise en question de ma spontanéité par la présence d’Autrui”  

 Als we niet overgaan tot die verantwoordelijkheid, zullen we nooit helemaal mens 

worden  

 Volgens Levinas richt de aandacht voor het inzicht in de werkelijkheid ons dus naar het 

belang van het juiste uitzicht op ons verantwoordelijk handelen  

 

 DVD-fragment: hedendaags filosoof, Jean Paul Van Bendegem  

(Hij vat de essentie van Levinas samen, zonder dat hij hierin geïnteresseerd is) 

Op welke manier herken je de essentie van de filosofie van Emmanuel Levinas?  

 “Ik zou graag de complete Encyclopedia Britannica in mijn hoofd willen hebben”, daarna stelt hij 

zichzelf de vraag of hij daar wel mee zou kunnen omgaan  

 “Empathie is tamelijk zwak en dat zou ik willen versterken om ooit te kunnen meemaken dat bv. 

Philippe De Winter bij het landen van een vluchteling zegt ‘We gaan kijken wat we kunnen doen 

voor u’”  Een atheïst die aanleunt bij die kerkelijke gedachte van Levinas: ‘L’amour ….  

 

 Link met actua  

˗ Martha N.: “Laat ons van twitter een liefdeswapen maken”  

˗ Tom van Stipthoud: “Gun een ander zijn of haar geluk”  

(dit is de essentie van die filosofie van Levinas, daar komt de verantwoordelijkheid voorop)  

 

5.8 Ernst Bloch  

5.8.1 Levensloop  

 In de filosofie van Bloch (1885-1977) komen een aantal aspecten van het 19de- en 20ste-eeuwsse denken 

samen: 

˗ Fenomenologisch onderzoek  

˗ Joodse en christelijke traditie  

˗ Het marxisme  

 

 Hij werd geboren in een burgerlijk, niet-religieus joods gezin in de industriestad Ludwigshafen  

 

 Als student: toetreding tot de socialistische arbeidsbeweging en tijdens WOI verliest hij Duitsland door 

zijn pacifistische overtuigingen  

 

 Vanaf de (mislukte) revolutie van 1918-1919 in Duitsland tot 1933: samenwerking met de linkse 

oppositie en waarschuwde hij tegen het opkomende fascisme  
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 Na 1945: afwijzing leerstoel in Frankfurt en werd professor aan de universiteit in Leipzig  

(daar werd hij de belangrijkste Oost-Duitse filosoof)  

 

 1961: moest emigreren naar de toenmalige Bondsrepubliek door zijn onafhankelijke opstelling die 

gewantrouwd werd  

˗ De westelijke autoriteiten wantrouwden hem als marxist  

˗ De officiële communisten noemden hem een gevaarlijke dissident  

 

5.8.2 Blochs methode: ‘sporen zoeken’  

 Hij vertrekt vanuit wat hij ‘sporen’ noemt, bv. anekdoten, faits divers uit kranten en media, een chanson, 

een politieke gebeurtenis, enz.  

 

 

“Hoe gaat het, zeggen we, goed? Het is gek dat zo groeten. Dat we zonder meer aannemen dat het goed 

gaat. Het antwoord wordt al gegeven. Zodat je niets anders moet horen. We weten toch dat het onszelf 

meestal niet zo goed gaat. Ten slotte zouden we het ook moeilijk kunnen verkroppen als de anderen 

tevreden waren en wij niet. Er steekt ook geen goedheid in onze op voorhand gegeven wens, maar wat 

dan?”  

 

 

 Zo begint vaak een hoofdstuk of een boek van Bloch: vanuit dingen en gewoonten die we ten onrechte 

als vanzelfsprekend ervaren  

 

 Overal zoekt hij de sporen van een diepere werkelijkheid achter de oppervlakkige schijn van het 

alledaagse -> Deze sporen wijzen op de ontvreemde (gealiëneerde) situatie van mens en maatschappij  

 

 Dat merken we het best aan die dagdromen en wensen die boven onze alledaagse werkelijkheid uitgaan 

en die ons in contact brengen met de ‘utopie’  

 

5.8.3 Utopie  

 Zoals Buber gaat ook Bloch het hebben over het belang van de utopie  

 

 Hij onderscheidt ‘abstracte’ en ‘concrete’ utopieën  

˗ ABSTRACTE UTOPIEËN  

 Het zijn wereldvreemde, vrijblijvende fantasieën die ons helpen uit onze dagelijkse 

werkelijkheid te ontsnappen  

 Ze zijn dus niet onmiddellijk te realiseren  

 Bv. een droom of fantasie  

˗ CONCRETE UTOPIEËN  

 Het zijn die wensdromen die WEL bereikt kunnen worden  

 Daarom hebben ze de ontwikkeling van individu en maatschappij mogelijk gemaakt en 

maken ze nog steeds mogelijk  

 Bv. een plan, project, iets dat embryonaal aanwezig is in de samenleving   

 

 Zijn belangrijkste werk: Das Prinzip Hoffnung  

˗ Vertaling: ‘het principe hoop’  

˗ = een encyclopedie van de wensdromen uit de geschiedenis, wetenschap, godsdienst, literatuur 

en filosofie, waarin het beeld van de mens die niet tevreden kan zijn zolang er geen voldoende 

vrijheid en gelijkheid van kansen bestaat naar voren komt  

˗ DUS: Hij heeft alle concrete utopieën van onze westerse beschaving onderzocht  

˗ De diepste kracht van onze persoonlijke en sociale geschiedenis = de hoop  
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5.8.4 Hoop  

 Deze hoop noemt Bloch een ‘docta spes’  

= een bewuste, intelligente hoop die ver van naïef is  

 

 Deze hoop heeft in de geschiedenis al vaak ontgoocheld en toch beginnen nieuwe generaties telkens 

opnieuw met deze ‘verbeten hoop’  

 

 Bloch noemt zijn optimisme militant, omdat het volgens hem alleen maar gerechtvaardigd is als we 

tegelijkertijd proberen iets aan onze toestand te doen  

(zonder dat militante optimisme: nog leven in een slavenmaatschappij of arbeiders nog steeds 

machteloos tegenover de uitbuiters)  

 

  Iemand die zich in een ondraaglijke situatie bevindt (honger of onderdrukking bv.) en alleen maar 

‘hoopt’ dat het voor hem of zijn kinderen ‘ooit wel eens beter zal worden’, hoopt niet echt! 

Want er zal geen ‘deus ex machina’, geen Messias of Verlosser komen die ons van buitenaf zal komen 

bevrijden: 

 

“Alleen een atheïst kan een goed christen zijn; alleen een christen kan een goed atheïst zijn”  

 

˗ “Alleen een atheïst kan een goed christen zijn”  

 Een atheïst die het christendom goed lees, zal zien dat die God mens geworden is en dat 

hij het opneemt voor de mensen (dat is de kern van het christendom)  

 Dus alleen een atheïst kan een goed christen zijn, omdat hij het wil opnemen voor 

mensen  

 Jezus was voor Bloch een a-theïst omdat als Mensenzoon de mens in het centrum van 

de boodschap plaatste (daarom werden de 1ste christenen door de autoriteiten als 

‘atheïsten’ vervolgd (net als Socrates) en daarom kan men geen echte volgeling van 

Christus zijn als men in de valse God (van bv. de macht) blijft geloven)  

˗ “Alleen een christen kan een goed atheïst zijn”  

 Dit heeft te maken met het feit dat het christendom alle mogelijke goden die we ons 

kunnen inbeelden, inhoudt  

 Een christen gaat al die ‘valse goden’ schrappen, ‘want er is maar één god’ 

 De echte christenen zijn de enigen die zich van een vals godsbeeld (de Staat als god, de 

Macht als god, het Geld als god, enz.) kunnen vrijmaken  

Daarom: “Het echte socialisme is in wezen diepchristelijk” 

 

 Voor Bloch 2 soorten van godsdienst (dit heeft de prof niet besproken in de les)  

˗ Traditionele godsdienst 

 Het verzacht de menselijke ellende (zoals Marx’ opium van het volk)  

 Ze tast de machtsstructuren niet aan  

 Ze vertroost ons met het voorruitzicht op een hiernamaals waar alles anders en beter zal 

zijn  

 Deze godsdienst verwerpt Bloch als reactionair  

˗ De godsdienst die de menselijke bevrijding tot haar opgave maakt  

 Ze strijdt daadwerkelijk voor de verbetering van het materiële én het geestelijke 

menselijke lot  

 (Bloch had een grote invloed op de bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika en elders)  
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5.10 Herbert Marcuse  

5.10.5 Het westen als een dimensionale maatschappij  

 We riskeren in onze samenleving die 3e dimensie te verliezen en dat we terug gaan naar die 2 dimensies, 

zoals we in het begin gezien hebben  

 

 De samenleving riskeert een eendimensionale maatschappij te worden, waar het materiële, eenzijdige 

en egoïstische van de mens voorop komt  

 

 We zijn in een tijd geboren waarin men verder staat dan de revolutie van Sartre, waar mensen de staat 

op kwamen tegen de leuze “Ik koop, dus ik ben”  

Wij zitten in een samenleving waar de burger opnieuw het woord kan/mag nemen  

 

 Marcuses belangrijkste werk: De eendimensionale mens (1964)  

 

 Daarin noemt hij de samenleving een consumptiemaatschappij en gaat hij uit van de volgende stellingen:  

˗ Het systeem bevat alle aspecten van de moderne maatschappij: economie, sociale sector, 

vrijetijdsbesteding, enz. -> een maatschappij met 1 dimensie, nl. zoveel mogelijk winst maken 

(men kan van alles een consumptiegoed maken)  

 

˗ Het zal moeilijk zijn om iets aan die situatie te veranderen, omdat ook de arbeidersklasse, die 

volgens Marx de revolutionaire verandering moest teweegbrengen, bijna volledig in dit systeem 

geïntegreerd is  

 

˗ Marcuse geloofde dat die groepen die nog niet totaal in het systeem waren opgenomen, wellicht 

tot een revolte konden komen: kleurlingen, derde wereld, studenten, vrouwen, kritische 

intellectuelen  

 

Vandaar de grote invloed van zijn theorieën op de contestatie van de jaren ’60 – ’70 van de 20ste 

eeuw, waarin hij de aanzet van een nieuwe dimensie (een 2de dimensie) en een nieuw 

bewustzijn meende te ontdekken 

 

(Ook deze stellingen zijn niet specifiek in de les aan bod gekomen)  

 

Slot dvd-fragment 

Toon aan hoe je in deze documentaire over de betekeniseconomie belangrijke elementen van volgende filosofen 

geïllustreerd ziet 

 Sartre: van crisis en angst naar verantwoordelijkheid  

 

 Marcel: onderscheid hebben (economische groei) en (duurzaam) zijn 

 

 Buber: ich – du niet verwarren met ich – es  

 

 Levinas: la mise en question de ma spontanéité par la présence de l’autre (de slachtoffers van de crisis)  

 

 Bloch: hoop als realistisch optimisme  

 

 Marcuse: band private/structurele wanorde  
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Proefexamen paasvakantie  
 

1. Geef drie manieren aan waardoor we ontdekten dat er in de filosofie sprake is van drie soorten vragen.   

 Vanuit onze eigen intuïtie, vanuit de media, vanuit het woordenboek: telkens botsen we op de drie vragen van 

Kant. 

 

2. Bespreek het verschil tussen beschrijvende en normatieve filosofie. (4 punten)  

  Een beschrijvende filosofie gaat over ‘het zijn’ en over de mens. Onder ‘het zijn’ of al wat bestaat, behoort de 

ontologie (= het onderscheid tussen het zijn van een steen, een plant, een dier of een mens EN het onderscheid 

tussen het zijn en het worden) en de metafysica (= de vraag naar de oorsprong over de zijnden, wat achter de 

zijnden ligt en de vraag naar een oerprincipe of God). 

Onder de mens behoort de wijsgerige antropologie (wat is de mens?), de cultuurfilosofie (= de wisselwerking 

tussen mens, tijd en omgeving) en de sociale filosofie (de relatie tussen mens en samenleving)  

 

 Een normatieve filosofie gaat over het juiste denken en handelen proberen te bepalen.  

 Hoe kunnen we juist kennen?  

➢ Logica: de theorie van het juiste redeneren  

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

 Hoe moeten we juist handelen?  

➢ Moraalfilosofie (ethiek)  

 Hoe kunnen we de juiste zin van het leven vinden? 

 

3. Bij welke filosoof in de cursus ontmoetten we de eerste omschrijving van filosofie, in welke eeuw leefde hij en welke 

was die omschrijving? (2 punten)  

 Socrates, 5°-4° eeuw v.Chr.  

 Filosofie = het kritisch onderzoeken van het menselijk denken en handelen en de vorming van de jeugd  

 

4. Hoe kan je een deugd omschrijven?  

 Een positieve eigenschap waar een bepaald persoon over beschikt of een esthetische goede manier van 

handelen: m.a.w. een sleutel om het doel (goed handelen) te bereiken (p.30)  

 

5. Vergelijk de manier waarop zowel Heraclitus als Socrates de drie grote vragen van de filosofie opnemen?  

 Accoboekje: Heraclitus p. 25: de wijsheid leren inzien (I) en er zich naar schikken (U) om tot het hoge geluk (Z) 

te komen 

 Socrates p. 28: via het ware (I) tot het goede (U) en het schone (Z)  

 

6. Open boek examenvraag: Welke zijn de drie stappen in de filosofie van Paul Ricoeur. Leg telkens kort uit.  

 Pelckmans, p. 92-94 (dit zou op 2 punten gaan)  

 

7. Open boek examenvraag: Op welke manier doorprikt De Wever wanneer men hem vraagt waar hij ideologisch staat, de 

mythe van de Verlichting volgens dewelke de mens van nature goed is? Hoe kun je dit verbinden met hoofdstuk 1 van 

Zingeving in Economie waarin De Wever ook wordt opgenomen?  

 “De mens is in staat tot het allerbeste en het allerslechtste”  

In H1 wordt dit utopie resp. dystopie genoemd  

 

8. Open boek examenvraag: Hoe wordt in het open boek Plato’s visie op de utopie, op deugden en op de rol van filosofen, 

ter sprake gebracht? Leg eerst kort uit wat Plato zelf onder deze drie onderwerpen verstaat. 

 Pelckmans: utopie p. 25-26 en 29; deugden p. 82; filosofen als koningen, p. 18  

 

9. Leg uit hoe het begin van de filosofie samenviel met de brug tussen inzicht in kennis en uitzicht op het juiste handelen.  

 Kennis toepassen op de scheepvaart  

 Handel naar en met Klein Azië (dit zijn 2 vb’en)  

 

10. Herken in de uitspraken van Rutte tijdens het DVD-fragment over het verkiezingsdebat met Wilders, de specifieke 

aandacht die Aristoteles had voor economie en politiek.  

 Met de bestaande middelen zo goed mogelijk de doelstellingen bereiken 

 Afkeer van de macht van het gepeupel (~populisme) 

 Vrees voor het extremisme van rechts (of links)  

 

Ook het examen in juni zal 3 open boek vragen bevatten + 1 vraag over een videofragment  

Het openboek mag volstaan met fluostift, maar geen post-its  


