
1. Wat is filosofie?  

1.1 De filosofische vragen  

• Het leven begrijpen/doorgronden: inzicht
Ethiek; wat is het juiste handelen: uitzicht
Wat is de zin van het leven: zinzicht

• Aanvankelijk werden alle vormen van denken door filosofen bedreven 
(natuurwetenschappen, literatuur, sociale problemen,..)

• Filo-sofen: vrienden van de Sofia of wijsheid 
• Nog voor de filosofen een antwoord zochten op deze vragen, werden deze beantwoord

door de mythologie en godsdienst

1.2 Filosofie en mythologie  

• Mythe: een als correct aanvaarde doch niet gefundeerde voorstelling van zaken
• In het historische groeiproces kwam er een moment waarop deze mooie verhalen niet 

meer volstonden ➠ nieuwsgierigheid werd gewekt, gekoppeld aan de groeiende 
ervaring (experimenten, reizen, andere culturen,..)

1.3 Filosofie en godsdienst  

• Godsdienst behandelt dezelfde vragen als filosofie (die van inzicht, uitzicht en 
zinzicht)

• Enkel de methode om tot antwoorden te komen verschilt. Waar de godsdienst zich 
beroept op een boven- of buitenmenselijke openbaring, beperkt de filosofie zich tot 
een kritisch-rationele benadering van dezelfde problemen

• Dit wil niet zeggen dat filosofie en godsdienst vijanden zijn (in de middeleeuwse 
scholen was filosofie ‘ancilla theo-logiae’, de dienstmeid van de theologie, omdat ze 
het denken aanscherpte en verruimde)

1.4 Filosofie en ideologie  

• Ideologie: een samenhangend mensbeeld dat steun en zekerheid geeft, al dan niet 
bewust opgedrongen en antwoorden geeft maar geen vragen laat stellen

• Het onderscheid tussen filosofie en ideologie is totaal (ideologie duld geen sceptici, 
twijfelaars en andersdenkenden) 

1.5 Het belang van de filosofische traditie voor iedereen  

• We hebben een mens- en maatschappijbeeld waarin we zijn opgegroeid en dat we 
totnogtoe als vanzelfsprekend beschouwd hebben (katholiek, humanistisch, joods, 
islamitisch) 

• Om vanuit dit vanzelfsprekend mensbeeld tot de filosofie te komen: 3 belangrijke 
fasen 

❩ Het geleefde of geëxisteerde  mensbeeld
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➠ hetgeen we als vanzelfsprekend doen of juist laten (vb hoofddoek dragen), 
onbewust

❪ Het gesproken mensbeeld
➠ moment waarop het onbewust geleefde mensbeeld uitgesproken wordt, waarin 
de overgang wordt gemaakt van kindertijd naar jonge volwassenheid (vb het 
vormsel), ze kiezen nu zelf voor het mensbeeld waarin ze zijn opgegroeid
❫ Het besproken mensbeeld
➠ vb bij lessen filosofie, het eigen en andere mensbeelden worden kritisch 
bekeken: men verwerpt het eigen mensbeeld of kiest er zeer bewust en overtuigd 
opnieuw voor 

• De studie van filosofie is dus meer dan het opdoen van vrijblijvende kennis

1.6 Filosofie: descriptief of normatief  

• Descriptieve/beschrijvende filosofie: 
- Het zijn (al wat is en bestaat):

* ontologie: onderscheid tss bv steen, plant en dier, en onderscheid tss zijn en worden
* metafysica: de vraag naar de oorsprong van de zijn-den en naar een oerprincipe/god

- De mens:
* wijsgerige antropologie: wat is de mens?
* cultuurfilosofie: de wisselwerking tss mens, tijd en omgeving
* sociale filosofie: de relatie tss mens en samenleving

• Normatieve filosofie:
-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?

1.7 Wat kan je met filosofie doen?  

• Filosofie =
o Gevaarlijk (je stelt de bestaande werkelijkheid kritisch in vraag)
o Nutteloos op persoonlijk praktisch niveau (het verhindert je soms om 

onlogisch of onethisch te handelen –vb; een jetair vlucht-)
o Noodzakelijk (zonder nieuwsgierigheid zouden we nog in een primitief 

stadium verkeren, gedomineerd door dogma’s of ideologie
➠ zonder filosofie is menselijke vrijheid onmogelijk! ( de vrijheid om keuzes 
te maken) 

• Filosofie is een instrument om fundamentele problemen op te lossen:
o Economisch (profit/inzicht?)

+
o Sociaal (people/uitzicht?)

+
o Ecologisch (planet/zinzicht?)

2



--------------------------------------
      Duurzame samenleving

2. Van Thales tot Thomas van Aquino  

• Thales, Anaximenes, Heraclitus : Turkije, eeuwige verandering, empirisch 
(6e-5e eeuw v.Chr.)

                  ➴
• Parmenides, Zeno: Zuid-Italië, eeuwige stilstand, rationalistisch

(6e-5e eeuw v.Chr.)

• Protagoras: sofist, revolte tegen de 2 scholen; de mens is de maatstaf, relativisme en 
cynisme (5e eeuw v.Chr)

• Socrates (2e helft 5e eeuw v.Chr.): ethiek, 1e definitie filosofie, socratisch gesprek, 
maieutiek, daimon

• Plato (4e eeuw v.Chr.): 
o Ideeënleer: dualisme, tripartiete ziel, allegorie van god
o Kennisleer: kennis is herinneren van ideeën, hoogste idee = het schoon-goede
o Deugdenleer

• Aristoteles (3e eeuw v.Chr.)
o De logica: syllogisme
o Categorieënleer: metafysica, god, wisselwerking tss stof en vorm
o Indeling van de filosofie: theoretische, praktische en poëtische vakken
o Mensvisie/antropologie: politiek dier, ratio
o Economie en ethiek: inbeddingsrelatie, de gulden middenweg, oikonomia ➳ 

chrematistiek
o Realisme

• Hellenisme en Rome
➠ de verrijkte Griekse multiculturele beschaving in Europa, Azië en Afrika sedert 
Alexander de Grote (de Griekse cultuur kwam in contact met de Babylonische wereld,
de Perzische leer van zoroaster en het boeddhisme van Indië) In deze periode werd 
ook het Christendom verspreid, na 313 werd dit de officiële staatsgodsdienst

2 grote filosofische richtingen:
• Stoïcisme

o Zeno van Citium (3e-2e eeuw v.Chr): onder invloed van Socrates en 
cynisme, zet zich af tegen metafysica en ideeënleer; enkel ervaring en 
gezond verstand zijn van belang, leer over ontstaan en einde van de 
wereld -> daarom bescheidenheid tonen, het leven van de mens is goed 
als je in harmonie leeft met de natuur (god), 1e radicaal democratische 
leer, vrijheid wordt bereikt wnr je je passies leert beheersen

o Seneca (1e eeuw)
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• Neo-platonisme
o Plotinus (3e eeuw): periode van oorlogen, wanorde, verval..,daarom 

teruggrijpen naar de schone en ideale wereld van Plato
Verwantschap tussen neoplatonisme en postevangelische christendom 
(prioriteit van ziel over lichaam, ‘schaamdelen’ als benaming voor 
genitaliën, enz..)

• Joden en Arabieren: de ongebroken traditie
The dark ages: de Joodse en Arabische cultuur speelden een grote rol in het overbruggen 
van bijna duizend jaar tussen Plotinus en Thomas van Aquino
Multiculturaliteit = basis van onze westerse rationaliteit

o De Joden:
- religieuze inbreng: het Jodendom heeft de grondslagen gelegd voor het 
christendom en de westerse filosofie
- ’70: Jodenverspreiding, de islam preekte een politiek van respect, tolerantie en 
bescherming voor de joodse minderheden ➠ bloei van joodse cultuur in 
middeleeuwen

• Gabirol (11e eeuw)
• Maimonides (12e eeuw): aantonen dat men met het verstand de 

waarheden van de bijbel kon vinden
- De joden hebben ervoor gezorgd dat de Griekse traditie bewaard bleef en begonnen 
zich vragen te stellen over de verhouding godsdienst ➳ rationeel denken

o De Islam
- centra van hoogontwikkelde cultuur (vb Toledo in Spanje)
- architectuur, meetkunde, erotiek, literatuur, enz..
- de Arabische denkers zette de filosofische tradities voort (zoals stoïcisme, 
neoplatonisme, aristotelisme, …)

• Avicenna (10e-11e eeuw): filosoof en arts: encycolpedie ‘het boek van 
de genezing der ziel’(in orthodox islamitische kringen werd dit als 
ketterij beschouwd vanwege te kritisch)

• Averroës (12e eeuw): verwerkte de filosofie van Aristoteles, veel 
aandacht voor het kritische denken (veroordeeld tot ketter, maar tegen 
dan was zijn werk al ver verspreid)
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• Thomas van Aquino en William van Ockham: onderscheiden en scheiden van
filosofie en theologie

• Thomas van Aquino (13e eeuw): 
- Hoogtepunt van christelijke middeleeuwse filosofie
- De filosofie van Aristoteles werd verbonden met de christelijke leer
➠ tot in de 19e eeuw was het neothomisme de officiële filosofie van alle 
katholieken
- Hij trachtte een duidelijk onderscheid te maken tussen geloven en weten:
Door de openbaring en de leer van de kerk leren we de waarheden kennen 
die we kunnen geloven. Met ons verstand kunnen we echter aantonen dat 
we nooit verder komen dan hun waarschijnlijkheid
- De ziel wordt geschapen bij de bevruchting (niet in de eeuwige wereld der
ideeën, Plato) ➠ Hoe komt deze ziel aan kennis? Door zintuiglijke 
waarneming, wetenschappelijk observeren en daarover na te denken (niet 
door ons kennis te herinneren, Plato)
- het volstaat dus niet om de geopenbaarde waarheden als zomaar te 
aanvaarden (het transcendente), we moeten zelf ons verstand en zintuigen 
gebruiken (het immanente) om van onderuit tot deze waarheden te komen.  
Het transcendente en het immanente worden zo verzoend tot één waarheid. 

-wereldbeeld:  inzicht is essentieel om in harmonie te komen met het 
bestaande, door het denken moeten we trachten de natuurlijke orde te 
begrijpen, zowel in het leven van het individu als in het leven van de 
maatschappij
- tegen privé-eigendom (dient de gemeenschap niet) en rente (een functie 
die het geld niet toekomt)

- 5 godsbewijzen die teruggaan op het causaliteitsprincipe (er moet een 
eerste oorzaak van alles bestaan) ➠ verworpen door veel filosofen

• William van Ockham (14e eeuw)
- Behoorde tot de school van de franciscanen
- Door de paus veroordeeld, hij stief in ballingschap
- Radicale scheiding tussen filosofie en theologie (➳ Thomas, die enkel 
een onderscheid maakte): 
- stelling: ‘als je iets zonder hypothese kan verklaren, moet je dat ook doen’
Gods bestaan kan je niet bewijzen, dat moet je geloven.

      Filosofie (logisch denken) heeft niets met theologie te maken.

• Vanaf 14e tot eind 15e eeuw
- verval scholastieke traditie
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- de enen houden zich bezig met natuurwetenschappen (zien metafysica als 
onvruchtbaar zoals William van Ockham), de anderen verdiepen zich in de 
mystiek

3. Rationalisme, empirisme en idealisme  

Bij het verlaten van de middeleeuwen ➠ ontstaan moderne filosofie

• Het Rationalisme (17e-18e eeuw/periode van Verlichting)
- Neemt aan dat we de waarheid door ons verstand, ratio, kunnen vinden
- Dit wil niet zeggen dat zij niet gelovig waren, maar dat geloof had in principe niets met
hun denken te maken (zoals sedert William van Ockham)
- Vooral Franse en Duitse denkers

o René Descartes (17e eeuw)
- Beroemde werken: ‘Discours de la methode’ & ‘Méditations’
- uitgangspunt: methodische twijfel omtrent zintuiglijke waarnemingen 
(twijfel als methode, als weg om tot waarheid te komen) 
➠ Als je aan alles twijfelt kan je niet meer twijfelen aan het feit dat je 
twijfelt ‘Ik denk, dus ik besta’
- Om te denken heb je een ziel nodig, dus ook zonder lichaam zou ik nog 
kunnen denken en dus bestaan. 
- Waar kan je zeker van zijn dat het bestaat? 
➠ ‘des idées claires et distinctes’ :

• Het bestaan van het denken (cogitatio)
• Het bestaan van god (het godsidee kan ik mezelf niet gegeven hebben 

want ze bevat de volmaakte realiteit, die ik niet bezit. Het idee van God 
is dus het bewijs van Zijn bestaan)

• Het bestaan van de materiële wereld (extensio) (we hebben een klare en
duidelijke voorstelling van deze wereld dus bestaat ze, god zou ons niet 
bedriegen)

- dualisme: de mens als ‘denkend ding’ , hij is verdeeld tussen 2 werelden 
(lichaam;extensio en geest;cogitatio)
➠ mind/body problematiek: Hoe kan de geest op het lichaam inwerken 
indien deze uit een andere materie met eigen wetmatigheden bestaat? Is er 
nog plaats voor een vrije wil bij ons handelen? (uitzicht)
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• Het Engelse empirisme (17e - 18e eeuw)
- Kennisleer die alle inzicht uit de ervaring van de zintuigen afleidt.

o John Locke (17e  eeuw)
- Grondlegger politieke en sociale wetenschappen
- Grondlegger empirische kennisleer ‘Essay concern human understanding’:
De mens begint als een onbeschreven blad, door zintuiglijke ervaringen krijgt ons 
bewustzijn een inhoud, deze inhoud noemt hij ‘ideeën’
Iedereen heeft andere ervaringen en dus ook andere ideeën, als er toch 
overeenkomsten zijn ligt dit aan de gewoonte en de natuur
Onze ervaring is tweeledig 
1) uiterlijke zintuiglijke ervaring (sensation)

-primaire eigenschappen (bv grootte, vorm, positie,…)➠ objectief
-secundaire eigenschappen (bv kleur, geur, smaak,...) ➠ subjectief

2) innerlijke zintuiglijke ervaring (reflection)

- Net zoals Descartes: -  het bestaan is een zekerheid
       - ook god bestaat

➠ voor de rest gelooft hij niet in absolute zekerheden en stelt hij alles in twijfel
- Deze twijfel leidde hem in de politiek tot religieuze tolerantie, parlementaire 
democratie en laisser-faire economische theorieën
- Een grondige opvoeding is de voorwaarde voor een tolerante maatschappij 
(beseffen dat niet iedereen dezelfde ervaringen heeft en dus ook niet dezelfde 
ideeën), mensen met minder kennis zijn minder verdraagzaam

o George Berkeley (begin 18e eeuw)
- Extreme stelling: 
- Hij verwerpt het bestaan van de materiële wereld 
- Esse = percipi (het zijn = het waargenomen worden)
➠ Het bestaan van de materiële wereld is alleen omdat we die waarnemen nog niet
bewezen) vb: warme en koude hand in lauw water ➠ verschillende waarnemingen

Hitte en koude zijn dus slechts waarnemingen van ons bewustzijn, die 
niets met een werkelijkheid erbuiten te maken hebben

           vb: regenboogkleuren
- Niet enkel secundaire eigenschappen zijn subjectief (zoals bij Locke) ook van 
primaire eigenschappen zijn we niet zeker

vb: eenzelfde voorwerp is van dichtbij groot en van ver af klein

o David Hume (18e eeuw)
- ‘Treatise on Humane Nature’: boek over zijn kennisleer en moraalfilosofie
- moraalfilosofie: rechtvaardigheid is essentieel in een samenleving 
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1) een individu is aangewezen op samenwerking met anderen voor de 
bevrediging van zijn behoeften
2) men beschikt maar over een beperkte naastenliefde (men houdt vaak geen 
rekening met elkaar)
3) de goederen zijn schaars (een afbakening dringt zich op tussen wat de ene 
bezit en wat aan de ander toebehoort)
4) een redelijke verdeling is noodzakelijk aangezien we allen nood hebben aan 
ongeveer dezelfde basisbehoeften

    
   - kennisleer: Alle kennis begint met indrukken (impressions), die ideeën veroorzaken

We zijn geneigd verbindingen te leggen tussen deze ideeën
vb: ‘God’ is de combinatie van oneindige wijsheid en goedheid

- Hij werd een groot scepticus: door ervaring en observatie kan je niets over de 
werkelijkheid te weten komen

• Kritiek van Immanuel Kant (18e eeuw)
- Vanuit de strijd tussen rationalisten en empiristen ➠ hij slaat er een brug tussen
- Duitsland

o Kritik der reinen Vernunft
- De werkelijkheid op zich (das Ding-an-sich) zendt zintuiglijke waarnemingen uit 
die ons verstand bereiken (tot zover akkoord met de empiristen)
- Ons verstand is echter geen onbeschreven blad, maar een gestructureerd 
instrument dat die waarnemingen in aangeboren vakjes of categorieën plaatst (tijd 
en ruimte, kwaliteit, kwantiteit, relatie, modaliteit) 
- Ons verstand vervormt dus automatisch de zintuiglijke ervaring, zodat we in feite
niets over het Ding-an-sich kunnen weten (het wordt herleid tot een categorie)
➠ Ding-an-sich = Noumenon (wat niet via de zintuigen maar via de geest gekend 
wordt)
   Ervaringen van de zintuigen = Fenomenen (verschijnselen)
- 2 sets van oordelen:
1) a. analytisch: het gezegde zit al in het onderwerp, ervaring speelt geen rol

vb: een hoge boom is een boom
b. synthetisch: legt een verband of brengt elementen uit de ervaring

vb: Antwerpen is een havenstad
      2) a. empirisch: berust volledig op de ervaring

vb: dit is zoet
                      b. ‘a priori’: berust op meer dan louter zintuiglijke ervaring

vb: de sprong v.d. observatie van ‘twee appels en nog eens twee 
appels is vier appels’ op de formule 2+2=4 kan niet louter op 
observatie teruggaan

- Theorieën over het bestaan van God, de vrije wil of de onsterfelijkheid worden 
zinloos, er is geen verbinding tussen rede en ervaring. Het empirische ontbreekt. 
➠ leidde in de Duitse Romantiek tot wanhoop en zelfmoord.

o Kritik der praktischen Vernunft
- Rechtvaardigheid is essentieel (zoals bij Hume)
- Om hiervoor te kiezen is er een vrije wil nodig
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- We ervaren maar een beperkte rechtvaardigheid. Een complete rechtvaardigheid 
kan uiteindelijk alleen maar door God worden verzekerd ➠ bewijst niet rationeel 
maar ‘moreel’ het bestaan van God en de onsterfelijkheid
- Dus: 2 verschillende niveaus inzake God, onsterfelijkheid, vrije wil,..
1) intellectueel niveau: een diepe onwetendheid (agnosticisme), maar dit is 
onhoudbaar voor het gewone leven
2) morele niveau: aanvaarding van het bestaan van God, vrije wil, e.d. 

• Hegel en het Duitse Idealisme

o Idealisme vs materialisme
Filosofie: de idee (geest) – de materie (de stof)
Kennistheoretisch: stelt het idee boven het zijn – de materie is het zijn
Ethiek: idealen als norm – bezitsdrang en egoïsme 

o Hegel (18e-19e eeuw)

❧ Logica, natuurfilosofie en filosofie van de geest
-Logica is bij hem hetzelfde als de ontologie (zijnsleer)
➠ God bestaat zonder enige innerlijke tegenstelling. Maar door de schepping 
(natuurfilosofie), waarbij God zich ‘vervreemde’ in de materiële wereld, ontstaat een 
grote contradictie tussen de zuivere geest en de stof. Deze contradictie zal de motor 
worden van elke verdere ontwikkeling. In de mens begint de terugkeer van de geest 
naar zijn oorsprong (filosofie van de geest)
- De evolutie van het individu is verbonden met de evolutie van de door mens 
geschapen instellingen, Hegel noemt dit de ‘objectieve geest’: het recht, de moraal, de 
zedelijkheid
- Dit culmineert in de moderne staat = de verschijnende God
Want god verenigt in zich het subjectieve (de individuele mensen) en het objectieve 
(de instellingen) 

❧ Optimisme
- Groot optimisme in zijn visie: we ontwikkelden 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

❧ Dialectiek
- Ontwikkeling moderne dialectiek: gaat uit van de grote contradictie tussen God 
(geest, idee) en Natuur (stof, materie)
- Schema: thesis – antithesis – synthese (vb: zijn – niet-zijn – worden) (p. 57)
➠ als je dit in een spiraal plaatst zie je hoe elk stadium tegelijk een herhaling is én een 
ontwikkeling van een vorige fase. Het is geen rechtlijnige ontwikkeling van A naar B 
naar C omdat alles berust op  de wet van tegenspraak. Niets ‘is’,  alles ‘wordt’.
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4. Tussen klassenstrijd en individueel pessimisme  

• Ludwig Feuerbach (19e eeuw)

o Het materialisme
- 2 soorten materialisme
* ethisch materialisme: geeft voorrang aan materiële rijkdom boven culturele of 
hogere waarden
* kentheoretisch materialisme: het zijn wordt geïdentificeerd met de materie (alles 
bestaat uit materie, ook ons denken is een product van deze materie)
- de kerk keert zich tegen het materialisme: het materialisme vind het overbodig om 
het bestaan van en bovennatuurlijke God te aanvaarden

o Materialistisch humanisme
- Feuerbachs materialisme : soort synthese tussen materialisme en idealisme
➠ zintuiglijkheid, waarheid en werkelijkheid zijn één geheel, waarin het fysische en 
het geestelijke in de mens samen komen
(je kan dus bv niet 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)
- Specifiek antwoord op de zinvraag: door de ervaring van alle menselijke ellende => 
zoeken naar een ‘hogere werkelijkheid’. Zo projecteren ze hun verlangen op een niet-
bestaande god in een niet-bestaande hemel. God is dus een schepping van de mens = 
gevaarlijk, we verspillen onze energie aan een illusie (Entfremdung, aliënatie) ipv naar
echte oorzaken van onze miserie te zoeken
➠ de mens heeft zijn eigenlijke opdracht afgestaan aan de door hem geprojecteerde 
bovennatuur en is daardoor ‘gealiëneerd’ van zijn ware bestaan
- Nadruk op belang van het hart: naastenliefde 
- Antropocentrische filosofie: nadruk op de mens 

o Kritiek op Feuerbach
Uit 2 hoeken:
- christelijke denkers, kerken en hegelianen: verzet tegen materialisme en aanval op 
godsdienst
- ‘linkse’ hegelianen rond Marx (zie verder)

• Karl Marx  (19e eeuw)
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o Situering en levensloop
- Links hegeliaanse volgeling
- Communistische Manifest en Das Kapital
- Filosofie moet niet enkel interpreteren maar ook veranderen ➠ 1864: oprichting 
Internationale arbeidersvereniging/Eerste internationale, samen met Friedrich Engels
- 6jr na zijn dood: Tweede internationale/ 1917: Derde Communistische internationale
➠ de meest linkse (socialistische of communistische) partijen in de wereld gaan dus terug 
op het denken van Marx en Engels

o Kritiek op Feuerbach
- akkoord met stelling dat mensen zich moeten bevrijden uit idealisme en de illusie van 
godsdienst
- kritiek: 
* De ‘mens’ van Feuerbach is te abstract. Marx ➠ historisch materialisme: men moet 
kijken naar de mensen hun geschiedenis, werkomstandigheden, verdeeldheid, enz…
* De dialectische methode van Hegel mag niet zomaar opzijgeschoven worden, omdat die 
methode juist van kapitaal belang is om een nieuwe materialistische theorie te 
ontwikkelen (Hegels dialectiek en Feuerbachs materialisme => Marx dialectisch 
materialisme)
* Godsdienst is opium van het volk en niet voor het volk
➠ heeft 2 kanten:

- mensen gehoorzaam en volgzaam houden
- uitweg uit menselijke ellende, zingeving voor het leven
Men kan beter inzicht verkrijgen over de ware oorzaken van hun ellende en de 
middelen om er wat aan te doen. 

o Kritiek op de burgerlijke revolutie
- alle grote revoluties spraken van ‘vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid’ ➠ betekenisloze 
woorden voor de massa (p.63)

o De ontwikkeling van de mensheid
- primitief communisme
➠ primitieve technologie, en communistisch (gemeenschappelijk) omdat er bijna geen 
enkele deling van arbeid of klassen was
- ontwikkeling technologie ➠ meerproductie en arbeidsdeling
- handel: door meerproductie begint de ruil met andere stammen
- het ontstaan van een klassenmaatschappij:  klasse die zowel goederen als ideeën 
controleert
- ipv klassenmaatschappij pleit Marx voor de uitbouw van een maatschappij die berust op 
2 pijlers: (politieke en economische) democratie en socialisatie (productiemiddelen in 
handen van de gemeenschap, afschaffing privébezit) 
- overgang van kapitalistische naar socialistische maatschappijvorm ➠ strijd 
(democratisch-legaal of revolutionair)

o Aliënatie en reïficatie
- Aliënatie (Entfremdung):
* de planning werd de meeste arbeiders ontnomen
* het product dat ze maken, hoort hun niet toe

11



* het loon dat ze verdienen, is maar een deel van de door hen geproduceerde winst 
(theorie van de meerwaard)
* hun mogelijkheden en talenten waarmee ze als kind ter wereld kwamen worden hen 
ontnomen

- Reïficatie (Verdinglichung):
* In plaats van de mens, staan de dingen meer centraal 
➠ mens als aanhangsel van de machine
➠ geld krijgt controle over ons

o Kritiek op Marx
- de kerken verweten hem zijn aanval op godsdienst en kerk
- adel en burgerij verweten hem dat hij de opstand predikte tegen hen
- traditionele filosofen verweten hem dat hij economie, sociologie en politiek in de 
filosofie binnensmokkelde
- progressieve liberale denkers hadden bedenkingen over zijn optimisme (zou zijn 
maatschappij werkelijk zoveel rechtvaardiger zijn?)
- anarchisten geloofden niet in de rol van de partij die Marx wou oprichten (als zo’n partij 
aan de macht komt zou die haar macht nooit meer afgeven)
- sommige socialisten verwierpen zijn dialectisch materialisme  (p. 67)

• Arthur Schopenhauer ( 19e eeuw)

o Die Welt als Wille und Vorstellung
- de wereld op zich (an sich) = Wil
- de wereld voor mij = Vorstellung
➠ de werkelijkheid is een blinde kracht, ‘de Wil’ , die alles drijft 
(dus niet de Weltgeist van Hegel die tot zelfkennis voortschrijdt doorheen de 
geschiedenis)
- door het ‘principe van de individuatie’ werkt de Wil in elk van ons als een ‘wil tot 
leven’, deze wil leidt echter tot zelfvernietiging
➠ 2 manieren om deze vernietigende wil af te zwakken:
1) kunst, vooral muziek (als soort pijnstillend middel)
2) godsdienst (leert ons onze behoeften te beperken, hierdoor kunnen we onze levenswil 
negeren,en  komen we tot het Nirvana (het niets), dan kunnen we terug in de grote ‘Wil’ 
opgaan)

• Soren Kierkegaard  (19e eeuw)

o Enteneller
- De mens is het centrum van de wereld
- Nadruk op geïsoleerde individu met concrete ervaringen (biografie) (➳ Marxs individu 
in sociale en historische context)
- Wnr je nadenkt over de situatie van de mens en de wereld (alle ellende) ➠ inzicht dat de 
wereld zinloos is ➠ angst en wanhoop
Hoe een mens uit die angst verlossen?
* niet door zich op uiterlijkheden te gooien; het esthetische (zoals vb kunst)
* niet door zich op menselijke innerlijkheid te gooien; het ethische 
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* het opgeven van zichzelf aan God; het religieuze (enkel te bereiken via het inzicht in de 
zinloosheid van de wereld en de wanhoop over je eigen bestaan; geen sprake van enig 
godsbewijs of kerkelijk gezag)
* de mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven

Dus:
- angst en wanhoop: leidt tot atheïstisch existentialisme (Sartre)
- overgave aan God tot zinvol leven: leidt tot religieus existentialisme (Marcel, Buber)

• Vergelijking Kierkegaard en Marx: beiden tegen Hegel, toch verschilpunten:
- K: individu op zich / M: individu in sociale en historische context
- K: oplossing: overgave aan persoonlijke God / M: revolutionaire verandering
5. De vragen naar zin, in- en uitzicht blijven

• Fenomenologie

- Augustinus:  nadruk op ‘de kenniskracht van de emotie’ (bemin en doe wat je wil)
- Blaise Pascal: het hart heeft bepaalde noden die de rationaliteit niet kan bieden

- Fenomenologie van Kant: ‘de leer van de verschijnselen van dingen’ t.o.v. het niet te 
vatten Ding-an-sich
-Fenomenologie van Hegel: het aan zichzelf ‘verschijnen’ van de geest doorheen de 
natuur en de geschiedenis, vanuit de zintuiglijke kennis tot het absolute wezen
- Moderne fenomenologie: Husserl, Heidegger (fenomenologische methode, hoe tot 
kennis komen? )

o Edmund Husserl  (19e – 20e eeuw)
- Fenomenologische methode:
* volledige concentratie 
* onszelf van alle vooroordelen ontdoen 
= fenomenologische reductie: men reduceert het denken tot het object
= soort beschrijvende/descriptieve psychologie 
- Fenomenen zijn de werkelijkheid: geen onderscheid tss fenomeen en ding-an-sich
We moeten tot het wezen van die fenomenen doordringen want het zijnde verschijnt 
slechts in en door de fenomenen. 
➠ daarom is fenomenologie volgens Husserl de basis wetenschap
- Het fenomeen (waargenomen object) verschijnt in mijn bewustzijn maar is meer dan wat
in mijn bewustzijn verschijnt
Vb: kland (sirene) verschijnt in mijn bewustzijn, maar wordt veroorzaakt door een 
ambulance ➠ we moeten vanuit het bewustzijn tot het wezen van de zaken zelf gaan (de 
Wesensschau)
- artistieke, poëtische visie (vb kunstenaar ziet landschap anders dan verstrooide 
wandelaar)

o Jean-Paul Sartre (20e eeuw)
- 2 polen:
* zinvraag: humanistisch atheïstisch existentialisme 
* uitzicht-vraag: een sociale filosofie
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❧  Humanistisch of atheïstisch existentialisme
❩ L’existence précède l’essence: het menselijke zijn is een toevalligheid
(een zeker determinisme)
❪ La réalité pour moi: alleen de werkelijkheid die je zelf (subjectief) beleeft is van belang, 
je moet je niet laten leiden door wat anderen zeggen
❫ Exister c’est choisir: de mens is fundamenteel vrij (het determinisme is dus tegelijkertijd 
verweven met vrijheid) deze vrijheid is zowel een gegeven als een opdracht
❬ L’existentialisme est un humanisme:       (p.87)
Determinisme kan leiden tot wanhoop omdat er geen enkele oplossing schijnt te zijn
Hierdoor zou je kunnen doen wat je wilt, omdat er geen straffende of belonende god is.
➠ Sartre verwerpt deze verwijten, existentialisme maakt een écht menselijk leven 
mogelijk, door de verwerping van het godsidee, krijgt de mens keuzevrijheid ‘de mens is 
niets anders dan wat hij van zichzelf maakt’
We moeten niet enkel handelen in eigenbelang maar denken aan onze medemens. ➠ onze 
verantwoordelijkheid omvat de hele wereld

❧ Sartres sociale filosofie
- Critique de la raison dialectique:
❩ Kapitalisme fundamenteel in vraag stellen
❪ Belang van het individu, met zijn emoties, erkennen
❫ Marxisme : interpretatie van geschiedenis en werkelijkheid
     Existentialisme: de concrete benadering van deze werkelijkheid
Marxisme zonder existentialisme = dogmatisme (verstarring)
Existentialisme zonder marxisme = pessimisme (het absurde) [Heidegger/Jaspers]     

of
 soort religie (god als toevlucht uit angst) [Kierkegaard/Marcel]

o Het christelijke existentialisme van Marcel   (19e – 20e eeuw)
- De hedendaagse mens kent geen verschil meer tussen het zijn (ons wezen) en het hebben
We zijn slaaf geworden van wat we hebben.
- Onderscheid tussen probleem (iets wat buiten mij staat en dat ik kan onderzoeken) en 
mysterie (iets waarin ik zelf met mijn hele wezen betrokken ben)
➠ het ‘zijn’ is een mysterie

o De joodse existentiefilosofie van Buber en Levinas   (19e – 20e eeuw)
Buber:
- Ich und Du: de mens staat op 2 manieren in de wereld
* ich-du: relatie tussen ik en jij (andere mensen of God) door deze relatie met een ‘jij’ 
worden we pas écht ‘ik’
* ich-es: de ervaring van de dingen rond ons
➠ Verschuiving van du naar es: we ervaren onze medemensen vaak als dingen, in plaats 
van met hen in relatie te treden
- Hij ijvert voor het streven naar een utopie: ideaalbeeld van een gemeenschap waar 
iedereen de anderen als ‘du’ en dus als gelijke beschouwt

Levinas:
- Ons bestaan is een oproep en een opdracht (in de lijn van Sartre)
- Risico tot verlies van de uitzichtvraag; (niet enkel denken aan zelfontplooiing maar ook 
verantwoordelijkheid opnemen voor anderen) 
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- De kern van de werkelijkheid ligt hem in de ervaring van de Ander, men moet anderen 
steeds voorop plaatsen (inzicht in de werkelijkheid brengt ons tot uitzicht op juiste 
handelen)

o Ernst Bloch (19e – 20e eeuw)
➠ Op welke manier vind je de vraag naar zin, inzicht en uitzicht terug bij Bloch? 
(examenvraag!)

o Ludwig Wittgenstein (20e eeuw)
- Tractatus logico-pilosophicus: ‘Waarover je niet praten kan, daarover moet je zwijgen’
➠ maakt een verschil tussen het ‘zegbare’ en dat wat op een ander manier benaderd moet 
worden
- Philosophische Untersuchungen: Taal wordt altijd gebruikt binnen een welbepaald 
‘taalspel’ waarvan we de regels moeten kennen om de zin van de uitspraken te kunnen 
begrijpen 

- Op welke manier vindt je de vraag naar zin, inzicht en uitzicht terug bij Wittgenstein?
(examenvraag!)
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