
Filosofie

Inleiding

Inleiding
• Wat wordt in de filosofie behandeld? Wat doet men in de filosofie?

o Link met actualiteit leggen
o Nadenken over vragen waarop we niet direct een antwoord hebben
o Levensvragen: zin van het leven (= grondvraag)
o Kennisleer (Wat is kennis? Wat is waarheid?...)
o Bestaansreden
o Ethiek: wat is goed/slecht?, Wat kan en wat kan niet?

• “Je pense, donc je suis” – Rene Descartes
• In de media wordt er vaak een antwoord gegeven op 3 categorieën van vragen (naar een 

antwoord of wijsheid omtrent 3 grote topics):
o IN-ZICHT: naar een juiste rationele benadering

 we willen inzicht krijgen in bepaalde zaken
o UIT-ZICHT: naar een juist uitzicht op de manier waarop we best handelen

 de manier waarop we het best handelen, wat kan en niet kan
o ZIN-ZICHT: naar een juist zicht op een zinvolle manier van leven

 levensleer, zin van het leven 

Examen
• Letterlijke vraag over een stuk uit de cursus
• Letterlijke vraag over een stuk uit de cursus
• Letterlijke vraag over een stuk uit de cursus + in welke eeuw
• Vraag over een behandeld krantenartikel
• Vraag die een stuk uit de cursus in verband brengt met de actualiteit
• Letterlijke vraag over een geziene slide
• Vraag waarbij men stukken uit de cursus met elkaar in betrekking moet brengen
• Vraag waarbij men stukken uit de cursus met elkaar in betrekking moet brengen
• Vraag over een behandeld videofragment
• Open vraag (bv. leg uit waarom filosofie nuttig is in de economie)
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H1: Wat is Filosofie?

1.1 De filosofische vragen
• Filosofie = eerste wetenschap vd gesch  alle wetenschappen vloeien hieruit voort
• Vertaling: 

o Sophos (< Sophia) = wijheid
o Philein = smachten naar, begeren, verliefd zijn op, beminnen; 

Philos = vriend; 
Phileo: bemin 

ð Filosofie = wijsbegeerte
ð Filosofie = vrienden van de Sofia of wijsheid

• Video:   Philosophy: a guide to happiness
o Epicurus  De mens is uit op genot (genotzoeker): streeft naar de bevrediging van zijn

innerlijke verlangens
o Welke 3 elementen zijn volgens Epicurus nodig om wijs te begeren in het leven, 

m.a.w. om gelukkig te zijn?
❧ Vrienden (= samen in matigheid) (ZINZICHT)
❧ Vrijheid (= (financiële) zelfstandigheid) (UITZICHT)
❧ Vorsen (=reflexief leven), een leven waarin we nadenken over de dingen waar

we ons zorgen over maken(INZICHT)
o Velen denken dat geld het ingrediënt is om gelukkig te zijn, maar dat is fout! Geld lost

niet alles op
o Geluk is veranderlijk
o Wat we willen is niet altijd wat we nodig hebben  nepverlangens

• Filosofie is ontstaan in handelssteden in het huidige Turkije en Griekenland. Men zocht een 

antwoord op vragen die tot dan toe door mythologie en godsdienst behandeld werden of die 
om praktische redenen opzij geschoven werden.

• Vroeger werd alles aan mythes en religie gekoppeld. Want mythes en religie gaven antwoord 
op vragen waar mensen mee bezig waren (zoals Waarom regent het? Waarom leven we?), 
maar het is onmogelijk om een antwoord te geven op die vragen. 

1.2 Filosofie en mythologie
• Zulke antwoorden werden pas zinvol/toegankelijk na een zeker niveau van materiële 

beschaving (rijkdom)  ontstaan van vrijgestelden (burgers met vrije tijd om aan onderzoek te
besteden) = bevoorrechte groep: priesters, priesteressen, dichters… 

• Mythe = een als correct aanvaarde maar ongefundeerde voorstelling omtrent een persoon, 
zaak of toedracht

• Op den duur geloofde men dit niet meer, de mooie verhalen (mythes) volstaan niet meer en 
de nieuwsgierigheid (verwondering, thau-masia) is gewekt.

•  Deze nieuwsgierigheid, gekoppeld aan de groeiende ervaring (experimenten, reizen, 
contacten met andere culturen), die de drijfveer blijft van alle wetenschappelijke en uiteraard
filosofische denken  
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• Nieuwsgierigheid  Ervaring
Geest Materie
Deductief Inductief 
      (van boven uit, ideeën  realiteit)       (waarneming  theorie)
Rationeel  (vanuit geest) Empirisch(vanuit observatie
Rationalisme Empiricisme (Locke) 

1.3 Filosofie en godsdienst
• Video  : In Godsnaam (één) – Annemie Struyf in het slotklooster in Brecht

o Zinvraag: wat zijn de gelukkigste momenten? Het antwoord dat de zuster geeft: God 

in je voelen: het is mogelijk, maar exclusief. Ze legt direct een link naar de eeuwigheid
(de dood) 

• Filosofie en godsdienst zijn niet elkaars tegengestelde! Ze behandelen dezelfde vragen maar 

de methode (de weg) om tot een antwoord te komen is verschillend. 
• In filosofie is er geen plaats voor een boven- of buitenmenselijke openbaring (bestaan van 

God, hemel en hel, eeuwig leven…)
 In godsdienst worden de vragen wel beantwoord door openbaring

ð Filosofie zal deze godsdienstige openbaringen niet meteen verwerpen, maar zal 
goddelijke kwesties bekijken vanuit een kritisch-rationele invalshoek

ð Kunnen we logisch bewijzen dat God bestaat, of een leven na de dood?
• Socrates ging zelfs in tegen religie en werd beschuldigd van atheïsme

 In andere tijden, bv. Middeleeuwen, werd filosofie aanvaard: filosofie was de ancilla the-
logiae (de dienstmeid van de godsdienst/theologie), omdat ze het denken aanscherpte en 
verruimde tot op het punt waar godsdienst het overnam

• Filosofie en godsdienst zijn dus geen natuurlijke vijanden
ð Behalve bij vormen van godsdienstig fundamentalisme of filosofisch dogmatisme 

(bv. mechanisch materialisme, alles is terug te brengen op de materie) (dogmatisme
= een overtuiging of houding waarbij iemand niet meer in staat is zijn opinies te 
herzien op grond van nieuwe informatie)

ð Alleen: godsdienst spreekt zich soms uit op terreinen waar de filosofie geen 
antwoord kan geven of tenminste de vragen openhoudt.
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1.4 Filosofie en ideologie
• Ideologie = een samenhangend mensbeeld dat steun en zekerheid geeft, al dan niet bewust 

wordt opgedrongen en antwoorden geeft maar geen vragen laat stellen
o (1):  Samenhangend mensbeeld

❧ Zowel filosofie, als mythes, als godsdienst
o (2):  geeft Steun & Zekerheid 

❧ Godsdienst: serieuze steun (video “In Godsnaam”: zuster die vertelt 
over witte raven)

❧ Mythe: boer die hoopt dat door een offer  te doen, zijn oogst zal 
slagen  zeker en vast steun en zekerheid!

❧ Filosofie: ene keer wel, andere keer niet…
o (3):  Al dan niet dwingend opgelegd

❧ Filosofie: als het opgedrongen wordt, is het geen filosofie meer Maar
dan is het een ideologie

❧ Godsdienst: dringt zich niet op, in tegenstelling met ideologie. 
Tillich = Duitse protestantse theoloog  Geloven = moed om te 
aanvaarden dat je aanvaard wordt. (bv. in een relatie aanvaarden dat 
de ander je graag ziet) = tegengestelde van ideologie

❧ Fundamentele godsdienst  opdringen
o (4): geeft Antwoorden, maar geen Vragen stelt.

❧ Filosofie: vragen stellen
❧ Mythe: geen vragen stellen (als uw oogst niet lukt  offeren)
❧ Godsdienst: hangt af of van de paus of er vragen worden gesteld

• Gewoonlijk is een ideologie een verstard mensbeeld dat gecontroleerd wordt door autoritaire
en absolute gezagsinstanties die geen tegenspraak dulden en de anderen als ketters of 
dissidenten vervolgen
 traditionele zuilen in stand houden

• Video  : “Met Ryanair vlieg je goedkoop!”
 Is dat een filosofische, ideologisch of mythische uitspraak? 

o “Vliegen bij een lowcostmaatschappij is goedkoop”  ideologische uitspraak 
o “Ticket bij Ryanair is goedkoop” is een mythe, want het wordt als correct 

aanvaard dat men goedkoop vliegt Maar eigenlijk is de eigenlijke kost (de 
maatschappelijke kost) veel groter

❧ Hygiëne aan boord scoort niet hoogt (want vliegtuig staat maar max. 
25 min. aan de grond!)  Vuile vliegtuigen

❧ Personeel betaalt eigen opleiding
❧ Gebrek aan veiligheid (Vermoeid personeel dat in slaap valt)
❧ Milieu: vliegtuigen vervuilen enorm (voor kleine afstanden beter 

trein/ bus nemen)
ð Al deze externe effecten komen ons later nog ten koste!
ð De mythe “goedkoop vliegen”/ “alles is gratis” wordt hier doorbroken! 

o Bv. pakje sigaretten: echte prijs is 100 euro per pakje als men alle externe 

effect mee in rekening brengt

1.5 Het belang van de filosofische traditie voor iedereen
• Filosofie op verschillende manieren benaderen. 
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o Bv. uitgaan van het mens/maatschappij beeld waarin we zijn opgegroeid
• Drie belangrijke fasen om vanuit dit vanzelfsprekende mensbeeld tot de filosofie te komen:

o Het geleefde mensbeeld
❧ Krijgen we van onze ouders en onze omgeving mee (gewoontes)

 We leven volgens de waarden en verklaringen die ons milieu deelt
❧ Is vrij onbewust 
❧ Bepaalt heel ons denken en handelen van vroeg tot laat

o Het gesproken mensbeeld
❧ Moment waarop het onbewust geleefde mensbeeld uitgesproken wordt = 

Overgang (bv. vormsel, joodse bar mitswa)
 Ze kiezen nu zelf voor het mensbeeld waarin ze zijn opgegroeid

o Het besproken mensbeeld
❧ Hier pas sprake van filosofische benadering
❧ Eigen en ook andere mensbeelden kritisch (van krinein, onderscheiden) 

bekeken 
❧ Analyse van het vroegere mensbeeld wordt ofwel verworpen, ofwel kiest 

men er bewust terug voor.
❧ Vben:

• Katholieken worden onkerkelijk (vrijzinnigen)
Bv. G. Verhofstadt, Ludo Abicht

• Humanisten die zich bekeren
Bv. S. Kuijken (La petite bande), R. Girard

• Joden die hun orthodoxe gemeenschap verlaten
Bv. Lustiger (bisschop van Parijs)

• Christen die moslim worden
Bv. Filosoof R. Garaudy 

1.6 Filosofie: descriptief of normatief
• Descriptieve filosofie beschrijft het bestaande = Beschrijvende filosofie

o Het zijn (al wat is en bestaat): 
❧ Ontologie: (zijnsleer): onderscheid tussen zijn en worden EN onderscheid 

tussen het zijn van een steen, een plant, een dier of een mens
❧ Metafysica:  de vraag naar de oorsprong van de zijn-den en naar een 

oerprincipe of God. Is er een God die de wereld heeft gemaakt?
o De mens:

❧ Wijsgerige antropologie: wat is de mens?  mens centraal
❧ Cultuurfilosofie: wisselwerking tss mens, tijd en omgeving
❧ Sociale filosofie: de relatie tss mens en SL
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• Normatieve filosofie tracht het juiste denken en handelen te bepalen
o Hoe kunnen we juist kennen?

❧ Logica: de theorie van het juiste redeneren
❧ Kennisleer: (epistemologie): wat is de waarde van ons kennen?
❧ Gedicht, hb blz. 12, “Driemaal tien spaken”

 Oosterse filosofie: “We kunnen nooit alles kennen”
 Westerse filosofie: “We kunnen dat wel”

o Hoe moeten we juist handelen?
❧ Moraalfilosofie (ethiek)

o Hoe kunnen we de juiste zin van het leven vinden?
ð Immanuel Kant hield zich bezig met deze drie vragen!

1.7 Wat kan je met filosofie doen?
• Filosoferen = een gevaarlijke bezigheid 

ð Filosofen stellen per definitie de bestaande werkelijkheid in vraag en zullen zo 
botsen tegen de machthebbers van bestaande religieuze, politieke en sociale orde

• Filosoferen op persoonlijk praktisch niveau = nutteloos, zelfs hinderlijk omdat het je soms 

verhindert om onlogisch of ethisch te handelen, of bepaalde materiële waarden voorrang te 
geven boven algemeen-menselijke en persoonlijke waarden.

• Maar filosoferen is onvermijdelijk en noodzakelijk! Want de mens is nieuwsgierig
ð Filosofie maakt de ontwikkeling van de menselijke vrijheid mogelijk

❧ Vrijheid = vrije keuze en zoveel mogelijk informatie
❧ Het zijn de filosofen die vragen zijn beginnen stellen over de slavernij, 

heksenvervolging, religieuze intolerantie en de onderdrukking van de vrouw 
en niet-blanken

ð Filosofie is een van de belangrijkste middelen voor de ontplooiing van onze 
menselijke mogelijkheden (zowel voor het individu als de gemeenschap)

ð De SL botst continu op vragen omtrent haar economische, sociale en ecologische 
grenzen  filosofie zal nodig zijn om een antwoord te geven op deze vragen

• Filosofie kan je vragen doen stellen bij je citytrip naar Barcelona
o Onlogisch (INZICHT): vliegtuig ipv sneltrein Vliegtuig  milieuvervuiling
o Onethisch (UITZICHT): low cost vliegtuigmaatschappijen ipv goed personeel en 

veiligheid 
o Materialistisch (ZINZICHT): waar je zin aan geeft in je leven/op de citytrip: shoppen 

en uitgaan 
• Video  : De Rodenburgs: VTM-serie 

o Onlogisch (Inzicht): Normaal wordt de meest bekwame persoon de opvolger van de 

overleden CEO (Zoon is het er niet mee eens)
o Onethisch (Uitzicht): Een nalatenschap (het blad waar op stond dat niet de zoon 

opvolger wordt, maar de andere persoon), zoiets verbrand je niet
o Materialistisch (Zinzicht): Invullen van wat zin geeft aan het leven: koude ouder-kind 

relatie, luxehuis vs de neerbuigende houding nr het personeel 
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• ECONOMISCH (profit/zeker van belang vanuit het perspectief inzicht) 
+ SOCIAAL (people/zeker van belang vanuit het perspectief uitzicht) 
+ ECOLOGISCH (planet/zeker vanuit het perspectief zinzicht) 
= DUURZAME SL (Elkington)

o Economisch:
❧ Bv. CEO kiezen die bekwaam is ipv familielid (video)  profit
❧ Bv. Adam Smith: moraal filosoof/ethicus maar ook de eerste op economisch 

vlak! (onzichtbare hand theorie)
o Sociaal: 

❧ Bv. Ryanair: hier botsen we op de grenzen van de “planet” 
o Ecologie:

❧ Goede wetenschappers kunnen problemen zoals van 1 euro 2 euro maken en
ivm pensioen oplossen dmv dialoog MAAR problemen ivm milieu (5voor12) 
niet

❧ Het einde van de planeet komt dichterbij  Op privévlak: door de dood komt 
alles in problemen (bv. uw vader sterft of u ontdekt dat u kanker hebt) Dan 
botst u op een eindigheid 

❧ Hier botsen we op de vraag van ZINZICHT 
ð Elkington: filosoof die nadacht over de 3 p’s die centraal staan bij de duurzame 

economie 
• Pol Hauspie: “De onderneming crashte, ikzelf crashte. Eenmaal de cultuur van hebzucht (U) 

en angst zich in ons systeem nestelde, viel het leren stil, gingen inzichten (I) verloren en 
groeiden wij niet langer; zeker niet het echte groeien (Z)” 
 De 3 topics komen hier ook aan bod! 
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H2: Van Thales tot Thomas

2.1 De filosofie VOOR Socrates: op zoek naar de oerstof en het ordenende 
principe

• 6de eeuw voor Christus in Klein-Azië (Klein Azië = ongeveer het huidige Turkije) 
• Daar 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, productie, 
handel en politiek

1. Thales van Milete 
• Ca. 624-545 vóór Christus
• Milete, gelegen in het huidige Turkije
• Wetenschapper 
• Zijn hypothese: “alles is te herleiden tot water”,“Alles bestaat uit water” 

(want ijs, wolken, water = dezelfde substantie)
ð De vraag naar de oerstof was gesteld  filosofen gingen in dialoog met elkaar of 

gaven reacties op elkaar

2. Anaximenes 
• Ook van Milete
• Ca. 585-525 vóór Christus
• Hij verwierp de water-hypothese, want de oerstof is namelijk lucht (vuur is verfijnde lucht, 

water is vloeibare lucht…)

3. Heraclitus
• Ephesus in Klein-Azië (een stad te vgl met Antwerpen: veel inwoners, wereldhaven, veel luxe, 

stromend water…)
• Heraclitus  filosoof en politicus 
• 544-483 vóór Christus
• Vuur verandert alle substanties (zoals hout tot as)  het principe van de voortdurende 

verandering
• Ipv het zijn staat het worden centraal 
• Het ordenend principe noemde Heraclitus de logos (het woord) = het eeuwige verstand, dat 

zich doorheen alle tegenstellingen ontwikkelt 
• Beeldspraak:

o “De zon is elke dag nieuw” zo ook ons lichaam (elke dag nieuwe cellen)
o “Alles vloeit. Je kan je voet geen 2maal in dezelfde stroom dompelen”
o “God (de logos) is dag en nacht, zomer en winter, oorlog en vrede, verzadiging en 

honger”
• Alles is voortdurend in verandering, en zoals bij de Tao yin en yang zich tot elkaar verhouden, 

staat alles in verhouding tot iets anders (bv. liefde – haat)
• “De oorlog is de vader van alle dingen”  uit een conflict kunnen nieuwe dingen ontstaan. Na 

een oorlog altijd grote golven van verandering 
ð Dialectische denken: de wijsheid van de logos zorgt voor een verborgen harmonie 

van alle tegenstellingen  tegenstellingen aanvaarden 

8

Filosofie 2010-2011

ZIJN

ZIJN

WORDEN



• Video  :  ivm atoombom en Einstein
o Welke elementen van de dialectiek, waarbij dus de verandering centraal staat als 

ordenend principe, herken je in dit videofragment, in de positieve en de negatieve 
zin? 
 Einsteins formule E=mc² was de fundamentele formule van de schepping van het 
heelal (zelfs de mens), maar deze formule werd ook gebruik voor de aanmaak van de 
atoombom. Van Einstein mocht het wel gebruikt worden tegen de nazi’s maar niet 
tegen de Japanners…
 de atoombom op Hiroshima is het eerste bewijs dat de formule van Einstein klopte

o Het is gewoon het omgedraaide van het ontstaan van de wereld: 
❧ Ontstaan van de wereld: energie  massa
❧ Atoombom: massa  energie (massa wordt omgezet door middel van een 

kettingreactie in energie)

4. Parmenides
• Elea (kolonie van het Griekse rijk) in Zuid-Italië
• Ca.540-480 vóór Christus (tijdsgenoot van Heraclitus)
• Het blijvende, eeuwigdurende principe van alles, en dat voerde tot de absolute ontkenning 

van elke verandering. 
ð Verandering is slechts schijn en bedrog (bv. denken dat de zon op en onder gaat)

• Alleen inzicht in het eeuwig blijvende “zijnde” is waarheid, de rest is slechts een “opinie”
• Vastheid en traditie  Conservatief

5. Zeno van Elea
• 490-430 vóór Christus (5de eeuw vr Christus) (volgeling van Parmenides)
• Hij bedacht allerlei argumenten om de uitspraken van Parmenides – over de onmogelijkheid 

van verscheidenheid en verandering – te verdedigen (schijnbare verandering ontmaskeren) 
ð Beroemd (en berucht) zijn de uiteenzettingen over de onmogelijkheid van beweging
ð Bv. Achilles en de schildpad: Wanneer de hardloper Achilles en een schildpad een 

wedloop aangaan, en de schildpad krijgt ook maar een kleien voorsprong, dan kan 
Achilles die schildpad nooit inhalen. Want telkens als Achilles op het punt aankomt, 
waar de schildpad net is geweest, is die schildpad al een stuk verder, en zo gaat dat 
oneindig door. De afstand tussen twee wordt steeds kleiner, maar kan nooit worden
ingehaald. Dus moeten onze zintuigen, die ‘zien’ dat Achilles de schildpad meteen  
voorsteekt ons bedriegen.

ð Ander vb. de vliegende pijl 
ð Het verhaal bevat een aporie (een soort van kortsluiting)
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• TURKIJE  Principe van de verandering: progressieve (democraten, Labour) 
ITALIË  Het eeuwigdurende principe van alles: conservatieven (republikeinen, Conservatives)

Heraclitus (Turkije) Parmenides & Zeno (Zuid-Italië)
Eeuwige verandering Eeuwige stilstand

Natuurwetenschappen Mathematisch
Empirisch inductief Louter rationalistisch, deductief

Ervaring (vgl. atoombom) Verwondering (vgl. schepping)
Instrumentele visie Realistische visie

• Financieel economische crisis  Doorgedreven opsplitsing

Reële Sfeer Financiële Sfeer
Natuurwetenschappelijk Mathematisch

Empirisisch Rationalistisch
Inductief Deductief
Ervaring Verwondering

 Concrete mens
  de ethiek

• Video  : Tegenlicht (VPRO) 
o Het woord crisis in chinees heeft 2 betekenissen: crisis als probleem, maar ook crisis 

als kans
o Tegenlicht onderzoekt hoe onze financiële markten zich steeds meer afhankelijk 

hebben gemaakt van modellen en algoritmen en hoe binnen een paar maanden na 
de crash het alweer business as usual was.

o Quants = wiskundigen en programmeurs in de machinekamer van ons mondiaal 

financieel systeem
o Vraag: Op welke manier herken je de tegenstelling tussen de twee groepen 

presocratici? 
o Paul Wilmot: 1 flesje bier kost 1 pond.. Hoeveel kosten 100 flesjes bier? GEEN 100 

pond… Mss geeft de winkelier wel een korting  80 pond OF als het de enige winkel is
die nog open is kan hij zijn prijs ook opdrijven  200 pond  NON-LINEARITEIT!

6. Protagoras 
• Athene; 5de eeuw voor Chr. (480-410 vr. Chr.)
• Staat kritisch tegenover de presocratici in Zuid-Italië en Turkije
• Vglbr. Immanuel Kant (=presocraat van de verlichting)
• Uitspraken van de andere presocratici relativeren  waarheid is niet makkelijk te vinden…  

Waarheid is relatief
• Volgens Protagoras is de echte waarheid = utopie. We kunnen ze nooit kennen. 

ð Hij moest vluchten uit Athene voor zijn uitspraak: “Over de goden weet ik evenmin 
of ze bestaan of niet bestaan”
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• Men moet de concrete mens met zijn handelingen in het middelpunt van het denken zetten 
 Mens moet centraal komen te staan ipv lucht, vuur, aarde en water

o Op deze manier kan er idd geen echte waarheid bestaan, “ieder z’n waarheid’
o Kan soms leiden tot immoreel cynisme

❧ Techniek van argumenteren (retoriek) alleen nog voor de eigen belangen 
gebruiken en zowel een stelling als een tegenstelling kunnen bewezen 
worden.

❧ Retoriek (in de negatieve zin) = het tentoonspreiden van kunstige vormen 
zonder veel inhoud (bombast) 
 verdere filosofen gaan hier sterk tegen in

❧ Retoriek (in de positieve zin) = via schrijven en spreken de waarheid 
achterhalen

• Sofisme 
o = spitsvondige, maar geen steekhoudende redenering = drogreden

 met redelijke argumenten de tussenweg vinden. Wel het risico dat men goede 
argumenten gebruikt, maar dat de redenering zelf op niets slaat

o = soort van redeneerkunst waardoor we iets kunnen gaan we bewijzen in het 

voordeel van zichzelf/hetzelf
o Oorspronkelijke betekenis: “een leraar, een rondtrekkende prof die privé opvoeding 

geeft”
• Sofisten hebben slechte naam gekregen: “handige redenaars die er alleen op uit waren een 

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

2.2 Socrates en Plato: ethiek en utopie

1. Socrates
• 5de eeuw voor Christus (ca. 470-399 vr. Chr.) (399 vr Chr.: veroordeeld tot het drinken vd 

gifbeker)
• Grootste filosoof van de oudheid
• Enkel bekend via volgelingen/leerlingen (o.a. Xenofoon en Plato)
• Eerste Griekse filosofen  aandacht voor natuurfilosofie (oerstof)

 Socrates: BRUG van deze natuurfilosofie naar Ethiek (menselijk handelen)
• Filosoferen betekende voor hem een kritisch onderzoeken van het menselijke denken en 

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

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

o Plato’s boek: De Staat typeert de kern van Socrates’ filosofische optreden: afdalen 
o Socrates daalt af van het centrum van Athene (Acropolis) naar het commerciële 

centrum van de havenstad Piraeus, te zien vanuit Acropolis
 dialoog met de kooplui (De koopman Cephalus en zijn zoon Polemarchus)

o Alleen via wederzijdse interesse komen ze tot inzicht
o De sofist Thrasymachus
ð Socratisch gesprek

• Socratische methode: Zes kenmerken van wat men een “Socratisch gesprek” noemt:
o Geen negatieve houding
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o Dialogeren  elke persoon komt aan bod, geen monoloog, verschillende standpunten

kunnen aanbod komen
o Wederzijdse interesse  “een brug leggen tussen elkaar”
o Geen dictaten opleggen
o Het vermogen van de andere mens om zelf kennis te generen (hoe antwoorden in 

jezelf terug te vinden zijn)
o Relativering van aanvankelijke opvattingen

• Diverse methoden om tot WAARHEID te komen: 
o Dialectiek (Heraclitus) 
o Retoriek (Protagoras)
o Maieutiek (Socrates) 
o Hermeneutiek (cfr. Later)
ð Maieutiek = “geestelijke bevallingstechniek” (socratische methode), erop gericht om

de waarheid, die ergens in elk van ons verborgen zit, geboren te laten worden  
mbv. de 6 eigenschappen
 Vroedvrouw als metafoor van de filosoof 

• Het moreel juiste (het zedelijke) kan worden gekend en aangeleerd ( sofisten) en dat leidt 

tot een juist uitzicht van wat (moreel) handelen betreft.
ð Het ware leidt tot het goede, maar ook tot het schone
ð Er is voor het eerst harmonie tussen het ware (inzicht), het goede (uitzicht) en het 

schone (zinzicht)
• Het schone

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

uitzicht, daden) 
o = Geen woorden, maar daden
o = In het goede handelen volgens het ware denken, wordt de mens een schoon mens

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

• Daimonion = goddelijk beginsel  soort van geweten dat we opnieuw moeten leren 
beluisteren en dat we gewoonlijk zoveel mogelijk doen verstommen door het vervullen van 
veel behoeften 
(niet te verwarren met demon = duivel, dat alles in fluistert, dat zegt wat je moet doen) 
 Ziel (Plato)

• Socrates zegt dat we sommige dingen missen omdat we bepaalde behoeften hebben en 

trends willen volgen. We zijn te veel bezig met hoe we onze macht, rijkdom en prestige 
kunnen verhogen

• Paul Ricoeur (20ste eeuw) 
o Avoir (economie) = hebben
o Pouvoir (politiek) = kunnen
o Valoir (cultuur) = gelden
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• Nu, bij ons: Democratie botst duidelijk op haar grenzen 
 mensen houden zich te veel bezig met bovengenoemde elementen (bv. zoveel mogelijk 
macht hebben in Brussel, hun wil rond belastingen opdringen)
 Uitspraak van Socrates: Een land moet geregeerd worden door filosofen (ook een goed 
historicus) 

• Video  : Alain de Botton “Socrates” 
o Je moet niet gestudeerd hebben om na te denken. Filosoferen doe je overal. 

Iedereen kan tot doordachte meningen komen. Maar we selecteren te weinig tussen 
doordachte en ondoordachte meningen. Grote beslissingen worden nu genomen met
een meerderheid. Socrates is het daar niet mee eens; hij zegt dat het belangrijkste is 
dat je een doordachte mening hebt. 

o Socrates stierf omdat hij inging tegen de wil van de meerderheid

2. Plato
• 5de à 4de eeuw voor Christus (ca. 427-347 vr. Chr.)
• Plato is de aristocratische leerling van Socrates
• Eerste idealist uit de Westerse filosofie 
• We gaan een ander antwoord krijgen dan bij Socrates: een ander antwoord tussen de 

materialistische en realistische uitweg
• Materialisme  realisme

  andere aanpak: Idealisme 
• Ander instrument om tot waarheid te komen  de ziel

 Bij Socrates: Daimonion
• Men gaat een abstract idee gebruiken, ipv concrete ethiek  het filosofisch concept van de 

ziel wordt ontdekt 
• Demon ook in ons: bv. effect kopen met hoge winstmarges ook al is de kans klein dat je het 

krijgt  demon in ons overtreft daimonion en zegt dat men dit moet kopen
• Ideeënleer en Kennisleer

Ideeënleer
• Ideeënleer: niets in de materiële werkelijkheid is zo volmaakt als de idee die we ervan 

hebben (de ideale samenleving bestaat niet, op zoek naar de ideale partner…)
 Werkelijkheid en ideaal sluiten elkaar uit 

ð Plato draaide de rollen om: de “werkelijkheid” is dat ideaal, en wat wij de realiteit 
noemen is slechts een zwakke afschaduwing van dat ideaal 

• Hij illustreerde dit adhv de allegorie van de grot (de Grot van Plato)
o Een aantal mensen zijn opgesloten en geketend in een grot, waar ze enkel naar de 

wand kunnen kijken (mens is gevangen, vastgekluisterd in een situatie  bv. nu 
dreigen we vastgeketend te geraken aan het scherm  internet, contact met 
buitenwereld is verdwenen) De gevangen zitten zo vastgeketend zodat ze elkaar niet 
kunnen zien. In hun rug brandt een vuur. Tussen het vuur en de gevangenen loopt 
een weg en langs die weg is er een muurtje, waarlangs allerlei voorwerpen worden 
gedragen waaronder beelden van dieren en mensen (slaven). De voorwerpen steken 
boven het muurtje uit, net zoals bij een poppenkast en sommige voorbijgangers 
praten met elkaar. 
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o De gevangen hebben nooit iets anders gezien dan de schaduwen en niet anders 

gehoord dan hun echo’s. voor hen is de werkelijkheid dus niets anders dan de 
schaduwen van de voorwerpen en de echo’s. Als een van de gevangen los gemaakt 
wordt, en gedwongen wordt om op te staan en zich om te draaien, dan zal hij pijn 
leiden en door de schitteringen niet in staat zijn om de dingen duidelijk te 
onderscheiden waarvan hij toen alleen de schaduw zag.
De bevrijde man zal uiteindleijk na enige gewenning naast de schaduwen ook de 
mensen, de dingen, het licht, de sterren en de maan kunnen aanschouwen. Plots kan 
hij waarnemen hoe onvolmaakt de schaduwen van de dagdagelijkse realiteit wel zijn
 Als we met de werkelijkheid geconfronteerd worden, zal het even duren om eraan 
gewend te worden 

o Plato betoogt dat het enige wat de gevangenen in hun leven waarnemen schaduwen 

en echo’s betreffen. Ze zullen denken dat deze de realiteit vormt en hun gesprekken 
zouden over de waarneming van deze realiteit gaan.

o Plato leert ons met deze allegorie dat we zijn opgesloten in ons eigen lichaam, dat 

onze medemensen net zulke gevangenen zijn en dat niemand in staat is het eigen 
wezenlijke zelf of dat van een ander te kennen. We nemen geen realiteit waar, maar 
alleen wat in onze geest is.

o Toepassing: Mensen die in de buurt van Zaventem wonen  constant lawaai en 

geluidsoverlast  Als deze mensen verhuizen naar een rustigere buurt, zullen ze eerst
moeten wennen aan de stilte 

• Wat is voor Plato de ziel? 
o Vgl. met Daimonion en Demon
o Ziel = de krachtigste instrument/realiteit van de mens

 Samenbrengen van 2 belangrijke aspecten
❧ We kunnen denken (het intellectuele zelf, inzicht)
❧ Ons esthetische, morele zelf (uitzicht)

• Ziel van Plato = vergelijking met koetsier en 2 paarden, weliswaar als één geheel dat niet 
gescheiden mag worden:

o De wagen
o Daarop de ziel  Logos = de bestuurder van de koets → intellect, de rede
o Getrokken door 2 paarden: (morele zelf, handelen, voortdurend in beweging) 

❧ Thumos = het nobele paard → moed, wil, doorzettingsvermogen
❧ Epithumia = het weerspannige paard → lust, gevoel
ð De twee paarden drukken spanning uit op ethisch vlak
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• Zin van het leven vinden we als we in staat zijn om de reden, onze geestelijke vermogens, alle
kans te geven  proberen los te geraken van het lichaam (loskomen van de hinderlijke 
handelingen van het lichaam) 
 dualistische scheiding tussen de (goede) ziel en het (slechte) lichaam.

• Voor Plato is het lichamelijk een hinderpaal voor de ratio (voor het scherpe denken). Bv. 
beginnen fantaseren over vakantie dat ervoor zorgt dat we een examen niet goed kunnen 
leren 
 ontstaan van dualiteit: lichaam  geest 
(in de economie: proberen verhinderen dat men met onze handen moet gaan werken, geen 
arbeider worden  daarom leren om diploma te hebben) 

• Welke tripartito staat centraal bij Socrates en Plato?
o Socrates

❧ het ware (kennis, ideeën)
❧ het schone (kalos)
❧ het goede (athos)

o Plato
❧ logos (intellectueel vermogen)
❧ thumos (passie, wil, doorzettingsvermogen)
❧ epithumia (lust)

• Video   Plato: 
o Wat van het voorgaande omtrent de ideeënleer herkent u in dit fragment?

❧ Men bestaat essentieel uit een ziel, het lichaam is de verpakking waaruit de 
ziel wil ontsnappen

❧ De ziel bestaat uit drie delen: het rationele deel, het emotionele deel en het 
begerende deel en deze drie delen moeten samenwerken

❧ Er moet een evenwicht zijn tussen begeerte (epithumia) en wilskracht 
(thumos)  de reden is hiervoor nodig 

❧ We mogen driften hebben, maar we moeten ze kunnen controleren
❧ Menner = mens en dieren = minderwaardig

o Bij Plato is de ziel het morele (uitzicht) en intellectuele (inzicht) zelf 

Plato onderscheidt in zijn Phaedrus drie aspecten van de menselijke ziel die hij 
vergelijkt met een wagenmenner achter een tweespan: Zowel de menner als de twee
(gevleugelde) paarden zijn onderdeel van de tripartie ziel. Deze drie onderdelen zijn:

❧ De menner, de logos of noes (nous) (intellect, het redenerend en kennende 
deel)

❧ Het nobele paard, de thumos, thumoidus (lust, zin, doorzettingsvermogen)
❧ Het weerspannige paard, de epithumia, epithumetikon (lust, drift, leven)
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Kennisleer
• Kennisleer: 7 elementen 

o Leven in een grot (we zoeken naar manieren om tot kennis te komen)
o Tijdelijke varianten van de werkelijkheid (zoals schaduwen, stemmen van de mensen 

achter de muur, echo’s  ideeën)
o Veel discipline (Thumos) nodig om verleidingen (Ephithumos) te weerstaan Thumos: 

discipline is nodig om kennis verder te ontwikkelen
o Wereld der (ideeën)abstracties (uit de grot ontsnappen, men komt in fel zonlicht  

ziel stijgt op naar wereld van abstracties/de ideeënwereld)
o De geest ( brengt mensen tot juiste inzichten)
o Verschillende kennis over de werkelijkheid (communicatie is moeilijk
o Ziel snakt daarboven te vertoeven (het “gewone” wordt iets vervelend)

• Wat is God?
o Het hoogste idee
o Het idee van het schoone-goede
o Het idee van “kalos agathos” 

❧ kalos  het schone  uitzicht
❧ agathos  het goede  zinzicht 

Deugdenleer 
• Deugd = een manier om orde en harmonie van de ziel te verkrijgen = een positieve 

eigenschap waarover we kunnen beschikken om tot “juist handelen” over te gaan 
• 4 deugden: 

o Wijsheid
o Dapperheid
o Matigheid
o Rechtvaardigheid 

• In het christelijke denken kwamen later drie andere deugden voorop te staan:
o Geloof 
o Hoop
o Liefde 

• Plato’s deugdenleer = richtsnoer voor politiek handelen, economisch handelen… 
• Het is de plicht vd staat om mensen tot de deugd op te voeden.

MAAR ongelijkheid vd mensen  verschillende deugden vr de verschillende standen:
o Boeren&arbeiders: bescheidenheid, gehoorzaamheid, matigheid
o Soldaten&ambtenaren: dapperheid, moed
o Heersers: praktische wijsheid 

• De staat moet dus volgens Plato door filosofen worden geleid, want alleen zij bezitten die 
wijsheid en kunnen de juiste wetgeving invoeren

• Volgens Plato: Ideale maatschappij: 
o Hiërarchisch
o Totalitair
o Ondemocratisch
o Ondemocratisch

2.3 Aristoteles 
• 384-322 vóór Christus (4de eeuw voor Christus)
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• Leerling van Plato (en dat was een leerling van Socrates) 
Socrates  Plato  Aristoteles 

• Opvoeder/Leraar van Alexander de Grote
• Stichtte in 335 de Peripatetische School
• Vluchtte rond 323 uit Athene (want was aangeklaagd wegens goddeloosheid)
• Soort van “opvoeder van Europa” omdat hij de grondslag heeft gelegd voor de filosofie als 

wetenschap en tegelijk voor de meeste takken vd westerse wetenschap

1. Logica
• Syllogisme: 

o Alle mensen zijn sterfelijk = major

Alle koningen zijn mensen = minor
Alle koningen zijn sterfelijk = conclusie

o Syllogisme = een logische redenering bestaande uit 2 premissen (de majorterm of de 

hoofdstelling en de hieraan ondergeschikte minorterm) waaruit de conclusie wordt 
afgeleid

❧ Majorterm = de hoofdstelling
❧ Minorterm = de ondergeschikte van de majorterm
❧ De minor verbindt de major met de conclusie

o Aristoteles bouwde op basis hiervan 64 modellen uit, waarvan er slechts 19 correct 

zijn
o Bv. Ryanair

Major = Meer vervuiling betekent een dure grap
Minor = Goedkoop vliegen betekent meer vliegen
Conclusie = Goedkoop vliegen is een dure grap 

2. Leer van de categorieën 
• Categorie = elk mogelijke manier waarop men iets bestaande kan beschouwen = elk van de 

verschillende opzichten waarin men het kan hebben over iets bestaande (zoals tijd, ruimte, 
kwantiteit en kwaliteit en substantie)

• In de economie en de politiek: 
Onderscheid kwantiteit (economische groei of welvaart) en kwaliteit (welzijn)

• Metafysica = dat wat achter het fysische komt, ligt… 
o Niet enkel kijken naar wat waarneembaar is
o Ook kijken naar wat er achter die waarneembaarheid zit

• Belangrijk: onderscheid:
o Materie (fysische): de stof
o Vorm waaruit de werkelijkheid bestaat (meta-fysische): de kracht, het denken, de 

geest, de idee, de potentie
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Stof Vorm
Materie (materialisme) Idee (idealisme) 

- kracht
- potentie
- geest

Materie Geest (Plato)
Aarde Ideeën

Lichaam Ziel
Arbeiders en boeren Aristocraten

• Plato: materie = minderwaardig

Aristoteles: zoekt wisselwerking tussen stof en vorm
• Aristoteles voert een hiërarchie in:

o Bovenaan staat God:

Definities van wat God betekent, volgens Aristoteles 
❧ Het denken van het denken (het ideale idee)
❧ De zuivere vorm
❧ De onbewogen eerste beweger: hij die alles aan het rollen heeft gebracht, 

maar zelf niet aan het rollen moest gebracht worden
o Al de rest is een mengvorm van stof en vorm (bv. Mens)
o Zelfs in de zuivere stof zit de mogelijkheid om iets te worden (bv. Grondstoffen)

3. Indeling van de Filosofie 
• Aristoteles’ indeling van filosofie en de wetenschappen (volgens de 3 vragen)

o Inzicht: de theoretische vakken: logica, metafysica, mathematica
o Uitzicht: de praktische vakken: politiek, ethiek, economie  handelen 
o Zinzicht: de poëtische vakken: techniek, poëtica, esthetica

 Vragen zoals wat maakt de mens gelukkig en wat geeft zin aan het leven
• Techniek wordt opgenomen bij de poëtische vakken 

 niet bij de theoretische of praktische vakken 

4. Mensvisie
• De mens is een gemeenschapsdier, want de mens is aangewezen op de ander
• Door zijn lichaam verbonden met de planten en dieren 

Hij lijkt hard op de dieren (voortplanting, voeding) 
 maar verschil met de dieren: mogelijkheid om zijn verstand te gebruiken
Door zijn verstand wordt hij pas echt menselijk

o Op dit niveau van verstand: deugden en bron van het ware geluk
• De filosoof Rousseau (18de eeuw): Mens kiest voor een vrijheid (verschil met dieren) 

 Alle problemen in de wereld hebben te maken met de vrijheid die mensen zo slecht kunnen
hanteren (bv. economie, financiële crisis…)

• Reclame NMBS: “Iedereen is anders. Gelukkig maar”
o Het “anders zijn” niet als een probleem aan zien, maar er mee leren leven
o De drie vakken van Aristoteles worden hier gecombineerd 

• Video  : Wat herkent u van de mensvisie van Aristoteles in dit fragment?
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o Alles heeft zijn eigen unieke doel
o Tenen, handen… alles heeft een doel: Mens als geheel moet ook een doel hebben

 Zelfs ons voortplanten komt overeen met het doel van de planten
o Het specifieke doel vd mens heeft te maken met het redelijke deel vd ziel 

 je vraagt je af waarom de dingen zijn zoals ze zijn 
(bv. waarom regent het?) 

❧ Je zoekt naar een verklaring die de vraag beantwoordt
❧ Aristoteles gaf het volgende antwoord: 

De regen valt zodat de planten kunnen groeien
De wereld is een stelstel van met in elkaar verworven delen 

❧ Waarom zijn er planten? Om de dieren te voeden
Waarom zijn er dieren? Om ons te voeden en hun vacht kunnen we 
gebruiken voor onze kleren

o Het specifieke doel van de mens

 onze geestelijke vermogens onderscheiden ons van de rest in de natuur
❧ Dus ons doel = onze geestelijke vermogens gebruiken

5. Economie en ethiek
• Aristoteles was een soort van economist… Eigenlijk de eerste economist 
• Hij had verschillende theorieën omtrent economie 
• We krijgen hier een soort inbeddingsrelatie tss economie en ethiek (economische in dienst 

van het ethische) 
 Het goede  leven bestaat in het op de juiste manier ontwikkelen van ieders natuurlijke 
talenten (hiervoor: materiële goederen nodig)
 Het zijn nu juist de deugden van Plato zoals rechtvaardigheid en matigheid (frugaliteit) die 
een juist gebruik van die goederen garanderen! 

o Rechtvaardigheid en matigheid helpen voorkomen dat men zich eindeloos wil 

verrijken
o Voorbeeld:

❧ Uit elkaar halen van rechtvaardigheid en matigheid: Super grote 
cruiseschepen

❧ Combinatie van rechtvaardigheid en matigheid: invoeren vermogensbelasting
• Economie Chremastiek

o Economie = op een moreel en politiek verantwoorde wijze produceren en 

consumeren
 economie dreigt steeds te verworden tot chremastiek

o Chremastiek = de kunst van zich mateloos verrijken (van €1 €2 maken)
ð Koning Midas: de wens van koning Midas was dat alles wat hij aanraakte, in goud 

veranderde. Maar zo veranderde zijn eten (en zelfs zijn kind) ook in goud, waardoor 
hij stierf van de honger.

• Film: Wallstreet: money never sleeps

Het onmogelijke evenwicht tussen geld en familie
Economie een inbeddingsrelatie met ethiek

• De leer van de gulden middenweg: 
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o Uitzicht krijgen op een juist handelen

 extremen vermijden
 in alles “realistisch” zijn

o Geen ideale staat nastreven, maar met de bestaande middelen zo goed mogelijk 

trachten te regeren
•  Aristoteles verkoos:

o Monarchie boven tirannie
o Aristocratie (macht aan de besten, de meest geschikten) boven oligarchie (groep 

machthebbers)
o Democratie boven heerschappij vh gepeupel

• Aristoteles komt op voor de democratie

 Socrates & Plato: niet het volk gaat regeren, maar de filosoof zou moeten regeren
• Volgens Aristoteles moet de jeugd lichamelijk en geestelijk streng worden aangepakt, om ze 

tot waardige en gematigde staatsburgers op te leiden (in elke staatsvorm!)

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

 Aristoteles: de mens en de wereld zoals ze nu eenmaal zijn (realisme) 
• Maar het realisme heeft ook zijn gevaarlijke kant 

o Het bemoeilijkt op alle terreinen het ongewone, creatieve en soms zijn extreme 

vormen van denken die bv. nodig zijn om een stagnatie te door breken
• Video  : Tilburgse econome Henriette Prast die gespecialiseerd is in de emotie economie 

 Het belang van de matigheid = zelfbeheersing in de economie
o De overheid moet de consumenten helpen bij beseffen van wat ze echt en niet echt 

nodig hebben om over consumptie tegen te gaan
 De consument moet tegen zichzelf beschermd worden

o Mensen zouden meer willen sparen ipv zoveel uit te geven. Nu zoveel kopen en 

morgen heeft de consument spijt 
(Planner en Doener: de planner weet wat goed is maar de doener gooit roet in het 
eten) 

o De overheid moet de consumenten helpen sturen 

 Liberair paternalistisch: We laten wel de keuze aan de consument, maar we helpen 
hem wel 
 Niet net als echt paternalisme, waar consumptie van bepaalde goederen gewoon 
verboden wordt, maar wel voor mensen het gemakkelijke mogelijk te maken om hun 
zelfbeheersingsprobleem te helpen overwinnen

20

Filosofie 2010-2011



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

“vrij” slaat op:
o Autonomie staten
o Democratie uitgeoefend door zeer kleine groep vd bevolking (7,5%)

• Alexander de Grote (leerling van Aristoteles) had heel veel veroverd tussen 334 en 324 voor 
Chr. en dat zorgde voor veranderingen

o De uitbereiding van het Macedonische rijk had ook culturele gevolgen want de 

Griekse cultuur kwam in contact met andere werelden en culturen (zoals bv. het 
hindoeïsme uit India) 

o Deze omwenteling is vglbr met de uitdaging van onze huidige multiculturele 

samenleving
• Ondanks hun gevoel van superioriteit konden ze niet beletten dat bepaalde ideeën, 

godsdiensten en stijlvormen de zuiver Griekse cultuur binnendrongen
 Resultaat hiervan: Hellenisme (3de eeuw voor Chr. – 3de eeuw na Chr.)

• Hellenisme = de verrijkte multiculturele Griekse beschaving in Europa, Azië en Afrika
• Het was ook de tijd waarin het Christendom doorheen het Romeinse rijk werd verspreid:

o Eerst als 1 vd vreemde sekten
o Later (na 313) als de officiële staatsgodsdienst

• Tijdens het Hellenisme: 2 grote filosofische richtingen: 
o Het Stoïcisme (begin)
o Het Neoplatonisme (einde)

1. Stoïcisme
• Het woord stoïcisme gaat terug op de Stoa Piokilè = een zuilengang in Athnee waar Zeno van 

Citium zijn studenten verzamelde
• We hebben het stoïcisme ontdekt via geschriften van latere filosofen zoals Seneca uit Rome 
• Zeno van Citium (336-264 voor Christus)

o Vooral invloed van Socrates
o En invloed van cynici 

• Cynici = Extreme Atheense denkers (= kunikoi, hondsen, omdat ze als een hond bleven door 
keffen, tot het vervelend werd, om kritiek te geven) 
(best vglen met de radicale groenen of de andersglobalisten)

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

❧ Mensen zijn hypocriet (het weten, maar het niet doen)
❧ Mensen denken enkel aan hun eigen profijt

o Ze leefden arm en zo eenvoudig mogelijk en soms schaamteloos brutaal (“als honden 

op straat”)
• Zeno en de stoïcijnen gingen niet zo ver als de cynici 

MAAR ze maakten gebruik van gezond verstand en ervaringen om tot kennis te komen 
• De natuurwetten liggen voor altijd vast en er is geen plaats voor toeval 

 Je moet aanvaarden dat alles een begin en een einde heeft 
(Zo ook de mens en de wereld…)

• Dat is geen reden tot pessimisme, maar wel tot een zekere bescheidenheid, want onze 

wereld is maar 1 wereld uit een oneindige reeks van werelden die elkaar zullen opvolgen
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o “Sarkozy blijft stoïcijns bij verkiezingsuitslag” 

 Stoïcijnse levenshouding 
Het leven is eindig en elke mens sterft op een gegeven moment

• De mens krijgt een centrale plaats binnen het stoïcisme 
o Alles bestaat er voor de mens (bv. kip is om ons te voeden)
o God is een soort van welwillende wetgever die niet naast of boven de wereld staat, 

maar er een deel van is  elke mens heeft een stuk van die goddelijkheid in zich. 
o Leven vd mens is goed als het in harmonie met de natuur verloopt 
ð De mens heeft een vrije wil, waardoor hij kan kiezen om in harmonie met de natuur 

te leven of niet
• Juist inzicht in natuur en mens (Inzicht) kan leiden tot juist handelen (Uitzicht) en dat zal dan 

tot geluk leiden (Zinzicht), komt vanzelf
• De deugdzame mens = iemand die in harmonie met de natuurwetten leeft

o Hij kan dus nooit in zijn echte waarde worden geraakt
o Al de rest (geld, bezittingen, status, gezondheid) is van minder belang

• Volgens de Stoïcijnen zijn alle mensen gelijk 

 Radicaaldemocratische leer die ook door slaven kon worden aanvaard en beleefd 
• “De mens gaat zijn geluk ontdekken als hij in overeenstemming met de natuurwetten gaat 

leven”  Basistheorie van Leonard (in de natuur zie ik vrouwen en mannen En die zijn op 
elkaar aangewezen, en andere zaken wijken daar vanaf  daarom gaat hij vragen stellen ivm 
homofilie)

o Te letterlijk de natuur voorop stellen en dit aanreiken hoe we moeten handelen  

NAAST de respect vr de natuur, heeft de mens nog zijn eigen standpunt (hij kan en 
mag zijn eigen standpunt hebben) 
Constant afwegen van de natuur en de vrijheid 

• De volmaakte menselijke vrijheid:
o Men mag zich niet laten beïnvloeden door uiterlijkheden (bv. een faillissement, een 

auto-ongeluk…)  Stoïcijns mee omgaan
o Men moet de kunst hebben om vanuit de vrijheid passies te beheersen 

 in Westerse cultuur: “ik ben vrij dus ik mag mijn passies tot het oneindige 
cultiveren”
 Passies = Hebzucht, Afgunst, Jaloersheid, Vraatzucht… 

• Paul Ricoeur (20ste Eeuw): kenmerken van de mens
o Avoir ~ Hebben  economie
o Pouvoir ~ Kunnen  politiek
o Valoir ~ Gelden/Betekenen  cultuur
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• Video  : Topman Maurice Lippens van Fortis 
o Aannemen nieuwe CEO: beroep doen op headhunters

❧ Mensen moeten vakkennis hebben (inzicht)
❧ Het moet “klikken” met de voorzitter

o Elementen van Cynisme
❧ Cynisme = Het spottend niet geloven in het goede (moderne betekenis)
❧ Maurice Lippes = hypocriet

o Elementen van Stoïcisme
❧ Stoïcisme = Het beheersen van passie tot hoogmoed
❧ Hoogmoed = slecht = niet beheersen vd passie 

 Maurice Lippens zelf ongelofelijk hoogmoedig  hypocriet

2. Neoplatonisme
• Het neoplatonisme en Plotinus

o 204-270 na Christus (3de eeuw)
o Tijd van oorlogen, wanorde, verwoestingen, pestepidemieën en verval

 daarom keerde Plotinus terug naar de schone en ideale wereld van Plato, een 
wereld van eeuwige goedheid, schoonheid en rust

• Plotinus geloofde in een opperste wezen: omschrijving van de God:
o Oergoede
o Ene en het Al
ð Dit Ene kan men met zijn verstand niet leren kennen
ð Maar door een vorm van uistraling of uitvloeiing (emanatie) schept dit Ene de 

Wereldgeest (Nous), de wereld vd ideeën, die de werkelijke wereld is
• De zintuiglijke wereld is een bedrieglijke afschaduwing van deze ware ideeënwereld. 
• Uit de algemene of wereld-ziel ontstaan onze individuele zielen

o Die met de materiële wereld van het lichaam verbonden zijn
o Wat het moeilijk maakt om de waarheid en het goede te bereiken

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

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

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

 Door extase (buiten-staan) die ons met het geestelijke in contact brengt
• Er is een opvallende verwantschap tussen het neoplatonisme en het post-evangelische 

Christendom: 
o Praktijk van de versterving
o Uitdrukking “schaamdelen”
o Prioriteit van de ziel over het lichaam

• Het neoplatonisme en Plotinus
o 204-270 na Christus (3de eeuw)
o Tijd van oorlogen, wanorde, verwoestingen, pestepidemieën en verval

 daarom keerde Plotinus terug naar de schone en ideale wereld van Plato, een 
wereld van eeuwige goedheid, schoonheid en rust

• Plotinus geloofde in een opperste wezen: omschrijving van de God:
o Oergoede
o Ene en het Al
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ð Dit Ene kan men met zijn verstand niet leren kennen
ð Maar door een vorm van uistraling of uitvloeiing (emanatie) schept dit Ene de 

Wereldgeest (Nous), de wereld vd ideeën, die de werkelijke wereld is
• De zintuiglijke wereld is een bedrieglijke afschaduwing van deze ware ideeënwereld. 
• Uit de algemene of wereld-ziel ontstaan onze individuele zielen

o Die met de materiële wereld van het lichaam verbonden zijn
o Wat het moeilijk maakt om de waarheid en het goede te bereiken

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

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

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

 Door extase (buiten-staan) die ons met het geestelijke in contact brengt
• Er is een opvallende verwantschap tussen het neoplatonisme en het post-evangelische 

Christendom: 
o Praktijk van de versterving
o Uitdrukking “schaamdelen”
o Prioriteit van de ziel over het lichaam

2.5 Joden & Arabieren: de ongebroken traditie
• Plotinus: 3de eeuw 

 Volgende grote denken van de Westerse filosofie: Thomas van Aquino (13de eeuw)
• Daartussen: Middeleeuwen (3de tot 13de eeuw)

o Dark Ages 
o Tussen oudheid en renaissance 

• Het doet uitschijnen dat er weinig of niets gebeurd is in deze periode op economisch, sociaal 

of cultureel vlak
MAAR hoe komt het dan dat de ideeën van de Griekse filosofen naar ons zijn gekomen door 
ME denkers? Of hoe komt het dan de meeste ideeën van de Renaissance al op het einde vd 
ME zijn ontstaan? 

• Antwoord op deze vragen, zoeken bij de joodse en Arabische cultuur 
 hebben de traditie van de Oudheid aan het Christelijke westen overgemaakt

• Joodse en islamitische cultuur kenden een grote bloei tijdens de ME
o Hoogtepunt in de 11de en 12de eeuw
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1. Joden
• Joodse traditie is zowel religieus als filosofisch 
• Religieus  grondslagen waarop later het christendom en de christelijke westerse cultuur is 

op gebouwd
o Kennis van het Jodendom is nodig om het Christendom te begrijpen, wat op zijn 

beurt nodig is om de Westerse filosofie te begrijpen
• Naast de religieuze inbreng is er de rol die de joodse denkers in het MO en NA in de hele 

diaspora (de verspreiding) gespeeld hebben
o Na 70 nChr.: joden verspreid over het hele Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje 
o Begonnen pas opnieuw cultureel tot bloei te komen in het rijk vd islam 

• De islam beschouwde de joden en de christenen als voorlopers van de islam en ze preekten 
daarom respect en tolerantie tov hen. 

• De bloeitijd vd ME joodse cultuur viel samen met de eeuwen van tolerantie en bescherming 
door de grote en de kleine heersers van de islam (dit had vaak bekeringen tot gevolg)
MAAR leidde meestal tot joodse bijdragen aan literatuur, wetenschap en filosofie 

• 2 bekende Joodse filosofen: Gabirol (11° E), Maimonides (12° E) 
o Gabirol (1020-1069) ontwikkelde denkbeelden vanuit de neoplatoonse traditie
o Mozes Maimonides (1135-1206) zet de filosofie van Aritstoteles voort en heeft een 

direct invloed op Thomas van Aquino en andere westerse filosofen
 Hij wou bewijzen dat men met het verstand de waarheden vd Bijbel kon vinden

• Joodse filosofen hebben samen met de Arabische denkers de Griekse traditie bewaard: ze 
stelden zich vragen over de verhoudingen tussen hun godsdienstige overlevering en het 
rationele denken  deze vragen zullen de ME beïnvloeden

2. Islamieten
• Islam is ontstaan vlak na de val van het Romeinse Rijk
• Ontstaan door het interessante van het Christendom en het interessante van het Jodendom 

samen te voegen (uit de ontmoeting van deze godsdiensten heeft de islam zich ontwikkeld) 
o Synthese van elementen van Christendom en Jodendom

❧ Zowel Mozes (J) als Jezus (C)
 Mohammed (I)

❧ Zowel Oude Testament (J) als Nieuwe Testament (C) 
 De Koran (I)

• Islam was meer dan een godsdienstige beweging  Rijk dat zowel militair als economisch en 
cultureel tot de belangrijkste van de geschiedenis hoort 

• Door hun openheid tov de andere tradities & de ontwikkeling vd Arabische cultuur op zich 
ontstaan er overal centra van hoogontwikkelde cultuur 

ð Wiskunde, meetkunde, algebra, architectuur, literatuur, erotiek, stedenbouw en 
filosofie

ð Op al deze terreinen is de inbreng vd islam niet meer weg te denken
• Arabische filosofen hebben volgende tradities vd filosofie verder gezet: stoïcisme, 

neoplatonisme, aristotelisme, verhouding theologie-filosofie en de mystiek 
• Door de overdracht van … konden wij beginnen denken aan onze moderniteit 
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• 2 belangrijke Islamitische filosofen: Avicenna (11° E), Averroes (12° E)
o Avicenna 

❧ 10de eeuw (980-1037)
❧ In Teheran 
❧ Moslimfilosoof die het neoplatonisme met Aristoteles trachtte te verbinden
❧ Hij was zowel natuurwetenschapper (Geneeskunde) als filosoof 
❧ Riskeerde de brandstapel omdat hij te rationeel begon te denken (doorbraak 

van de rationaliteit te veel beginnen propageren)
o Averroës 

❧ 12de eeuw (1126-1198) 
❧ Cordoba (in het moslim-Spanje)
❧ Islamitische filosoof die Aristoteles zijn filosofie verwerkte
❧ Hij werd ook als ketter veroordeeld (door zijn kritisch denken)

 zijn boeken zijn op de brandstapel beland! 
• Video  : elementen die bewijzen dat de joodse en islamitische filosofie de verlichting (de 

moderniteit) mogelijk hebben gemaakt: 
o Monnik die op zoek is naar Toledo (een plaats) om een boek te vinden 
o Elementen:

❧ Windmolen, de windmolen is door de Arabieren naar Europa gebracht. (Door
de windmolen hebben de steden in hun behoeften kunnen voorzien)

❧ Zonsverduistering (de eenvoudigen van geest dachten dat de 
zonsverduistering het einde van de wereld er was… terwijl het maar gewoon 
een natuurverschijnsel was, dit wisten de Arabieren)
 stand van de sterren meten (Arabieren brachten deze astronomische 
instrumenten mee naar Spanje) 
 wiskunde voor nodig: de Arabieren leerden dit aan de Europeanen
 Kalanderberekening (de christenen wilden weten wanneer het einde der 
tijden er zou zijn) 

❧  Het Spanje van de Moorse kaliefen 
 na de Reconquista werden de Arabieren terug gedrongen tot Granada
 Maar in Toledo mochten er Arabieren blijven 
 Toledo: een stad met drie culturen: Arabieren, Joden en Christenen

ð Het werd een wetenschappelijk centrum vd eerste rang 
ð De koning en de aartsbisschop zorgden ervoor dat ze goed konden 

samenleven
❧ Decimaal systeem = nieuwe manier voor rekenen 

(het kwam van de Indiërs  Arabieren  Europa) 
‘cifre’ = 0 voor Arabieren  in het Spaans “la chifra”  Nederlands: “cijfer” 

3. Samenvattend
• Opmerkelijke doorbraak! 
• Ze hebben een opmerkelijke rol gespeeld in de overbrugging van de duizend jaar tussen 

Plotinus en de bloei vd ME filosofie

2.6 Thomas van Aquino en William van Ockham: onderscheiden en scheiden
van filosofie en theologie 

• Scholastieke filosofie= christelijke filosofie
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o De verhouding tussen geloof en rede, tussen verlossing en inzicht zal gedurende de 

hele periode van de ME het centrale uitgangspunt blijven
o Binnen de scholastiek onderscheidt men 3 periodes, waarbinnen het probleem van 

de verzoening tussen geloof en rede telkens op een andere manier werd opgelost. 
❧ 10de en 11de eeuw: overeenkomst tussen geloof en rede
❧ 12de en 13de eeuw: besef van onderscheid
❧ 14de en 15de eeuw: scheiding tussen beide

1. Thomas van Aquino 
• Leefde in de 13de eeuw (hoogscholastiek) (1255-1274)
• Zijn filosofie = synthese van de filosofie van Aristoteles  hij heeft heel de filosofie van 

Aristoteles zo overtuigend verbonden met de christelijke leer, dat het neothomisme tot 
officiële filosofie van katholieken werd uitgeroepen (tot na WO2)

• Hij trachtte een grens te trekken tussen geloven en weten
o Door de openbaring (de bijbel) en de leer vd kerk, die deze openbaring uitlegt

 we leren eeuwige waarheden kennen, die we kunnen geloven
• Met ons verstand kunnen we aantonen dat we nooit verder komen dan hun 

waarschijnlijkheid
 enorme sprong uit het dogmatisme, dat die waarheden als absoluut aanzag en het 
onafhankelijk denken wantrouwde

• Onderscheid theoloog en filosoof Thomas:
o Theoloog Thomas: 

❧ God bestaat
❧ Wereld is door die God uit het niets geschapen
❧ Mens heeft onsterfelijke ziel, die ‘zuivere vorm’ (Aristoteles) is en niet door 

lichamelijke dood kan worden vernietigd
ð Hoe komt deze ziel-in-lichaam? 

o Filosoof Thomas:
❧ Er is geen sprake van “kennis als herinnering” (Plato), omdat er niets is 

waaraan we ons zouden kunnen herinneren 
ð We kunnen alleen maar kennen door zintuiglijke waarneming, door 

te observeren en over die observatie na te denken
❧ Er is niet in het verstand dat niet eerst in de zintuigen is geweest
❧ De waarheden van de bijbel zijn maar een waarschijnlijkheid

ð Deze discussie:
o Transcendent: overstijgt de menselijk materiële werkelijkheid

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

denken
❧ Uiteindelijk komen deze 2 categorieën samen in 1 waarheid

ð Geen tegenspraak meer tussen geloof en denken
ð Versmelting theoloog en filosoof Thomas

• Opvatting van het heelal  alles krijgt zijn plaats in het heelal 
o Inzicht leidt tot uitzicht in het leven en tot zin
o Door inzicht komt de mens nl. tot een harmonisch leven in de grote harmonie van al 

het bestaande
ð Door ons denken moeten we de natuurlijke orde begrijpen: zowel in het leven vh 

individu als in het leven vd maatschappij 
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• Betekenis geld en goederen volgens Thomas
o Geld 

❧ Verbod op het heffen van interesten
❧ Geld zien als ruilmiddel (geld is er om goederen makkelijker te ruilen)
❧ Het ligt niet in de natuur van geld om geld op te brengen 

(geld kan zich niet vermenigvuldigen)
 Islamitisch banksysteem laat geen interesten toe

o Goederen
❧ God heeft de wereld geschapen en heeft de goederen aan de mensen 

“geschonken” 
❧ De grondstoffen moeten voor iedereen beschikbaar zijn 

• Sterke nadruk op het verstand, waaraan de wil en het gevoel ondergeschikt worden. 
• Als voorbeeld van Thomas’ methode  zijn beroemde 5 godsbewijzen

o De onbewogen eerste Beweger, ander zou de beweging eindeloos zijn
o De eerste Oorzaak: alles heeft een oorzaak, en dit leidt tot een eerste onveroorzaakte

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

vh absoluut Volmaakte
o Alles heeft een doel, zelfs de levenloze dingen; God als laatste doel van alles 
ð Deze 5 bewijzen gaan terug op het causaliteitsprincipe (er moet een eerste oorzaak 

van alles bestaan)

2. William van Ockham 
• Thomas van Aquino + Dominicanen 

 William van Ockham + Franciscanen 
• William van Ockham

o Engelsman
o 1290-1350
o Docent in Oxford en Parijs
o Door paus Johannes XXII veroordeeld en geëxcommuniceerd  
o Hij is in ballingschap overleden

• “Gods bestaan kan je niet bewijzen, dat moet je geloven”
• Filosofie (logisch denken) heeft niet met theologie te maken

o Thomas van Aquino (13de eeuw): hij maakte een duidelijk onderscheid tussen filosofie

en theologie
o William van Ockham (14de eeuw): radicale scheiding tussen filosofie en theologie 

• Ockham bereidde het moderne, ontheologische denken voor
• De zinvraag verdwijnt steeds meer en meer naar de achtergrond. 

Enkel inzicht & uitzicht nog
• 14de – 15de eeuw: verval vd scholastiek (de middeleeuwse filosofie)

o Sommigen blijven in het spoor van William van Ockham
o Anderen laten zich beïnvloeden door het irrationele en de mystiek

• Mystiek :
o Keert zich af vd politiek en de leer vd officiële kerk
o Zoekt obv eigen eraringen direct met God in contact te komen
o Het gevoel en de emoties krijgen belangrijke plaats (die ze bij Thomas of William 

nooit hadden ingenomen)
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• Voor het gewone volk, die in opstand kwamen tegen het gezag van vorst en paus, was het 
einde vd ME een uiterst verwarde periode, waarin allerlei sekten een groot succes hadden

ð Aanleiding tot het religieuze verzet vd hervorming, het intellectuele protest vd 
humanisten en het volledige diskrediet vd scholastiek

• Thomas van Aquino (13de eeuw):
o Onder-scheid filosofie/theologie

(grens)
o Filosofie (scholastiek) stopt een tijd met de zinvraag (zingeving hoort thuis in 

theologie)
 William van Ockham (14de eeuw):

o Scheiding filosofie/theologie 
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H3: Rationalisme, Empirisme en Idealisme
• Opnieuw cultuur vd oudheid als richtinggevend model. 

 Ontstaan vd moderne filosofie 
• Nieuwe burgerij in de steden is eerder praktisch gericht en probeert haar macht zowel naar 

boven (tegenover de vorsten) als naar onder (tegenover het gepeupel) te verstevigen 
ð Algemene crisis van het gezag
ð Nieuwe kijk op de wereld
ð Waarvoor een nieuw filosofisch denken voor nodig is

• Vrijheid ten aanzien van politiek en ten aanzien van de kerk
• Belangrijke filosofen:

o Machiavelli (1467-1527) & Thomas Hobbes (1588-1679)

 Mens central
o Desiderius Erasmus (1466-1536) & Thomas Morus (1478-1535) 

 Humanisten
o Galileo Galilei (1556-1642) & Francis Bacon (1561-1626)

 opstap naar rationalisme en empirisme 
• De zinvraag verdwijnt voor een tijd naar de achtergrond (Bij Kant komt ze terug)
• Zowel aandacht voor rationalisme als empiricisme 

o Dat zijn 2 filosofische stromingen hebben die hun wortels hebben in de antieke 

filosofie 
o Rationalisme  rede

Empiricisme  ervaring

3.1 Rationalisme 
• 17de – 18de eeuw: periode vd verlichting:
• De rationalisten (Descartes, Spinoza, Leibnis, Wolff) namen aan dat we de waarheid door ons 

verstand (onze ratio) konden vinden. (bijna uitsluitend franse en Duitse filosofen)
 De empiristen zagen de zintuiglijke waarnemingen aan als basisinstrumenten 
 (vooral Engels denkers)

1. René Descartes
• Descartes:

o 1569-1650 (17de eeuw)
o Zijn filosofie werd beïnvloed door de uitbreiding vd natuurwetenschappen
o Echte begin van de moderne filosofie
o Als wetenschapper was hij overtuigd vh gelijk van Galilei 

 boek over astronomie: “Le Monde”
o Lang in Nederland gewoond (dat was toen het land met de grootste vrijheid van 

denken)
• Filosoof die een juist inzicht in de dingen wilden krijgen
• 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. 
De twijfel begint met de zintuiglijke waarneming: bv. kan ik eraan twijfelen dat ik hier in mijn 
kamerjas bij het vuur zit? Ja, want soms heb ik dat gedroomd en toen lag ik in bed.
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• Dromen gaan over reële tastbare dingen…
 Descartes gaat twijfelen of hij een lichaam heeft

• Ik kan er niet aan twijfelen dat ik denk 
Dus ik denk dus ik ben/besta (Je pence donc je suis) (Cogito, ergo sum) 
= Eerste principe vd filosofie

• Dat je kan denken is zeker, dat ligt vast…

Maar dat je een lichaam hebt is niet zeker…
• Dus er moet iets anders, iets extra zijn  Ziel 
• Video  : ivm 1ste principe vd filosofie 

o Relatie lichaam en ziel
o Descartes trekt alles in twijfel “alles is onwaar”
o Ik die dacht dat alles onwaar is moest natuurlijk wel bestaan. 

Ik denk dus ik ben
o 1ste uitgangspunt van zijn filosofie

• Duidelijk idee: mijn denken is zo zeker
 waar

• Idées claires et distinctes (duidelijke ideeën, die van de rest onderscheiden zijn)
o Het bestaan van het denken: zolang ik denk, besta ik, en om te denken heb ik een ziel

nodig (geen lichaam, maar wel iets anders dat tot denken aanzet)
o Het bestaan van GOD: De idee van God kan ik mezelf niet hebben gegeven, want ze 

bevat de volmaakte realiteit
het idee van God = bewijs van zijn bestaan

o Het bestaan van de materiële wereld (de wereld van de uitgebreidheid of extensio): 

we hebben een klare en duidelijke voorstelling van deze wereld, dus bestaat ze 
ð Zo vond Descartes dus God, het denken (cogitatio) en de materiële wereld 

(extensio) als duidelijke en onderscheiden ideeën
• Mens is echter verdeeld tussen de werelden van de cogitatio en de exstensio 

 hij is een denkend ding (res cogitans) 
 Probleem van de verhouding tussen lichaam en geest

o Hoe verklaren we de wisselwerking tussen lichaam en geest?
o Als de materie door strenge natuurwetten bepaald is, is er dan nog plaats voor de 

vrije wil bij onze handelingen?  op deze manier mondt het beantwoorden vd 
inzichtvraag bij Descartes opnieuw uit bij de vraag naar uitzicht bij het handelen

• Video  : Jonge Nederlandse filosoof: Bas Haring
o Mensen willen iets ongrijpbaar extra (bv. een geest) 
o Wij zijn de enigen die een geest hebben

 Een geest beïnvloed door de Franse filosoof 
o Franse filosoof Rene Descarte: “Wat weet ik zeker?”

“Weet ik zeker dat ik in een stoel zit” “Nee misschien droom ik wel”
“maar er moet iets zijn dat denkt en dat is iets wat ik ben” 
ik denk dus ik ben 

o Als er iets zeker is dat denkt (ik) en ik ben niet zeker of ik een lichaam heb 
o Dan moet er iets buiten het lichaam zijn… iets extra Een geest 
o Daarmee onderscheiden we ons van robots, kwallen enzo
o Geest (= onstoffelijk) bestuurt het stoffelijke lichaam 
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2. Gottfried Wilhelm Leibniz 
• Leibniz

o 1646-1716
o Duitse filosoof 

• Hij gaat verder met de vraag omtrent de vrije wil 
• Maar het probleem geest-lichaam blijft hangen
• Hij stelt dat God een soort uurwerkmaker is die alle klokken volledig gelijk laat lopen

 God heeft de bewegingen van de ene klok (ons lichaam) afgesteld op die van de andere 
klok (onze geest)  ‘harmonia praestabilita’

• Hierdoor krijgen we de indruk dat er toch 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

3.2 Engelse empiristen
• Het empirisme (empirie, zintuiglijke ervaring) = kennisleer die alle inzicht uit de ervaring van 

de zintuigen afleidt
• Drie belangrijke filosofisten: Locke, Berkeley en Hume 
• Empirisme  Rationalisme

Empirisme (Locke) Rationalisme (Descartes)
Kennisleer die uitgaat vd ervaring om tot 
kennis te komen – met implicaties vr de ethiek

Kennisleer die uitgaat vd rede om tot kennis te 
komen – met implicaties voor de ethiek

• Rationalisme vs Empiricisme
o Idealisme vs Materialisme
o Rationalisme (Descartes) = kennisleer (I) die uitgaat van de rede om tot kennis te 

komen met implicaties voor de ethiek (U)
o Empiricisme Llocke) = kennisleer (I) die uitgaat van de  ervaring om tot kennis te 

komen – met implicaties voor de ethiek (U)

1. Locke
• John Locke

o 1632-1704 
o Grondlegger van pol. en soc. wetenschappen 
o En grondlegger vd empirische kennisleer

• Empiricisme: Willen we tot wetenschap komen, dan moeten we ons baseren op de ervaring

 Als wij als mens het een en het ander willen verstaan wetenschappelijk gezien, moeten we 
vertrekken vanuit de ervaring
 Hierdoor gaan we tot een bepaald bewustzijn komen 
 Bewustzijn krijgt een inhoud  vanuit het empirische komen we tot ideeën  

• Ervaring bestaat uit 2 delen:
o Zintuiglijke (uiterlijke) ervaringen (sensations)
o Innerlijke ervaringen (reflections – zelfobservaties)

• Rekening houden met verschillende standpunten

(hou rekening met de realiteit, door omstandigheden hebben wij verschillende ervaringen. 
Sommige ervaringen zijn gemeenschappelijk…) 

• Onze sensations hebben primaire en secundaire eigenschappen
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o Primaire eigenschappen van onze zintuiglijke ervaringen:
❧ Grootte, vorm, getal, positie, in beweging of rust…
❧ Objectief iets bekijken

o Secundaire
❧ Subjectief (in het waarnemende subject zelf) 
❧ Kleur, geur, smaak…

• Hoe komen we tot waarheid? 
o Zekerheid ivm eigen bestaan, God en Wiskunde 

 voor de rest: twijfel over alles
• Veel belang hebben voor 

o Economie: verscheidenheid vn individuen mbt preferenties ed  vrije markteconomie
o Politiek: democratie
o Religie: pluralisme 

• Locke pleitte voor onderling begrip  je mag niet verlangen vd anderen, vanuit een andere 

ervaring, dat ze automatisch van jouw inzichten overtuigd zullen zijn
 Alleen op die basis is een SL in vrede, wederzijds respect en vriendschap mogelijk tussen 
mensen die openlijk durven uitkomen voor hun verschillende opinies = actief pluralisme 

2. George Berkeley 
• Berkeley

o 1685-1753
o Ierse theoloog (later ook bisschop)

• Radicaalste van alle empiristen, omdat hij het bestaan vd materiële wereld verwierp
 Materiële voorwerpen bestaan alleen maar omdat en terwijl we ze waarnemen, in de 
waarneming zelf 

ð ZIJN IS WAARGENOMEN WORDEN (“Esse = percipi”)
• Berkeley is wel zeker dat de materiële wereld kan waargenomen worden, maar het is niet 

zeker dat de materiële wereld dan ook bestaat. 
ð Hij is zeker van het bestaan van God, de ziel en het ik 

• Als we zeggen dat er voorwerpen bestaan, zeggen we eigenlijk dat we ze zien, horen, voelen, 

tasten, ruiken of proeven
 Deze waarnemingen zijn echt, maar hoe moeten we bewijzen dat er verder nog iets is?

• Proef met het lauwe water: 
o Een koude hand en een warme hand in lauw water steken
o Het lauwe water voelt warm aan voor de koude hand en koud voor de warme hand
o Hitte en koude zijn dus slechts waarnemingen van ons bewustzijn, die niets met de 

werkelijkheid erbuiten te maken hebben 
• Eerste besluit: alle secundaire eigenschappen (vglbr met Locke) zijn subjectief en behoren 

enkel tot de waarneming
• Tweede besluit: primaire eigenschappen moeten toch echt bestaan (bv. grootte, snelheid)? 

 een voorwerp hou je van dichtbij voor groot en van ver voor klein 

3. David Hume
• David Hume:

o 1711-1776 (18de eeuw)
o Einde vd kennistheoretische theorie
o Kennisleer, leer over passies, moraalfilosofie 
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• Moraalfilosofie  4 omstandigheden die ertoe leiden dat men rechtvaardigheid niet kan 
wegdenken. 

o Individu is aangewezen op anderen voor de bevrediging van zijn basisbehoeften (als 

geïsoleerd individu overleven gaat niet)
o Mensen hebben slechts een beperkte naastenliefde  ze gaan al vlug alles voor zich 

opeisen, zonder rekening te houden met de andere. 
o Probleem van schaarste van goederen: afbakening tussen wat de ene bezig en wat de

andere bezit 
o Mensen hebben ongeveer dezelfde basisbehoeften 

 Gelijke verdeling tot stand brengen, dan veronderstelt dat een redelijk gelijke 
verdeling van macht 

• Kennisleer
o Alle kennis begint met indrukken (impressions), die ideeën veroorzaken 

Door ideeën te verbinden, wordt de stof van onze kennis uitvergroot 
o Bv. de menselijke eigenschappen “goedheid” en “wijsheid” vergroten tot in het 

oneindige 
 Dan komen we tot de idee van God, de oneindige Wijsheid en Goedheid

• Hoe komen we tot de categorieën van oorzaak en gevolg?
o Bij empiristen: uitgaan van zintuiglijke ervaringen 
o Regelmatig ervaren we dat een bepaalde indruk op een andere volgt (vuur en pijn)
o Dit wordt zo vaak herhaald tot het een denkgewoonte is geworden 
o En ten slotte wordt het een instinct (je vermijdt het vuur) 

• Uit de vele “oorzaken” vd natuurverschijnselen een paar algemene oorzaken afleiden (bv. 
zwaartekracht)

• Met religieuze waarheden kunnen we dat niet doen
 die kunnen we nooit kennen, maar moeten worden geloofd

• De zekerheden van Berkeley
o Godsidee = samengesteld idee
o Het ik en de ziel = bundels van ervaringen en gevoelens die voortdurend veranderen

• Uiteindelijk werd Hume een scepticus  door ervaring en observatie komt je niets over de 

werkelijkheid te weten

4. Samenvattend
• De rationalisten en de empiristen hebben eerlijk de beperkingen van zowel onze zintuiglijke 

ervaring als van ons verstand aangetoond
• Theorieën zo ver doorgedacht, waardoor ze zelf de grenzen van hun methode hebben bereikt
• Volgende filosoof: Kant! 

3.3 De ongenadige kritiek van Immanuel Kant
• Immanuel Kant

o 1724-1804 (18de eeuw)
o Duitsland (Königsberg, nu: Kaliningrad)
o Begrijpen vanuit:

❧ De strijd tss empiristen en rationalisten
❧ Het verlangen om de Europese verlichting en de nieuwe pol. en soc. ideeën 

ook in Duitsland te laten doordringen
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• Duitsland stond achter op de Westerse landen die revoluties ondergingen 
 Er was weinig aan de gang in Duitsland, buiten dan op het terrein vd “ideeën”
 In die periode is het idealisme ontstaan in Duitsland

1. Kritiek der reinen Vernunft
• Kant: Brug maken tss rationalisme en empirisme:

o Empiristen: kennis hangt enkel af van zintuiglijke waarnemingen (+ later: stellingen 

die het bestaan van alle materie ontkennen)
o Rationalisten: je kan de zintuigen niet vertrouwen en je kan alleen met je verstand 

(ratio, die Vernunft) kennen
• De werkelijkheid op zich = das Ding-an-sich  zendt zintuiglijke waarnemingen uit die ons 

verstand bereiken (vglbr met empiristen), MAAR ons verstand is geen onbeschreven blad, wel
een gestructureerd instrument dat die waarnemingen in categorieën plaatst
 categorieën: tijd & ruimte, kwantiteit, kwaliteit, relatie en modaliteit 

• Inzicht: Ons verstand vervormt automatisch de zintuiglijke ervaring, zodat we in feite over das
ding-an-sich niets kunnen weten 

o Ding-an-sich = Noumenon (wat niet via de zintuigen maar via de geest gekend wordt)
o Fenomenen = de ervaringen vd zintuigen (verschijnselen)

•  Twee sets van oordelen:
o Analytisch: waarbij het gezegde al in het onderwerp zit (hierbij speelt de erv. gn rol)

 bv. een hoge boom is een boom
 Synthetisch: verband met of brengt elementen uit de ervaring 
 bv. Antwerpen is een havenstad

o Empirisch: steunt volledig op de ervaring (de onze of die van iemand die we vertrouwen)

 bv. hier liggen 2 appels en daar liggen 2 appels

 A priori: meer dan louter zintuiglijke ervaring 
 bv. 2 appels en 2 appels = 4 appels 

• Gevolg: Kant kon geen enkele vd grote waarheden vd filosofie (bv. het bestaan van God) nog 
bewijzen
 Volgens Kant was er enkel nog inzicht (geen plaats meer voor het zin vh leven)
 “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 om voort te leven?”  Grote wanhoop en veel 
zelfmoorden

• Hoe op deze manier Kant met Kant, Kant van kant zal maken
 Kant zal met zijn kritik der praktischen vernunft zijn kritik der reinen vernunft van kant 
maken.

• Video  : Kant
o Rationalisme  Empirisme 
o Kant heeft het filosofische denken gedomineerd voor anderhalve eeuw
o Kant ging tegen het feit dat we alles vanzelfsprekend vinden in 
o De rede alleen is niet genoeg om tot kennis te komen: waarnemingen/ervaringen 

nodig
o Zintuiglijke indrukken  natuurlijke gesteldheid vd menselijke geest

 wereld construeren 
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o A priori-concepten: noodzakelijke en onveranderlijke concepten die onze opvattingen

van de wereld vormgeven
o Kant  synthese van rationalisme en empirisme  

Wetenschappelijk kennis ontstaat door meer dan enkel het verstand (rationalisme)
Zintuiglijke ervaring en observatie (empirisme) zijn onmisbaar in de kennisverwerking

o Menselijke kennis is zowel actief als passief

Eigen concepten gebruiken om te begrijpen wat we waarnemen
o Concepten die we moeten hebben alvorens we kunnen waarnemen:

❧ A priori concepten, gaan vooraf aan de ervaring
Bv in de wiskunde: daar komt geen enige ervaring bij kijken… (bv. euclidische 
deling van Newton) 
= elementen die een soort van een achtergrondkader vormen

❧ A posteriori concepten: nadat we iets veel hebben gezien, gaan we er een 
wet van maken (bv. zwaartekracht) 

2. Kritik der praktischen Vernunft
• Moraalfilosofie waarin hij (zoals Hume) stelt dat er door de vermelde vraag naar uitzicht bij 

ons handelen rechtvaardigheid nodig is, en dat de vraag naar zin en geluk dan ook afhangt vd 
beoefening vd deugd

• Deze rechtvaardigheid kan uiteindelijk alleen maar door God worden verzekerd 

 dit bewijst niet rationeel, maar moreel het bestaan van God 
• We zitten dus op 2 verschillende niveaus: 

o Het louter intellectuele niveau: 

“kritiek vh zuivere verstand” (“Kritik der reinen Vernunft”) 
 diepe onwetendheid (agnosticisme) = in het gewone leven onhoudbaar

o Het morele, praktische niveau: 

“Kritik der praktischen Vernunft”
 We aanvaarden het bestaan van God, de onsterfelijkheid vd ziel en de vrije wil
 We kunnen onze moraal opbouwen

3. Samenvattend:
• Kant was een voorvechter van zowel de verlichting, “het uittreden van de mens uit de 

onmondigheid”, als vd democratie.
• Met zijn moraal oefende hij een grote invloed uit op de Duitse klassieken (Goethe en Schiller)
• Zijn agnosticisme en zijn verwerping vd metafysica  aanzet tot de absolute waarheid in het 

Duitse idealisme van Fichte, Schelling en vooral Hegel.

3.4 Hegel en het Duitse idealisme

1. Idealisme & Materialisme
Empirisme Rationalisme

Huidig Turkije Huidig Zuid-Italië
Materie (stof)
 materialisme

Idee (geest)
 idealisme

Feuerbach & Marx Hegel
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Rationalisme Empirisme
Descartes Locke
Idealisme Materialisme
= Filosofie die aan de idee (geest) voorrang 
toekent (Hegel)

Filosofie die aan de materie (stof) voorrang 
geeft (Feuerback)

Op ethisch vlak stelt het idealisme idealen als
norm ipv zich te baseren op de feitelijkheid 
als de uitzicht bij het handelen (vanuit 
altruïsme)

Op ethisch vlak kent het materialisme aan 
het materiële meer waarde toe dan aan het 
culturele/spirituele (vanuit bezitsdrang of 
egoïsme)

Op kenkritisch vlak stelt het idealisme de 
idee (of het denken) boven het zijn

Op kenkritisch vlak identificeert het zijn met 
de materie 

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

2. Georg Wilhelm Friedrech Hegel
• Hegel:

o 1770-1831 
o Duitsland 

 2 andere belangrijke idealisten: Fichte (1763-1814) & Schelling (1775-1854)
• Idealist, maar maakt ook deel uit van een beweging die met de Duitse romantiek verbonden 

was
• Ambitieus: hij trachtte het geheel vd filosofie onder ogen te zien

 Kant: enkel kennisleer
 Descartes: vanaf 0 beginnen en aan alles twijfelen

3. Logica, Natuurfilosofie en filosofie vd geest
• Logica is bij Hegel hetzelfde als de “ontologie” of de zijnsleer. 

Hij vertrekt van God voor de schepping, een filosofische God die kan bestaan zonder 
innerlijke tegenstellingen

• Door de schepping, waarbij God zich vervreemde in de materiële wereld 
 ontstaat een ongelofelijke contradictie tussen geest en stof 
= motor van alle verdere ontwikkelingen 

• Pas in de mens begint de terugkeer vd geest naar zijn oorsprong

 zo verklaart Hegel de ontwikkeling vd hele geschiedenis: terugkeer, via contradicties, vd 
geest uit het “anders zijn” (de natuur) tot God

 

• Eerst bestaat de individuele mens (zowat als een kind) als een “bezield”, intuïtief wezen, dan 

komt de fase (zoals bij een puber) vh “verschijnende bewustzijn”, het bewuste denken (de 
filosofie), tot hij de hoogste (volwassenen) trap vd evolutie bereikt

Subjectieve geest Objectieve geest
Mens die eenheid vindt tussen zijn gewone

handelen en de vrijheid daarin om zijn geest te
ontwikkelen 

 Handelen identiek laten worden met

Wat Hegel als tegenhanger vd mens
beschouwt: de door de mens geschapen

instellingen: 
- het recht
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geestelijke substantie
- de moraal

- de zedelijkheid
Concrete zedelijkheid: samengaan van een

bepaalde juridische vorm (bv. contract) en een
morele houding = garantie om te kunnen spreken

over een instelling met een objectieve geest
Dit alles culmineert in: de moderne staat = “de verschijnende God”

Want God verenigt zich in het subjectieve (de individuele mensen) en het objectieve (de instellingen) 
Zo keert de Geest (Weltgeist) via de geschiedenis vd mensen en de instellingen terug tot God, het

“denken van het denken” 

4. Optimisme 
• Het optimisme in deze visie: 

We ontwikkelden onszelf en onze cultuur (instellingen) tot een steeds grotere rijkdom en 
vrijheid, om uiteindelijk, gedragen door de dynamiek vd Geest, terug te komen bij God

5. Dialectiek
• Dialectiek zijn we al tegengekomen in de Chinese filosofie (yin en yang), bij Heraclitus (alles 

bevat zijn contradicties) en bij de vroege middeleeuwse scholastiek (ja en nee)
• Maar pas bij Hegel krijgt deze methode haar moderne betekenis
• Uitgaande vd grote contradictie tss God (geest, idee) en de Natuur (stof, materie) ontwikkelt 

Hegel zijn denken in overeenstemming met de dialectische gang vd wereld
• Schema: Thesis (T) – Antithesis (A) – Synthese (S)

De Thesis en Antithesis leiden tot de Synthese
• 5 sleutels:

o De ontwikkeling moet altijd doorheen de negatie gaan
o De negatie van de negatie (S) bevat tegelijk elementen van thesis en antithese
o De synthese is een stap verder dan thesis en antithesis, dus een vooruitgang
o De synthese is geen absoluut eindpunt, maar het begin van een verdere ontwikkeling,

als nieuwe thesis dus
o Deze synthese is dus geen compromis (een beetje van allebei), maar het resulteert 

van een botsing tss thesis en antithesis, die beide in de synthese worden 
“opgeheven” 
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H4: Tussen klassenstrijd en individueel pessimisme
• Opgelet: Onderscheid!!: 

o Materialistisch humanisme (Feuerbach)
o Historisch materialisme (Marx)
o Dialectisch materialisme (Marx)

4.1 Ludwig Feuerbach

1. Het materialisme
• Materialisme = filosofie die voorrang geeft aan de materie

 2 verschillende betekenissen:
o Ethische betekenis: 

Moderne context: bezitsdrang van materiële goederen is belangrijker dan culturele of
hogere waarden zoals vriendschap en liefde
 een materialist is iemand die het geluk zoekt in de hoeveelheid materiële goederen
die je kan verzamelen en die de menselijke waarde beoordeelt naar het bezit

o Kentheoretische betekenis: 

Presocratici: geïnteresseerd in de oorsprong van onze wereld + in de veelheid of 
eenheid, stilstand of beweging van al het bestaan
 het zijn wordt geïdentificeerd met de materie

• De materialisten gaan meestal uit vd indrukwekkende ontwikkeling vd natuurwetenschappen 
en stellen dat: alles, ook het denken, uit materie bestaat en dat “de geest” in feite een 
product van deze materie is

2. Het Materialistisch humanisme 
• Ludwig Feuerbach 

o 1804-1872
o Hij was een leerling van Hegel  idealist
o Maar hij ging zich afzetten tegen Hegel

Want vanuit Frankrijk kwam de aandacht op voor het materialisme & de nat.wet.en

• Feuerbach geeft een volledige definitie voor filosofie (Aristoteles had er ook een gegeven)

 “Filosofie is de wetenschap van de hele werkelijkheid in haar totaliteit” 
• Hij gaat dus niet zoals Hegel alles vast pinnen op het ontstaan vd geest

Maar hij legt de nadruk op de natuur, die zintuiglijk kan begrepen worden. 
• De zintuiglijkheid, de werkelijkheid en de waarheid (waar het uiteindelijk omgaat in de 

wetenschap) zijn 1 geheel, ze zijn in elkaar vervlochten
• Feuerbachs materialisme is een soort synthese van het materialisme en het idealisme:

Kant Feuerbach
Rationalisme & Empirisme Materialisme & Idealisme

• Vanuit de vraag naar inzicht te beantwoorden  krijgen we een antwoord op de zinvraag, 
waarbij dan ook een antwoord volgt op de vraag naar een juist inzicht bij het handelen met 
een materialistische vorm van het humanisme 
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• Mens wordt geconfronteerd met ellende op verschillende vlakken 
 Door die ellende ontstaat bij de mensen een verlangen naar een “hogere 
werkelijkheid”, waar allen rechtvaardig, welvarend en vrij zouden zijn
 Mensen vinden God uit als ze in te grote ellende verkeren: het verlangen naar het beter 
gaat men projecteren op een niet-bestaande God
 God is dus een schepping van de mens! 

• Projectie = Godsdienst  De mens maakt hier in feite een gevaarlijke vergissing  we gaan 
onze energie in een illusie verspillen 

• Feuerbach werkt zijn filosofie dan ook uit als een materialistisch humanisme 
o Materialisme: Alles gaat terug op de zintuiglijke wereld, waarvan de menselijke geest 

deel uitmaakt
Enkel door zich te bevrijden uit de illusie vd godsdienst, kan de mens zichzelf volledig 
ontwikkelen  illusie = “Entfremdung”= aliënatie (vervreemding) 
 Lichaam en Geest

o Humanisme: naast het lichaam en de geest vindt Feuerbach het hart belangrijk  hart

= zetel van een humanisme van gevoelens, vriendschap, liefde en solidariteit 
 emoties ook belangrijk
 Hart 

• Filosofie van Feuerbach is een antropocentrische filosofie (mensgerichte filosofie)

3. Kritiek
• Kritiek komt uit 2 hoeken:

o Christelijke denkers, de kerken + de hegelianen (sluiten aan bij Hegel)
o Linkse hegelianen rond Marx

• Uit de verbinding van Hegels dialectiek en Feuerbachs materialisme ontstaat, heel dialectisch,

het dialectisch materialisme van Marx

4.2 Karl Marx
• Rationalisme  Empirisme

 KANT 
• Idealisme  Materialisme 

 MARX

1. Situering en levensloop
• Karl Marx:

o 1818-1883
o Trier
o Studeerde filosofie in Bonn en Berlijn
o Links-hegeliaanse volgeling (volgeling van Hegel)

• Marx geloofde dat de filosofie niet alleen de wereld moest interpreteren, maar deze ook 
moest veranderen!

• Belangrijke werken:
o Communistische Manifest (1848)
o Das Kapital (eerste deel verscheen in 1867)

• 1864: “Internationale Arbeidsvereinging” (samen met zijn vriend en medewerker Friedrich 

Engels)
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• De meeste linkse (socialistische of communistische) partijen in de wereld gaan terug op het 
denken van Marx en Engels

• Marx had kritiek op veel dingen (bv. kritiek op de revoluties)
• En deze kritiek staat centraal bij de wetenschappelijke vooruitgang

2. De kritiek op Feuerbach
• Marx was het eens met Feuerbach

 met de stelling dat de mensen zich moeten bevrijden uit het idealisme en de illusie vd 
godsdienst

• KRITIEK van Marx op Feuerbach:
o “De mens”, de universele mens van Feuerbach, is een abstractie

 We moeten kijken naar de levende mensen, zoals ze in de gesch geleefd hebben en
gewerkt hebben, en doorheen de gesch in klassen van heersers en onderdrukten 
verdeeld geweest zijn 
 daarom noemt Marx zijn materialisme het historisch materialisme

o De dialectische methode van Hegel mag niet zomaar opzij geschoven worden

 die methode is van belang om een nieuwe materialistische theorie te ontwikkelen
o De godsdienst  is het opium van het volk 

❧ Godsdienst houdt mensen gehoorzaam en volgzaam 
❧ Godsdienst is de uitweg uit de menselijke ellende 

 enige weg naar zingeving vr de arme en onderdrukte massa’s 
ð Marx vond dat de mensen, wnr ze de illusie vd 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 (UITZICHT)

3. De kritiek op de burgerlijke revolutie
• Alle grote revoluties  “Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid” 

 Marx ontdekte dat die termen weinig of nx betekenden vr de overgrote massa vd mensen
• Als we deze ideeën vd burgerlijke revolutie ernstig nemen, moeten we ook de 

omstandigheden scheppen waarin ze gerealiseerd kunnen worden

4. De ontwikkeling van de mensheid
• Menselijke ontwikkeling in een aantal belangrijke stappen: rol van arbeid & technologie:
• 1.   De mens wordt pas mens door arbeid: mensen plannen, ontwerpen, veranderen…

Eerste fase: werken om iedereen in leven te houden 
 deze lange periode waarin mensen nauwelijks vd dieren verschilden = primitieve 
communisme (primitief  op vlak van technologie & communisme  gemeenschappelijk, 
omdat er bijna geen enkele deling van arbeid of klassen had plaatsgevonden) 

• 2.   Door de ontwikkeling vd technologie (betere planning, organisatie, uitvindingen…) 

ontstaan de eerste gemeenschappen die meer produceren dan ze voor het directe gebruik 
nodig hebben  Meerproductie (overschot) 
Betere planning betekent ook specialisatie en arbeidsdeling
Deel vd stam heeft controle over die meerproductie, productiemiddelen en dus ook over het 
werk vd anderen
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• 3.   Door ruil met andere stammen die ook “overschot” produceren, begint een handel die de 
materiële basis gevarieerder maakt. 
 Controle over die handel door een heersende klasse die zowel de goederen als de ideeën 
controleert  De klassenmaatschappij evolueert van slavenmaatschappij tot feodalisme en 
vandaar tot kapitalistische, burgerlijke-democratische staten vd 19de eeuw. 
 Deze overgang vd ene m.ij in de andere hangt volgens Marx fundamenteel samen met de 
materiële voorwaarden (productie, distributie, geldwezen, sociale verhoudingen)

• 4.   Ipv de klassenmaatschappij stelt Marx de uitbouw van een democratische, socialistische 

maatschappij voor, die berust op 2 pijlers:
o Democratie 
o Socialisatie 

 Productiemiddelen komen het best in handen vd gemeenschap (afschaffing vh privébezit)
(deze “ideale” m.ij heeft nog nergens ter wereld bestaan)

• 5.   De overgang van een kapitalistische naar een socialistische maatschappijvorm zal een strijd

vergen die verschillende vormen kan aannemen: zowel democratisch-legaal als revolutionair 
• Video  : Op welke manier herken je de kernelementen van Karl Marx in dit videofragment 

(studenten die op straat komen tegen de excessen van de globalisering)?
o De consumentenmaatschappij heeft de wereld kapotgemaakt 

 bv. uitputting vd natuur, bronnen van mineralen zijn uitgeput, lucht is vervuild, 
bossen worden vernietigd… 

o Er blijft nog armoede en onzekerheid over (mensen zijn afhankelijk) 
o Duurzame ontwikkeling is onmogelijk als er geen eerlijke verdeling tss de 

verschillende landen komt (Marx wilde ook een eerlijke verdeling tss rijk & arm)
o Op ethisch vlak vanuit het materialisme krijgen we een voorkeur voor het materiële 

ipv het culturele, spirituele  idealistische invulling 
o Idealistische invulling van geweld  Opkomen voor de natuur, voor de kwaliteit van 

arbeid en voor een wereld met meer zingeving 

5. Aliënatie en reïficatie 
• Entfremdung, vervreemding, aliënatie 

o Hegel: Door de Schepping “vervreemdt” God zichzelf in de Natuur. 
o Feuerbach: menselijke verlangens en energieën werden vergooid aan de illusies vd 

bovennatuur en daardoor voor de mens zelf vervreemd waren (Mens vindt God uit)
o Marx

• Marx onderscheidt 4 elementen van menselijke aliënatie:
o Arbeiders hebben geen vat meer op hun planning (geen eigen planning)
o Het product dat de arbeider maakt, behoort hem niet meer toe
o Het loon dat ze verdienen, is maar een deel van de door hen geproduceerde winst 

(theorie vd meerwaarde)
o Het belangrijkste punt: Hun hele leven dat ze al werkend door hebben gebracht (de 

meeste energie gaat naar hun job), wordt hun beetje bij beetje ontnoemen, zodat er 
op het einde niets meer overschiet vd mogelijkheden en talenten waarmee ze als 
kind ter wereld kwamen 

• Reïficatie (Verdinglichung) 
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o 1. Vroeger: werktuig was aanhangsel vd mens om hem/haar te helpen bij de arbeid 

Nu: moderne werknemers zijn aanhangsels vd machine die hun haar ritme oplegt
Ipv de mens staan de “de dingen” steeds meer centraal (dingen = res in Latijn)

o 2. Ruilmiddelen werden vroeger nog min of meer gecontroleerd 

Nu: Geld heeft zodanige macht gekregen dat het bijna een eigen leven lijkt te leiden 
 Het bepaalt leven, status, dood & kansen voor de meeste mensen ter wereld
 Weer een “ding”, door de mensen gemaakt, dan controle over ons krijgt

o RESULTAAT: de meeste mensen worden niet enkel 4-voudig gealiëneerd, maar ze 

leven ook in een wereld waar technologische en financiële krachten steeds meer over
de mensen gaan beslissen

• Samenvattend: 
o Marx gelooft als materialist niet dat ideeën alleen de wereld kunnen veranderen
o Filosofie = een theorie die inzicht verschaft omtrent de reële toestanden van 

concrete mensen en die de mensen informeert over hun situatie tot de mensen zelf 
bereid zijn tot handelen over te gaan om zich uit hun onderdrukking te bevrijden

• Video  : Zizek: Welke elementen uit het gedachtegoed van Marx vind je terug bij Zizek?
o Kapitalist zegt dat de OH geld wegneemt van de “competente mensen” (de rijke 

mensen) en het aan de minder competente mensen (de arme mensen) geeft 
 dit is een vorm van communisme/socialisme (herverdeling) 
En hij zegt dat dit gezorgd heeft voor de crisis die er nu is (crisis gevormd door de OH 
door hun staatsbemoeienis) 

o De communist Zizek zegt dat, in de tijd dat er communisme was in Oost-Europa, de 

communistische leiders zeiden dat als er een crisis was of er waren problemen dat 
het de schuld was van het kapitalisme. Want er waren kapitalistische elementen in 
hun communistisch systeem geslopen (het communisme was niet zuiver)

o Kapitalisten vs. Communisten:

Kapitalisten Communisten
Crisis van de staatsbemoeienis Crisis van het kapitalisme
Het is de schuld van de OH Het is de schuld vd kapitalisten, schuld 

vd vrije markt
o Zizek is een communist  overeenkomsten met Marx

Communisme kan enkel maar werken in een zuivere vorm (dus zonder kapitalistische 
elementen)

6. Kritiek
De kerken Ze verweten hem zijn aanvallen op godsdienst en kerk
Adel en burgerij Ze verweten hem dat hij de opstand preekte tegen het gevestigde gezag 

en hun de macht wou ontnemen
De traditionele 
filosofen

Ze verweten hem dat hij economie, sociologie en politiek 
binnensmokkelde in de filosofie

Een aantal progressieve
(liberale) denkers

Ze verweten hem zijn optimisme 

De anarchisten Ze geloofden niet in de rol van de partij die Marx wou oprichten
Andere socialisten Ze verwierpen niet zijn historisch materialisme, maar wel zijn dialectisch 

materialisme
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4.3 Arthur Schopenhauer

1. Situering
• De filosofie van Hegel werd niet alleen aangevallen wegens haar idealisme (onder meer door 

Feuerbach en Marx) 
• Ook andere elementen van zijn filosofie werden in vraag gesteld

o Schopenhauer verzette zich tegen het absolute optimisme van Hegel
o Kierkegaard vond dat de mens in Hegels denken een veel te ondergeschikte plaats 

kreeg

2. Levensloop
• Schopenhauer:

o 1788-1860
o Studeerde filosofie in Berlijn

• Zowel Hegel als Schopenhauer  Duitse romantiek
o Hegel vierde de grote nationale en religieuze heropstanding
o Schopenhauer had oog voor de diepe onzekerheid vh menselijke bestaan 

 pessimistische levensvisie

3. Die Welt als Wille und Vorstellung
• Zijn filosofie  Die Welt als Wille und Vorstellung:

o De wereld op zichzelf (an sich) 
o De wereld zoals ze overkomt, de wereld voor mij is Voorstellung (representatie, 

schijn)
• De wereld op zich = de WIL (is dus niet de geest) 

Het is een blinde kracht, die alles drijft. 
 Deze “Wil” is almachtig, onstuitbaar, zonder oorzaak, zonder rede of kennis

• Door het principe van de individuatie (principium individuationis) werkt die “Wil” in elk van 
ons als “Wille zum Leben” (wil tot leven) 

• Deze wil leidt echter onvermijdelijk tot zelfvernietiging, alsof we op een helling naar beneden
rennen en niet kunnen stoppen en beneden wacht de afgrond

• Geen enkele reden tot optimisme volgens Schopenhauer: Pessimisme  Hegels Optimisme
• Vernietigende wil  2 manieren om het proces enigszins te vertragen en af te zwakken:

o De kunst, vooral de muziek = een soort pijnstillend middel
o Godsdienst leert ons onze behoeften zoveel mogelijk te beperken, want hoe minder 

we van het leven verwachten, hoe kleiner onze ontgoocheling zal zijn. 
• Video  : Welke elementen van Schopenhauer herken je bij Bart de Wever?

 Gelijkenissen tussen Bart de Wever en Schopenhauer
o Er is geen God, er is geen schepping en er is geen hiernamaals 
o Goed gedrag zal hierna niet beloond worden en slecht gedrag zal hierna niet 

afgestraft worden (de dood is het einde)
o Men moet het goddelijke zelf creëren in deze maatschappij, in de samenleving 
o Café (met bier) brengt mentale rust voor Bart de Wever (als het hem allemaal te veel 

wordt)
 komt overeen met de kunst (de muziek) bij Schopenhauer: Het is een soort van 
pijnstillend middel 

• Video  : La vita é bella: elementen die overeenkomen met de filosofie van Schopenhauer
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o De parallel met de “Wille zum leben” van Schopenhauer in de fietsscene op een 

helling naar beneden, na de confrontatie met het dreigende einde: ik zal je 
vermoorden

o Bernigni: Hegel (de optimist)

 De oom: Schopenhauer?
o De bedscene: door het principe van individuatie werkt de wil in elk van ons als wille 

zum leben (Hij wilt gaan slapen en denkt “slaap, slaap, slaap…”)
o Ober die leert hoe hij moet bedienen

Baas: Bedienen is een kunst  God is de eerste die bedient
o Ambtenaar: als hij mij ziet, zal hij mij vermoorden (dreigement) 

4.4 Søren Kierkegaard 

1. Situering
• Kierkegaard:

o 1813-1855
o Deense theoloog en filosoof 

• Hij richt zich tegen het monumentale systeem van Hegel: “Hegel bouwde een prachtige 

kathedraal, maar hij liet de mens in een armzalige hut daarnaast wonen.”
• Voor hem is de concrete mens, het individu, het centrum vd wereld en de filosofie

2. Enteneller
• Hij gaat uit van de concrete ervaringen (biografie) van het individu (het ik)

 Werkelijke existentie vd mens telt
• Belangrijkste boek: Enteneller (Ofwel-Ofwel)
• Nadenken over situatie vd mens en de wereld  dan kom je tot het inzicht dat de wereld 

zinloos is en dit inzicht in de zinloosheid leidt een denkend mens tot angst en wanhoop
• Hoe geraakt een mens uit die diepe en reële angst?

o Niet door zich op uiterlijkheden te gooien (= het “esthetische”) 

 Dit leidt tot verveling en nog diepere wanhoop
o Ook niet door zuiver menselijke innerlijkheid (= het “ethische”) 
o Alleen door het volledig opgeven van zichzelf aan God, het “religieuze” 

 God niet bewijzen vanuit de bijbel en dergelijke, maar vanuit zijn eigen filosofische 
denken (inzicht en zinzicht)  geen sprake van enig Godsbewijs of vd kerk die de 
waarheid zou bezitten

o Daaruit volgt dat de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, dat hij 

existentieel moet denken en handelen en zich zonder voorbehoud aan het ontdekken
vd christelijke levenswaarden moet wijden, ook al leidt dat tot het martelaarschap 

• Voor de filosofie: 2 belangrijke elementen in het denken van Kierkegaard: 
o Als mens op zichzelf is aangewezen  angst, wanhoop, want dat is de ware existentie 

vd mens in de wereld
o Door de overgave aan God komt de mens tot een zinvol hoger leven in het religieuze, 

waar alleen nog redding kan worden gevonden
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3. Kierkegaard en Marx
• Kierkegaard en Marx zijn allebei tegen de theorie van Hegel en ze plaatsen allebei de mens 

centraal
• Kierkegaard  Marx 

Kierkegaard Marx
Individu Op zich Als deel van sociaalhistorisch bestel
Oplossing Overgaan in de overgave aan een 

persoonlijke God
Bevrijding door revolutionaire 
verandering vd maatschappij

  Sartre = Synthese tussen Kierkegaard en Marx 

• Samenvattend:
 Kierkegaard:

o Angst en wanhoop: leidt to atheïstisch existentialisme (Sartre)
o Overgave aan God tot zinvol leven leidt tot religieus existentialisme (Marcel, Buber) 
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H5: De vragen naar zin, in en uitzicht blijven

5.1. De fenomenologie 
• Grote lijn vd filosofische traditie  niet alleen idealisitsch (van Plato tot Hegel), maar ook 

overwegend rationalistisch 
 filosoferen: vooral beroep doen op je verstand, je intellect 

• Er was een kleinere filosofische stroming die zowel verstand als andere menselijke 
eigenschappen (zoals gevoel, intuïtie) in het filosoferen betrok

• Augustinus 
o 354 – 430 (4de eeuw)
o Kerkleraar en bisschop uit Noord-Afrika
o Belangrijkste werk: De civitate Dei (de stad Gods)  geschiedenis vd wereld en de 

mensheid als een strijd tss “het Rijk vd wereld of de Duivel” en “het Rijk Gods”
o Augustinus is onder meer belangrijk voor de plaats die hij geeft aan het persoonlijke 

bewustzijn en aan de kenniskracht vd liefde 
❧ Kennis = inzicht
❧ Kracht = uitzicht
❧ Liefde = zinzicht 

o De mens begint pas de waarheid (God) te zoeken als hij die in feite (onbewust) al 

gevonden heeft. 
• Blaise Pascal

o 1623-1662
o Hij benadrukt de rol van het gevoel (la logique du coeur) 
o Hij vormt een brug met zowel de oosterse filosofie, zoals het taoïsme, als met de 

moderne, niet exclusief rationele denkers, zoals de fenomenologen en de 
existentiefilosofen

• Begin van een nieuw filosofische denken dat de fenomenologie als methode zal gebruiken 
• Onderscheid:

o Fenomenologie van Kant: “de leer vd verschijnselen vd dingen” tegenover het niet te 

vatten Ding-an-sich  de dingen die aan de mens verschijnen
o Fenomenologie van Hegel: de geest die in de natuur verschijnt
o Moderne fenomenologie: de feiten die aan de mensen verschijnen en die om een 

antwoord komen vragen (Husserl) 

5.2 Edmund Husserl 
• Edmund Husserl:

o Duitse filosoof
o 1859-1938 (19de-20ste eeuw)
o Grote denker vd fenomenologie 

• Hij ging uit vd “intentionaliteit” van  Franz Brentano (1838-1917)
o Voor Brentano: Fenomenologie = een “beschrijvende psychologie”
o Hij onderscheidt voorstellingen, oordelen en emoties
o Intentionaliteit  het op het object gericht zijn vd geest: we richten onze psychische 

aandacht dus volledig op het object dat we willen kennen
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• Voor Husserl: het bewustzijn is altijd het bewustzijn van “iets”, van een “object” 
o Om werkelijkheid te vatten moeten we onszelf van alle voor-oordelen (vroegere 

oordelen) ontdoen die we over dat object zouden hebben 
 Opnieuw leren kijken

o Dan komt de vraag “Wat zie ik eigenlijk?” (de inhoud vh door mij bekeken object)

 Wat we zien, is het fenomeen (verschijnsel) en dat valt niet samen met dat wat 
eerst in mijn bewustzijn komt. 
 het waargenomen object (fenomeen) verschijnt in mijn bewustzijn, maar is meer 
dan wat in mijn bewustzijn verschijnt
 vanuit het bewuszijn “zu den Sachen selbst” (tot de dingen zelf) gaan

o Dan gaan we proberen het “wezen” van die dingen te bereiken = het zogenaamde 

“Wesensschau”
 moeilijkste punt vd fenomenologie (want erg abstract)

• Kant maakt het onderscheid tss fenomenen en werkelijkheid-op-zich
 Husserl: die werkelijkheid-op-zich bestaat niet; er zijn alleen maar fenomenen (daarbuiten 
is geen andere werkelijkheid) 
 Het komt erop aan tot het wezen van die fenomenen door te dringen

• Door telkens opnieuw ‘in de fenomenen’ door te dringen, ontdek je gemeenschappelijke 
elementen die dieper gaan dan uiterlijke verschillen

• Fenomenologie veronderstelt een geheel nieuwe houding en wijze van “kijken” die niet 
vanzelfsprekend is
 Het resultaat van deze kijkhouding is wel verruimend en verrijkend

• Rationalisme/Empirisme 

Idealisme/Materialisme
Verstand/Vorm

• Fenomenologie: doorbraak van een extra derde dimensie nl. gevoel, intuïtie, liefde, 
compassion…

• Video  : Op welke manier mist Filip Joos de 3de dimensie? 
hoe brengt de interviewer de geïnterviewde op andere ideeën? 

o Kardinaal Daneels: hij doet nog elke ochtend de vroegmis (enkel zijn huishoudster is 

daar en soms zijn woordvoerder) 
o Volgens Filip Joos: hij snapt dat niet; “dat is toch niet zinvol” om heel zijn leven te 

bepalen door een God…  Hij mist de derde dimensie… Want als Filip Joos de 3de 
dimensie wel zou hebben, zou hij het begrijpen

o Interviewer: “in zijn leefwereld is dat wel zinvol” (de interviewer heeft wel de 3de 

dimensie)
• Angst en wanhoop: leidt tot atheïstisch existentialisme (Sartre)

Overgave aan God tot zinvol leven: leidt tot religieus existentialisme (Marcel, Buber)

5.3 + 5.4 niet kennen
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5.5 Sartre

1. Situering 
• Jean-Paul Sartre

o 1905-1980
• Extentialisme van Sartre  het scheen het antwoord te zijn van een hele generatie op de 

absurditeit van oorlog, vaderlandsliefde en alle burgerlijke waarden. 
• In tegenstelling tot zijn voorgangers die uit de wiskunde, de theologie of de psychiatrie 

kwamen, ontwikkelde Sartre zich vanuit de literatuur
 hij bleef zijn hele leven actief als:

o Toneel- en romanschrijver
o Controversiële auteur van politieke essays
o Politiek activist 

ð Al deze elementen maken deel uit van zijn filosofie
• Sartres filosofie draait rond 2 polen: 

o ZINZICHT : antwoord op de vraag naar zin  

Een humanistisch of atheïstisch existentialisme ( Husserl en Heidegger)
Cfr. L’être et le néant (1943)

o UITZICHT : antwoord op de vraag naar uitzicht bij het handelen

Een sociaal-geëngageerde levensbeschouwing; Een sociale filosofie  ( Marx)
Cfr. Critique de la raison dialectique (1960)

2. Sartres humanistisch of atheïstisch existentialisme
• L’existence précède l’essence :

o Descartes : « Je pense donc je suis »
o Sartre omdraaien : « Je suis, donc je pense, j’agis, je veux, j’ai peur etc. »
o De essentie (het menselijke zijn) is toevallig. 

 deze visie is niet noodzakelijk pessimistisch; het is gewoon de waarheid, en als je je 
daaraan onttrekt, leef je oneerlijk, niet authentiek

• La réalité-pour-moi
o De werkelijkheid bestaat uit :

❧ De werkelijkheid op zich (la réalité-en-soi)
❧ De werkelijkheid voor mij (la réalité-pour-moi)

o Alleen de werkelijkheid die ik (subjectief) beleef, is van belang
o Kennis komt via het individu

• L’autre
o Die anderen, die we als deel van de werkelijkheid-voor-ons ontdekken, leiden ons tot 

intersubjectiviteit
o We komen op alle mogelijke manieren in contact met de anderen 

 Deze ontmoetingen fenomenologisch onderzoeken 
o Uit al deze observaties vormen we, meestal onbewust, een beeld vd anderen en van 

onze mede-wereld 
 Pas wnr deze observaties bewust beleefd worden, kunnen we van een existentiële 
benadering spreken.
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• Exister c’est choisir 
o Voor Sartre is de mens fundamenteel vrij
o Vrijheid = 

❧ Gegeven (iets wat we meegekregen hebben)
❧ Opdracht om ons in vrijheid te ontwikkelen

• Zware opdracht
• Want elke vergissing is onze eigen verantwoordelijkheid
• Daarom proberen we telkens opnieuw eraan te ontsnappen

o Ontsnappen door kwade trouw, waarin je die verantwoordelijkheid van je af wilt 

schuiven, omdat je tegenover angst komt te staan 
o Door te geloven in een godsdienst, kun je die angst wegduwen, maar een dergelijke 

vluchtoploosing laat Sartre niet toe 
 Want juist door die 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

• L’existentialisme est un humanisme
o Deze houding zou tot wanhoop kunnen leiden, omdat er geen enkele oplossing 

schijnt te zijn. 
o Als we ervan uit gaan dat God niet zou bestaan  dan moeten we zelf de 

verantwoordelijkheid op nemen En kunnen we afstand nemen van het pessimisme 
van Schopenhauer. Juist door het existentialisme wordt een echt menselijk leven 
mogelijk gemaakt 

• Het humanistisch of atheïstisch existentialisme = humanisme in de diepste betekenis van het 
woord, omdat de mens hier volledig voor zijn daden en zijn ontwikkeling verantwoordelijk is 
en omdat de subjectiviteit meteen alle andere mensen omvat. 

3. Sartres sociale filosofie
• De sociale filosofie van Sartre: vraag naar UITZICHT  handelen en ethiek
• La critique de la raison dialectique : volgende stellingen 

o Zolang het kapitalisme zal bestaan, blijft het marxisme de enige filosofie van onze tijd

die zich zinvol met de hele werkelijkheid bezighoudt. Alle andere theorieën, het 
existentialisme inbegrepen, moeten als onafhankelijke “enclaves” (gebieden) binnen 
het marxisme worden begrepen

o Hegel  Kierkegaard

Uit Hegels historische en dialectische idealisme  historische en dialectische 
materialisme van Marx; Kierkegaard stond aan het begin van het existentiële denken
 pijn, noden, passie en verdriet = realiteiten, waar je met je denken niets aan kan 
veranderen 
 Sartre: denken niet uitschakelen maar combineren met gevoelens 
(hij wees op het reële karakter van de gevoelens en de beperkingen van het intellect)

o Marxisten verliezen de individuele persoon uit het oog en zien iedereen als deel van 

een structuur (als kapitalist, als arbeider, als landbouwer…) 
 Sartre: ieder  van ons behoord idd, door geboorte of beroepskeuze, tot een 
bepaalde categorie, maar ieder van ons is, als individuele persoon, meer dan deze 
categorie
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o Het individu (het subject) staat niet alleen in de wereld (intersubjectiviteit)  de 

vrijheid van dat individu kan nooit worden losgemaakt van die vd anderen 
 Praktijk vd bevrijding is noodzakelijk

• We moeten onderscheid maken tss:
o De interpretatie vd geschiedenis en de werkelijkheid (Marx)
o De concrete benadering van deze werkelijkheid (Sartre + existentialisme) 

• Het zijn 2 kanten van 1 filosofie:
o Marxisme zonder existentialisme  soort van dogmatisme (verstarring)  overtuiging 

of houding waarbij iemand niet meer in staat is zijn opinies te herzien op grond van 
nieuwe informatie 

o Existentialisme zonder marxisme  nieuwe vorm van pessimisme

4. Besluit
• Er steekt in Sartre iets vd Stoïcijnen  niet bereid om 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 

5.6 Gabriël Marcel, Martin Buber en Emmanuel Levinas
• Andere traditie  veel meer de nadruk leggen op het directe contact tss het Goddelijke/God 

en het individu. 
• Naast de rede  het gevoel, de intuïtie, de emoties en vaak de mystieke verlichting of extase
• Filosofie van Blaise Pascal en Kierkegaard
• 20ste eeuw = wetenschappelijk gericht

 2 stromingen binnen het existentialisme:
o Atheïstisch existentialisme (Sartre)
o Religieus existentialisme (Marcel)

• Angst en wanhoop: leidt tot atheïstisch existentialisme (Sartre)

Overgave aan God tot zinvol leven: leidt tot religieus existentialisme (Marcel, Buber)

1. Het christelijk existentialisme van Marcel
• Gabriël Marcel 

o 1889-1973
o Professor in Parijs

• Tegenstelling: datgene wat we hebben  datgene wat we zijn
 zaken, gedachten, gevoelens ons wezen

• Datgene wat we hebben maakt ons tot slaven en gaat ons leven steeds meer bepalen.
• Marcel: 

o Christelijke inspiratie
o Denken van Socrates

ð Zijn filosofie is een vorm van neosocratisme
• De vraag naar inzicht en zin:

 Onderscheid maken tss 
o Het probleem (= iets wat buiten mij staat en dat ik kan onderzoeken)
o Het mysterie (= iets waarin ik zelf met mijn hele wezen betrokken ben)

• De mens kan zich openstellen voor het mysterie omdat hij leert inzien dat “het zijn een 

mysterie is” (inzicht)
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• Dat zijn, dat op zich tragisch is, kunnen we slechts verdragen door ons te richten op de 
gemeenschap met God en de anderen (zinzicht)

2. De joodse existentiefilosofie van Buber en Levinas
• Martin Buber

o 1878-1965
o Geboren in Wenen
o Opgegroeid in de tradities van het chassidisme en het beginnende zionisme

❧ Chassidisme: (°18de E): het preekte een terugkeer naar de strenge joodse leer
 Via het chassidisme leerde Buber de kunst vh vertellen

❧ Zionisme (Herzl)  joodse natie had, net als andere volkeren, recht op een 
eigen grondgebied/eigen staat 

o Buber interesseerde zich evengoed voor de christelijke mystiek, als voor de wijsheid 

vd Chinese denkers 
o Boek: Ich and Du (1922)

❧ Filosofie is eigenlijk gesprek en ontmoeting
❧ De mens staat op 2 manieren in de wereld:

• Ich-du: menselijke bestaan is wezenlijk een relatie tussen een “ik” en 
een “jij”.  “Du” slaat zowel op de andere mensen als op God. 
 om onszelf (“ich”) te worden moeten we die relatie tot “du” 
ontwikkelen

• Ich-es: de ervaring van de dingen rond ons
❧ In ons dagelijks leven lopen die 2 momenten (relatie en ervaring) door elkaar 

en gebeurt het vaak dat we ook onze medemens als dingen ervaren, ipv met 
hen in relatie te treden (bv. vroeger sprak met van personeelsbeleid, nu over 
HRM: human resources management: resources of middelen ipv personeel of
mensen

❧ De hoogste relatie is het gesprek met God (het eeuwige “Du”).
 Maar tot dit gesprek met God komen we pas als we in ons dagelijkse leven 
met de anderen opnieuw de dialoog leren ontwikkelen

o Door deze onophoudelijke dialoog van mens tot mens zullen we een nieuwe 

maatschappij scheppen via utopie (= het ideaalbeeld van een gemeenschap waar 
iedereen de anderen als “du” en dus als gelijke beschouwt)

• Emmanuel Levinas
o 1905-1995
o Ook de fenomenologische methode
o Ons bestaan is een opdracht (taak) en een oproep
o In tegenstelling tot de Grieks-westerse traditie, die door het denken de werkelijkheid 

tracht te grijpen (be-grijpen), gelooft Levinas niet dat men zo de echte werkelijkheid 
kan benaderen, omdat men op die manier aan haar kern voorbijgaat. 
 Die kern is de ervaring van de Ander.
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o Citaat: “Ik bezat en genoot mijn wereld als mijn huis. Vol blijdschap over het goede 

van de aarde, niet vermoedend dat Ik door mij toe-eigening van al dat goede, 
anderen arm maakte, ze van hun rechten beroofde of ze 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 1 woord heeft gezegd, spreekt zijn gelaat mij.” 

o We moeten van zelfontplooiing gaat tot verantwoordelijkheid voor de andere

(ethiek als “la mise en question de ma spontanéité par la présence d’Auturui”). Als 
we dat niet doen, 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 handelen

• Video  : overeenkomsten tussen de filosoof Van Bendegem en Levinas
o Meer inzicht leidt niet tot de ultieme antwoorden (onvoldoende vw) 
o Nood aan empathie (de spontaniteit van De Winter) … de andere (de man of vrouw 

uit Afrika)

5.7. Ernst Bloch

1. Levensloop
• Ernst Bloch

o 1885-1977
o Jood

• In zijn filosofie komen een aantal aspecten samen (vh 19de en 20ste eeuwse denken): 
fenomenologisch onderzoek, de joodse en christelijke traditie, het marxisme

2.Blochs methode: sporen zoeken
• Bloch gaat uit van anekdoten, faits divers uit de kranten en de media, een chanson, een 

politieke gebeurtenis
• Vanuit dingen en gewoonten die we ten onrechte als vanzelfsprekend aanvaarden 
• Overal zoekt hij “de sporen” van een diepere werkelijkheid achter de oppervlakkige schijn van

het alledaagse 

3. Utopie
• Onderscheid: abstracte en concrete utopieën:

o Abstracte utopieën = wereldvreemde, vrijblijvende fantasieën die ons helpen uit onze

dagelijkse werkelijkheid te ontsnappen
o Concrete utopieën = wensdromen die wel bereikt kunnen worden en die daarom de 

ontwikkeling van het individu en maatschappij mogelijk gemaakt hebben en nog 
mogelijk maken 

• Belangrijkste werk “Das Prinzip Hoffnung” (het principe hoop)
o Door het uitwerken van concrete utopieën  antwoord op inzicht, uitzicht en zinzicht

• Beeld van de mens die niet tevreden kan zijn, zolang er geen volledige vrijheid en gelijkheid 
van kansen bestaat  De diepste kracht van onze persoonlijke en sociale geschiedenis is de 
hoop 

4. Hoop
• Hoop = docta spes, een bewust, intelligente hoop die ver van naïef is. 
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• Bloch noemt zijn optimisme militant  het is alleen maar gerechtvaardigd als we tegelijkertijd
proberen iets aan onze toestand te doen

• Iemand die zich in een ondraaglijke situatie bevindt (honger, onderdrukking, onwetendheid, 
discriminatie) en alleen maar “hoopt” dat het voor hem of zijn kinderen “ooit wel eens beter 
zal worden”, hoopt niet echt  want er zal niemand komen, die ons van buitenaf zal komen 
bevrijden

• Alleen een atheïst kan een goed christen zijn, alleen een christen kan een goed atheïst zijn
• 2 soorten van godsdienst:

o Traditionele godsdienst: die de menselijke ellende verzacht (zoals Marx “opium van 

het volk”), maar die de machtsstructuren niet aantast en ons vertroost met het 
vooruitzicht op een hiernamaals (Bloch verwerpt deze godsdienst)

o Godsdienst die de menselijke bevrijding tot haar opgave maakt en daadwerkelijk voor

de verbetering van het materiële en geestelijke menselijke lot strijdt.
• Jezus, was volgend Bloch, een atheïst. (omdat hij de mens in het centrum van zijn boodschap 

plaatste)
Men kan geen echte volgeling van Christus zijn als men in de valse God blijft geloven

5. De menselijke vrijheid
• Alle menselijke vrijheden (de vrijheid van denken en meningsuiting, van pers, van vereniging, 

de vrijheid van honger en uitbuiting) zijn op de macht veroverd. En alleen als we die 
individuele en sociale vrijheid tot onze levensopgave maken, zullen we zelf vrij worden.

• Om dat te kunnen doen, moeten we ons ervan bewust worden:
o Dat we die vrijheid niet alleen kunnen bereiken (vandaar de noodzaak van sociaal en 

politiek engagement, samen met de anderen)
o En dat we aan het (voorlopige) einde staan van een traditie die zo oud is als de 

mensheid
• Het is daarom onze menselijke plicht geen enkel onrecht in ons leven of in dat van onze 

medemensen te dulden (solidariteit) en tegelijkertijd, onze eigen mogelijkheden zoveel 
mogelijk te ontwikkelen. 

• Het is duidelijk dat dit uitzicht op het handelen bij Bloch voortspruit uit zijn specifieke manier 

om tot inzicht en zingeving te komen via het zoeken van sporen.
• Video  : achterkleinzoon van de oprichter Philips (Frans Otten)  Welke elementen vd 3de 

dimensie vanuit existentialisme, herken je? 
o Risico’s nemen  echte behoeftes 

Bv. alternatieve energie
o Er is geen excuus om geen passend kapitalisme te ontwikkelen 

 Winst maken op werkelijke behoeftes
o Bij Philips gaat het enkel maar om geld, maar het mag niet enkel om geld gaan (ook 

over klanten, leveranciers, werknemers…) 
Shareholders moeten niet helemaal van bovenstaan

o Bij een bank gaat het altijd om geld (ABN-Amro) 
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