
Samenvatting Filosofie 
Hoofdstuk 1: Zin, in- en uitzicht. 

1.1) De filosofische vragen. 

Vroeger maakten men geen verschil tussen dichters, letterkundigen en filosofen. Alle vormen van 

denken werden door filo-sofen (φίλο σοφία: vrienden van de wijsheid) bedreven. Zij vestigden zich in 

bloeiende handelssteden en havens van Turkije en Griekenland. 

Vandaag zien we de filosofie als een afzonderlijk vak, net als biologie, geschiedenis etc. 

Men stelde een reeks vragen die tot dan toe door mythologie en godsdienst behandeld werden. 

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

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

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

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

 Logica ( Wat zijn de regels van het denken?)  

 ... 

1.2) Filosofie en mythologie. 
Filosofische vragen werden pas mogelijk en zinvol nadat de mensen op een zeker niveau van 

materiële beschaving waren geraakt en dus niet hun hele actieve leven aan het produceren van 

voedsel en de bescherming tegen de natuur hoefden te besteden. 

In Griekse handelssteden ontstond daardoor een kleine groep van bevoorrechte burgers die veel 

van de vrijgekomen tijd aan verder onderzoek konen wijden. (Priesters, priesteressen en dichters) 

Een mythe is een als correct aanvaarde doch niet gefundeerde voorstelling van zaken. 

Er komt een moment waarop deze verhalen niet meer volstaan en de nieuwsgierigheid (Thau-

masia/θαύμασία: verwondering) is gewekt. (bv. groeiproces van kinderen) 

Het is deze nieuwsgierigheid, gekoppeld aan de groeiende ervaring, die de drijfveer blijft van alle 

wetenschappelijke en uiteraard filosofisch denken. 

1.3) Filosofie en godsdienst. 
Vermelde vragen naar inzicht omtrent wereld, mens, onderscheid goed & kwaad, … worden zowel 

door de filosofie als de godsdienst behandeld. MAAR de methode om tot een antwoord te komen 

verschilt! Zo is er in de filosofie geen plaats voor boven- of buitenmenselijke openbaring. Filosofie 

verwerpt deze waarheden niet noodzakelijk, maar beperkt zich tot een kritisch-rationele benadering 

ervan.  

In middeleeuwse scholen was de filosofie de ‘ancilla theo-logiae’/dienstmeid van de theologie, 

omdat ze het denken aanscherpte en verruimde tot op het punt waar de godsdienst het overnam. 

Godsdienst en filosofie zijn geen natuurlijke vijanden. Alleen spreekt de godsdienst zich soms uit op 

terreinen waar de filosofie geen antwoord kan geven of tenminste de vraag openhoudt. 

 

 



1.4) Filosofie en ideologie. 
Ideologie is een samenhangend mensbeeld dat steun en zekerheid geeft, al dan niet bewust wordt 

opgedrongen en antwoorden geeft maar geen vragen laat stellen. Het is feitelijk een verstard 

mensbeeld dat gecontroleerd wordt door autoritaire en absolute gezagsinstanties. Het onderscheid 

tussen filosofie en ideologie is totaal. 

Theoloog Tillich: Geloof = de moed om te aanvaarden dat je aanvaard wordt (bv in een relatie  

aanvaarden dat de andere je graag ziet) 

1.5) Het ontstaan van filosofie vanuit een mensbeeld. 
We kunnen filosofie op verschillende manieren benaderen. Om vanuit het vanzelfsprekende 

mensbeeld tot de filosofie te komen moeten we door 3 belangrijke fasen gaan: 

 Het geleefde of geëxisteerde mensbeeld: 

Krijgen we van onze ouders en omgeving mee. We leven volgens de waarden en verklaringen 

die ons milieu deelt. Dit mensbeeld is dus vrij onbewust en tegelijkertijd bepaalt het heel ons 

denken en handelen van vroeg tot laat. 

 Het uitgesproken mensbeeld: 

Komt voor wanneer we de overgang maken van kind naar jong volwassene. Hier spreekt men 

zich bewust uit voor het mensbeeld van de familie of het milieu. Ze kiezen nu zelf voor het 

mensbeeld waarin ze zijn opgegroeid. Veel mensen groeien nooit boven deze tweede fase 

uit, ze blijven binnen het overgeërfde mensbeeld en, politiek, binnen hun traditionele zuil. 

 Het besproken mensbeeld: 

Nu is er pas sprake van een filosofische benadering. Hier worden de eigen en ook andere 

mensbeelden kritisch bekeken en gebeurt het dat men ofwel het vroegere mensbeeld 

verwerpt of er deze keer zeer bewust en overtuigd opnieuw voor kiest. 

1.6) Filosofie: descriptief of normatief? 
Descriptieve filosofie beschrijft het bestaande, terwijl de normatieve filosofie het juiste denken en 

handelen tracht te bepalen. 

BESCHRIJVENDE FILOSOFIE 

Het zijn (al wat is en bestaat): 

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

       mens en het onderscheid tussen zijn en worden. 

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

       oerprincipe of God. 

De mens: 

        Wijsgerige antropologie: wat is de mens? 

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

        economie) 

        Sociale filosofie: de relatie tussen mens en samenleving. 

NORMATIEVE FILOSOFIE 

Hoe kunnen we juist kennen? 

        Logica: de theorie van het juiste redeneren. 

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

Hoe moeten we juist handelen? 

        Moraalfilosofie (ethiek) 

Hoe kunnen we de juiste zin van het leven vinden? 

Wat kan ik kennen?(inzicht) Wat moet ik doen?(uitzicht) Wat mag ik hopen?(zinzicht) 

1.7: Lezen. 



Hoofdstuk 2: Antieke filosofie: meer dan ooit zinvol. 

2.1) Presocratici: op zoek naar de oerstof en het ordenende principe. 

 

In de havensteden, aangeduid op de kaart hierboven, woonde een klasse van handelaars en politici 

die er alle belang bij hadden de resultaten van de wetenschap praktisch te kunnen toepassen op de 

scheepvaart, handel en politiek. Om de werkelijkheid te kunnen gebruiken moesten ze die eerst leren 

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

2.1.1)  Thales van Milete (624-545 v.C.) 
Water als oerstof. Hij vormde de hypothese (hypo-titheimi) dat “Alles is water en uit water is alles 

ontstaan.” Hij gebruikte hiervoor 3 stellingen: 

-De aarde rust op water. (=zijn wereldbeeld) 

-De oerstof is water. 

-Alles is vol kracht/Goden. 

Hij is tot deze mening gekomen toen hij zag dat voor alle dingen het voedsel steeds iets vochtig is en 

dat zelfs het warme daaruit voortkomt en er door wordt gevoed. Water is echter het natuurlijk 

beginsel van al wat vochtig is. 

2.1.2)   Anaximenes van Milete (585-525 v.C.) 
Lucht als oerstof. Het is eeuwig, goddelijk, oneindig in kwantiteit, vormeloos, onzichtbaar. 

Lucht is voor de wereld wat de lucht is voor de mens nl. adem (pneuma) en ziel (psyche). 

“Uit de lucht ontstaan alle dingen door verdichting en verdunning.” 

Verdichting leidt tot wind, water, aarde en steen. Verdunning leidt tot vuur. 

 

2.1.3)   Heraclitus van Efese 
Hij was geïnteresseerd in de kosmologie, fysica, menselijk leven en ethica. “1 grote formule verklaart 

alles.” Hij gaat er vanuit dat de hele werkelijkheid is opgebouwd uit tegengestelden. 

Deze tegengestelden vormen samen een eenheid. Iedere realiteit is een synthese van 

tegengestelden. 



-De tegengestelden hebben met elkaar te maken en verlenen daardoor spanning aan de realiteit 

(symbool van boog). Hierdoor wordt een eigen structuur en dynamiek verleend.  

=Begin dialectische denken 

-Panta Rhei (πάντα ῥεῖ) Alles stroomt, alles is veranderlijk, niets is blijvend. 

-Vuur als oerstof. Vuur is het meest, en voortdurend, in beweging zijnde element. 

In plaats van het “zijn”, staat het “worden” voorop. Het ordenende principe noemt Heraclitus de 

“logos” dat zich doorheen alle tegenstellingen ontwikkelt. 

2.1.4)   Pythagoras (572-500 v.C.) 
Geboren op Samos. In 530 v.C. ging hij naar Croton waar hij een levensgemeenschap stichtte die 

toegewijd was aan Apollo. De leden, waaronder Aristoxen, koesterden de grootste eerbied voor hem 

(Magister dixit). Zijn visie was traditioneel en aristocratisch (conservatief). Politieke rechten mochten 

enkel in handen zijn van de bezittende klasse. Vrouwen waren toegelaten, het religieuze, zedelijke en 

wetenschappelijke gingen goed samen. Daarna kwamen er twee groepen: 

-Mathematikoi (wiskunde) 

-Akousmatikoi (religie) 

De Pythagorici geloofden dat de menselijke ziek van nature onsterfelijk is en verwant met de goden. 

Bij de dood verhuist de ziel van lichaam en dit in een bepaalde volgorde. Deze cyclus duurt 3000 jaar. 

 

2.1.5)   Parmenides van Elea (540-480 v.C.) 
Aanvankelijk was hij Pythagoreër, maar later maakte hij zijn eigen leer. Hij schreef een leerdicht in 2 

delen: -De weg van de waarheid (111 verzen bewaard) 

            -De weg van de mening (42 verzen bewaard) 

Hij was tegenhanger van Heraclitus. Heraclitus was gegrepen door de voortdurende verandering, 

filosoof van het “worden”. Parmenides was filosoof van het “onveranderlijk zijn”. 

De weg van de waarheid vertrekt vanuit een 3-ledige dysfunctie en de fundamentele vraag: “Is het of 

is het niet?” Hierop zijn slecht 3 antwoorden mogelijk: 

-“Het is en het is niet.” (wordt door de onwetende sterveling gekozen en is ook zinloos) 

-“Het is niet en kan onmogelijk zijn.” (Zinloos, men kan niet denken over iets dat niet bestaat) 

-“Het is en kan niet anders dan zijn.” (Enige juiste antwoord) 

Het zijnde is eeuwig. Als het zijnde zou zijn ontstaan, was er ervoor een niet-zijnde. En als het 

zijnde verdwijnt is er ook terug een niet-zijnde. Dit gaat in tegen de conclusie van het eeuwige zijnde. 

Het zijnde is één. Naast het zijnde kan alleen een niet-zijnde bestaan. 

Het zijnde is onveranderlijk. Als het zijnde zou veranderen, zou het een niet-zijnde worden. 

In De weg van de mening ontwerpt hij een kosmologie, gebaseerd op de principes van de 

tegengestelden. De fundamentele tegengestelden zijn licht en donkerte. Hij meent dat er geen 

worden is, geen beweging, geen verandering. “Onze zintuigen bedriegen ons omdat we beweging 

waarnemen.” 

2.1.6)   Zeno van Elea (490-430 v.C.) 
Leerling van Parmenides. Aristoteles noemt hem de grondlegger van de dialectiek. Zeno wil door 

bewijzen van het ongerijmde de kritiek op Parmenides weerleggen. Hierin probeerde hij de 

onmogelijkheid van veelheid, veranderlijkheid en beweging te bewijzen door aan te tonen dat de 

beweringen van het tegendeel tot onmogelijke conclusies leidt. (Reductio ad absurdum) 

 



Hij doet dit aan de hand van de volgende paradoxen: 

-Dichotomie: Iemand gaat op een doel af, maar dat doel zal hij nooit bereiken. Hij zal eerst de helft 

moeten afleggen, daarna de helft van de volgende helft, zo tot in het oneindige. Beweging is dus 

louter schijn. 

-De vliegende pijl: “De vliegende pijl is in rust.” Als hij zou bewegen, zou hij dat moeten doen op de 

plaats waar hij is. Dit kan niet want hij is er al. Ofwel moet hij bewegen op de plaats waar hij niet is 

en dat is helemaal onmogelijk. Beweging is dus een oneindige reeks van stilstanden. 

-Achilles en de schildpad: Opdat de snelle Achilles de trage schildpad moet inhalen, moet hij eerst 

tot het punt komen waar de schildpad vertrok. Wanneer hij daar aankomt is de schildpad echter 

weer gevorderd etc. Achilles zal dus niet kunnen vertrekken en de schildpad inhalen. 

Conclusie: Afstand, tijd en beweging zijn theoretisch deelbaar maar daarom nog niet feitelijk 

gedeeld. Deze opvattingen betuigen van een waanzinnigheid van de realiteit. Een tegenstander 

probeerde dit aan te tonen door gewoon heen en weer de wandelen. 

2.1.7)   Protagoras uit Abdera (480-410 v.C.) 
Een Sofist was oorspronkelijk eeen leraar, een rondreizende professor die de jeugd ee, 

privéopvoeding gaf. Protagoras was een filosoof, die voor zijn overtuigingen vervolgd werd en op de 

vlucht uit Athene gestorven is. 

-Homo-mensura-stelling: “Van alle dingen is de mens (homo) de maat (mensura), van de dingen die 

er zijn, dat of hoe ze er zijn en van de dingen die er niet zijn, dat en hoe ze er niet zijn.” Voor iedere 

mens zijn zijn eigen indrukken waar en kan geen objectieve supra-individuele waarheid aangewezen 

worden 

-Antilogiek/debatteerkunst: “Over alle dingen bestaan er twee, aan elkaar tegengestelde 

uitspraken.” Over ieder onderwerp kan men dus tegenstrijdige argumenten geven. Een ontwikkeld 

man kan van elke zwakke stelling de sterkere maken. 

-Agnosticisme: “Betreffende de goden kan ik niet weten noch dat ze bestaan, noch dat ze niet 

bestaan, noch welke gestalte ze hebben. Want veel is er dat verhindert het te weten, de niet-

waarneembaarheid en de kortheid van het mensenleven.” 

2.2) Socrates en Plato. 

2.2.1)  Socrates (470-399 v.C.) 
We kennen zijn theorieën vooral uit geschriften van Xenofoon en Plato. Socrates verplaatste de 

filosofische discussie van de natuurfilosofie van de eerste Griekse filosofen naar de ethiek. 

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

Filosofie was voor Socrates: Kritisch onderzoeken van het menselijke denken en handelen en de 

vorming van de jeugd. Hij voerde hiervoor gesprekken met kooplieden, politici, … op de markt van 

Athene. Ook ‘daalde hij af’ naar de havenstad Piraeus. Want alleen via wederzijdse interesse komt 

men tot inzicht. 

Hijzelf noemde zijn methode een geestelijke bevallingstechniek of 

maieutiek. (≠dialectiek, retoriek, hermeneutiek!) 

Maieutiek is er op gericht om de waarheid, die ergens in ons verborgen zit, 

geboren te laten worden. (metafoor vroedvrouw) 

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

het schone (zinzicht). 



Het juiste inzicht is het inzicht dat het ware nut en geluk van de mens tot stand brengt. (“Ken uzelf”) 

In elk van ons leeft een goddelijk beginsel, daimon, dat we in ons moeten leren herkennen. 

Parallel met meditatie van oosterse filosofie. 

 

2.2.2)  Plato (427-347 v.C.) 
Eerste radicale idealist uit de geschiedenis van de westerse filosofie. 

Volgens Plato’s ideeënleer is niets in de materiële werkelijkheid zo volmaakt als de idee die we ervan 

hebben. De échte ‘werkelijkheid’ is bij Plato het ideaal, en wat wij de realiteit noemen, is slechts een 

zwakke afschaduwing van dat ideaal. Hij illustreert dit aan de hand van de ‘Allegorie van de grot’. 

Verder beschouwde Plato in zijn Phaedrus de ziel als het intellectuele (inzicht) en morele (uitzicht) 

zelf. Hij zag de ziel als een driespan: de rede (wagenmenner), de wil (witte paard), de lust (zwarte 

paard). 

Plato’s kennisleer berust op zijn ideeënleer. We kunnen alleen maar kennen omdat we ons de 

wereld van de ideeën, waaruit onze ziel komt, kunnen herinneren. 

Volgens Plato’s deugdenleer bestaat de deugd erin orde en harmonie van de ziel te bereiken voor de 

mensen die in de stof gevangen zitten. Een deugd is een positieve eigenschap waar iemand over 

beschikt, als uitzicht op wat het juiste handelen inhoudt. 

2.3) Aristoteles (384-322 v.C.) 
Nuchtere pedagoog en privéleraar die zijn prinselijke leerling in alle wetenschappen moest inwijden 

en dit dan ook systematisch deed. 

2.3.1)  De logica 
Aristoteles begon met een studie van de logica, van het juiste denken: wat is een begrip, een 

oordeel, een conclusie, een definitie, een bewijs? 

Een syllogisme is een logische redenering bestaande uit twee premissen (majorterm-minorterm) 

waaruit een conclusie wordt afgeleid. 

Bv. Alle mensen zijn sterfelijk – alle koningen zijn mensen – alle koningen zijn sterfelijk. 

2.3.2)  De leer van de categorieën en de metafysica 
Onder categorieën verstaat men de verschillende opzichten waarin men het kan hebben over iets 

bestaande (bv. tijd, ruimte, kwantiteit, kwaliteit en substantie). 

Met deze categorieënleer stapt Aristoteles over naar de metafysica. Hier gaat het over dat wat na de 

fysica komt, namelijk de vragen die achter/na de studie van de natuur gesteld kunnen worden. 

Belangrijk is het onderscheid tussen de stof (de materie) en de vorm (geest, denken, idee) waaruit de 

werkelijkheid bestaat. Aristoteles zoekt naar een soort dialectische wisselwerking tussen stof en 

vorm. Dit met bepaalde hiërarchie. Bovenaan staat God, het zuivere denken. Al de rest is een 

mengvorm van stof en vorm. 

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

planten- en dierenwereld verbonden. Door zijn verstand wordt hij pas echt menselijk. Op dit niveau 

van inzicht via het verstand, vinden we ook de belangrijkste deugden en de bron van zin of geluk. 

 



2.3.4)  Indeling van de filosofie 
-theoretische vakken: logica, categorieënleer, metafysica, mathematica, fysica, psychologie. 

-praktische vakken: ethica, politiek, economie. 

-poëtische vakken: techniek, esthetica, poëtica. 

2.3.5)  Economie, politiek en ethiek 
Aristoteles heeft het enerzijds over economie als de wetenschap van het op een moreel en politiek 

verantwoorde wijze produceren en consumeren, en anderzijds over chrematistiek of de kunst van 

het zich mateloos verrijken. Economie dreigt steeds opnieuw te verworden tot chrematistiek, waarbij 

zich dan telkens een ethische verruiming opdringt. (bv. Koning Midas) 

Op politiek-maatschappelijk vlak is Aristoteles burgerlijk gematigd: geen ideale staat nastreven, maar 

met de bestaande middelen zo goed mogelijk trachten te regeren. Hij koos de monarchie boven de 

tirannie, de aristocratie boven oligarchie, …  

2.3.6)  Het realisme van Aristoteles 
Met Aristoteles’ ‘gezonde verstand’ alleen zou de westerse beschaving eerder een saaie boel 

geweest zijn. Toch heeft zijn denken tot in de 18e eeuw de Europese wetenschap beïnvloed. Maar 

soms zijn extreme vormen van denken en handelen nodig om een stagnatie te doorbreken. 

2.4) Hellenisme en Rome: stoïcijnen en neoplatonici 
Door de uitbreidingen van het Griekse rijk door Alexander de Grote, kwamen de Grieken in contact 

met andere culturen en geloven. Dit had grote gevolgen want plotseling kwam de Griekse cultuur in 

aanraking met de Babylonische wereld, de Perzische leer, en het boeddhisme. De Grieken konden 

deze ‘barbaren’ nu moeilijk negeren nu ze niet langer tegenstanders waren, maar medemensen in 

hetzelfde rijk. Ondanks hun gevoel van superioriteit konden ze niet beletten dat bepaalde ideeën, 

godsdiensten en stijlvormen en de Griekse cultuur binnendrongen. 

Het resultaat hiervan is het Hellenisme, de verrijkte multiculturele Griekse beschaving van Europa. 

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

grote filosofische richtingen, het stoïcisme en het neoplatonisme. 

2.4.1)  Het stoïcisme 
Stoa Poikilè, zuilengang in Athene. 

Zeno van Citium was beïnvloed door Socrates en voelde zich daarnaast verwant met de cynici, een 

school extreme Atheense denkers zoals Antisthenes. Zij zagen in dat de meeste mensen hypocrieten 

waren en eigenlijk alleen aan hun profijt dachten. Ze leefden volgens hun beginselen, zo eenvoudig 

mogelijk. Zeno en de stoïcijnen gingen niet zover als de cynici, maar hadden weinig geduld met 

Plato’s ideeënleer of Aristoteles’ metafysica. 

Je moet aanvaarden dat alles een begin en een einde heeft. Belangrijker dan deze leer van het 

ontstaan en einde van de wereld is de centrale plaats die de stoïcijnen geven aan de mens. God is 

voor de stoïcijnen een soort van welwillende wetgever die niet naast of boven de wereld staat, maar 

er deel van is. Iedere mens heeft een stuk van die goddelijkheid in zich, zoals de daimon van 

Socrates. 

Omdat de stoïcijnen alle mensen als gelijken beschouwen, is het stoïcisme de eerste 

radicaaldemocratische leer die ook door slaven kon worden aanvaard en beleefd. De volmaakte 

menselijke vrijheid bestaat erin zich door uiterlijkheden te laten beïnvloeden. Vandaar dat men 

stoïcijnen vaak als ‘koud’ omschrijft, nooit beïnvloedbaar door extreme gevoelens. 



2.4.2)  Het neoplatonisme 
Plotonius, laatste belangrijke klassiek filosoof, keerde terug naar de schone en ideale wereld van 

Plato. Plotonius geloofde in een opperste wezen, dat hij het Oergoede of het ‘Ene en het Al’, noemt. 

Dit Ene kan men met zijn verstand niet leren kennen. Maar door een vorm van uitstraling schept dit 

Ene de Wereldgeest (Nous), de ideeënwereld, de werkelijke wereld. 

De zintuiglijke wereld is, net zoals bij Plato, maar een bedrieglijke afschaduwing van deze ware 

ideeënwereld. De laagste trap van de emanatie is dan de zuivere stof, het Boze, de absolute 

tegenstelling aan het Ene. Het komt er dus op neer dit Boze zoveel mogelijk te beheersen. Onze ziel 

moet opstaan uit deze stof, wat gebeurt door ‘extase’, die ons met het geestelijke in contact brengt. 

2.5) Joodse en islamitische filosofie 
Wegens gebrek aan belangstelling voor filosofie en metafysica bij de Romeinen waren er eigenlijk 

geen nieuwe scholen ontstaan en moeten we de oorsprong van de laatste school, de neoplatonici, 

zoeken in een vluchtreactie tegen het verval van het Romeinse Rijk. Maar de komst van de 

Middeleeuwen laat nog heel wat vragen onbeantwoord. 

Het antwoord op deze vragen ligt in het werk van twee grote culturen die de traditie van de oudheid 

aan het christelijke Westen hebben overgemaakt: de Joodse en de Arabische. 

2.5.1)  Joodse filosofie 
Zonder een inzicht in de joodse fundamenten is het christendom onbegrijpelijk, en zonder een 

grondige kennis van het christendom en zijn evolutie kan men niet zinnig over de westerse filosofie 

praten. De joodse filosofen hebben, samen met de Arabische denkers, niet alleen de Griekse traditie 

bewaard, ze zijn zich vragen beginnen te stellen over de verhouding tussen hun godsdienstige 

overlevering en het rationele denken. 

2.5.2)  Islamitische filosofie 
Door hun openheid ten opzichte van de andere tradities, gepaard gaande met de ontwikkeling van 

de Arabische cultuur op zich, ontstonden overal centra van hoogontwikkelde cultuur, die een van de 

stromen gevoed hebben die de moderne westerse beschaving mogelijk hebben gemaakt. 

2.6) Christelijke filosofie 

2.6.1)  Scholastieke filosofie 
Onder scholastieke filosofie verstaat men de christelijk filosofie van de Middeleeuwen. Centraal 

staat de relatie tussen geloof en rede, de verhouding tussen zin en inzicht. 

Vroege scholastiek: samenvallen van geloof en rede. 

Hoogscholastiek: duidelijk onderscheid tussen geloof en rede. 

Late scholastiek: geloof en rede van elkaar gescheiden. 

2.6.2)  Thomas van Aquino (1225-1274) 
In zijn werk werd de hele filosofie van Aristoteles zo overtuigend met de christelijke leer verbonden. 

Hij trachtte als eerste een duidelijke grens te trekken tussen geloven en weten. 

De theoloog neemt aan dat God bestaat, dat de wereld door die God uit het niets geschapen werd 

en dat de mens een onsterfelijke ziel heeft, die ‘zuivere vorm’ is en niet kan vernietigd worden door 

lichamelijke dood. 

De filosoof Thomas spreekt niet over een ideeënwereld. We kunnen alleen maar kennen door onze 

zintuiglijke waarneming, door wetenschappelijk observeren en door over die waarnemingen na te 

denken. Er is niets in het verstand dat niet eerst in de zintuigen is geweest. 



Alles in het heelal krijgt zijn plaats volgens Thomas’ opvattingen. Inzicht leidt tot uitzicht in het leven 

en tot zin. Het komt er dus op aan door ons denken deze natuurlijke orde te begrijpen, zowel in het 

leven van het individu als in het leven van de maatschappij. 

Vijf beroemde godsbewijzen: 

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

-de eerste Oorzaak; alles heeft een oorzaak, en di leidt tot een eerste onveroorzaakte oorzaak. 

-de eerste Bron van al het noodzakelijke. 

-verschillende graden van volmaaktheid; er is ook een absoluut Volmaakte. 

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

Causaliteitsprincipe: er moet een eerste oorzaak van alles bestaan. 

Het begrip ‘gevolg’ bevat al het begrip ‘oorzaak’ (tautologie) 

2.6.3)  William van Ockham 
Gods bestaan kan je niet bewijzen, dat moet je geloven. Filosofie heeft niets met theologie te maken. 

Je moet geen onnodige bewijzen zoeken. Thomas maakte enkel een onderscheid tussen filosofie en 

theologie. Ockham stelt een duidelijke scheiding tussen de twee. 

Hoofdstuk 3: Zingeving tussen haakjes. 

3.1)     Het rationalisme 
De rationalisten (Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff) namen aan dat we de waarheid door ons 

verstand, onze ratio, konden vinden, vandaar de naam ‘rationalisten’. Het waren bijna uitsluitend 

Franse en Duitse denkers, in tegenstelling tot de Engelsen, die als empiristen de zintuiglijke 

waarneming als basisinstrument aanzagen. 

3.1.1)  René Descartes (1596-1650) 
Voor de eerste keer sinds Aristoteles botsen we op een denker die een heel filosofisch systeem van 

op de grond opbouwt. Hij was eropuit een juist inzicht in de dingen te krijgen. 

Descartes begint met een methodische twijfel (Discours de la Méthode) om te zien of er iets is 

waaraan uiteindelijk niet meer getwijfeld kan worden. De twijfel begint met de zintuiglijke 

waarneming. 

“Ten slotte overwoog ik dat we alle gedachten die we hebben wanneer we wakker zijn, ook kunnen 

hebben wanneer we slapen (terwijl er dan in werkelijkheid geen een bij is die waar kan zijn), zodat ik 

het besluit nam om te doen alsof alles wat mij ooit voor de geest was gekomen niet meer waarheid 

bevatte dan een bedrieglijke droom. Maar onmiddellijk daarop besefte ik het volgende: terwijl ik 

aldus wilde denken dat alles onwaar was, kon het niet anders dan dat ik, die dat dacht, iets ben. En 

beseffend deze waarheid: ik denk, dus ik ben.” 

Hier houdt de twijfel op, en van hieruit begon Descartes opnieuw om rationeel een werkelijkheid op 

te bouwen. Dit is voor Descartes het “prima pricipe” van de filosofie. Het bestaan van het denken is 

“clair et distinct”. We moeten verder zoeken naar “des idées claires et distinctes” want alleen die zijn 

waar. 

Het allereerste idee dat we vinden, is het bestaan van God. De Godsidee kan ik mezelf niet gegeven 

hebben, want ze bevat volmaakte realiteit, die ik niet bezit. Dus moet God zelf de oorzaak van de 

idee zijn. 

 



Naast het bestaan van God, bewijst Descartes ook nog het bestaan van de materiële wereld. We 

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

Zo vond Descartes dus als duidelijke en onderscheiden ideeën: 

-Het bestaan van God 

-Het denken (cogitatio) 

-De materiële wereld (extensio) 

3.1.2)  Gottfried Wilhelm Leibniz 
God is de Grote Uurwerkenmaker, die de beweging van de ene klok, ons lichaam, op voorhand heeft 

afgestemd op die van de andere klok, onze geest (harmonia praestabilita) zodat we de indruk krijgen 

dat er een direct verband is tussen lichaam en geest. 

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

3.2.1)  John Locke (1632-1704) 
Hij begint met het verwerpen van aangeboren concepten of morele ideeën. De mens begint dus als 

een ongeschreven blad. Door ervaringen krijgt ons bewustzijn een inhoud en deze inhoud noemt 

Locke ‘Ideeën’. 

Onze ervaring is tweeledig: uiterlijke zintuiglijke ervaringen (sensation) en innerlijke zelfobservatie 

(reflection). De dingen die we zintuiglijk waarnemen, gebben primaire en secundaire eigenschappen. 

De primaire eigenschappen zijn objectief, terwijl de secundaire eigenschappen pas door de 

waarneming, dus subjectief ontstaan. 

In plaats van zoals Descartes te vertrekken bij de twijfel, komt Locke uit bij de twijfel. 

Locke pleitte voor onderling begrip, omdat je niet mag verlangen dat anderen, vanuit een andere 

ervaring, automatisch door jouw inzichten overtuigd zullen worden. Daar waar mensen met minder 

opvoeding en kennis gewoonlijk ook minder verdraagzaam zijn, is een grondige opvoeding een 

voorwaarde voor een tolerante maatschappij. 

3.2.2)  George Berkeley (1685-1753) 
Staat bekend als de radicaalste van de empiristen omdat hij het bestaan van de materiële wereld 

verwierp. Materiële voorwerpen bestaan alleen maar omdat en terwijl we ze waarnemen, in de 

waarneming zelf. Hoe kunnen we bewijzen dat er, verder dan waarnemingen, nog iets is? 

Eerste besluit: alle secundaire eigenschappen (Locke) zijn subjectief en behoren enkel tot de 

waarneming. 

Het feit dat we iets waarnemen in ons bewustzijn is nog geen bewijs dat er niets is buiten ons 

bewustzijn dat die waarnemingen veroorzaakt. 

3.2.3)  David Hume (1711-1776) 
In zijn Treatise on Human Nature verklaart Hume de 4 omstandigheden die ertoe leiden dat men 

rechtvaardigheid niet kan wegdenken. 

-Het individu is voor bevrediging van basisbehoeften aangewezen op samenwerking met anderen. 

-Mensen beschikken slechts over een beperkte naastenliefde of mededogen. 

-Goederen zijn schaars. 

-Mensen hebben ongeveer dezelfde basisbehoeften. 

 

De mens is een ‘denkend ding’ en is verdeeld 

tussen de wereld van cogitatio en extensio. 



Alle kennis begint met indrukken (impressions), die ideeën veroorzaken. Door verbinding van deze 

ideeën vergroten we de stof van onze kennis. De menselijke kennis probeert uit vele ‘oorzaken’ van 

de natuurverschijnselen een paar algemene oorzaken af te leiden. Dit is toegelaten zolang we op het 

terrein van de ervaring (indruk en idee) blijven. 

Uiteindelijk werd Hume een scepticus en kwam hij tot de conclusie dat je door ervaring en observatie 

niets over de werkelijkheid te weten komt. 

3.3)     De ongenadige kritiek van Immanuel Kant 

3.3.1)  Kritik der reinen Vernunft 
Synthese tussen empirisme en rationalisme met implicaties voor de ethiek. 

De werkelijkheid op zich (das Ding-an-sich) zendt zintuiglijke waarnemingen uit die ons verstand 

bereiken. Ons verstand is echter geen ongeschreven blad (Locke), maar een (a-priori) gestructureerd 

instrument dat die waarnemingen in bepaalde, in ons aangeboren, vakjes of categorieën plaatst. 

Ons verstand vervormt de zintuiglijke ervaring automatisch zodat we in feite niets kunnen weten 

over het Ding-an-sich. Kant noemde het Ding-an-sich ‘Nou-menon’ (wat via de geest gekend wordt) 

en de ervaring van de zintuigen ‘Fenomenen’ (verschijnselen). 

Twee sets van oordelen: 

-Een analytisch oordeel is een oordeel waarbij het gezegde al in het onderwerp zit. Hier speelt 

ervaring geen rol. 

-Een synthetisch oordeel legt een verband met of brengt elementen uit de ervaring. 

-Een empirisch oordeel berust volledig op de ervaring. 

-Een ‘a-priori’ oordeel heeft meer nodig dan louter observatie. 

Gevolg van deze theorie was dat hij geen enkele van de grote waarheden van de filosofie meer kon 

bewijzen. Dit omdat deze waarheden niets empirisch hebben. 

“Als er niets zeker is, zelfs niet het bestaan van God, zelfs niet de mensen en dingen die ons dierbaar 

zijn, heeft het dan nog zin voort te leven?” 

3.3.2)  Kritik der praktischen Vernunft 
Hierin stelt hij 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 van de beoefening van de deugd. 

Rechtvaardigheid kan uiteindelijk alleen maar door God worden verzekerd. In dit leven ervaren we 

deze rechtvaardigheid meestal maar beperkt dus dit bewijst niet rationeel, maar moreel het bestaan 

van God en de onsterfelijkheid. 

Op intellectueel niveau blijven we dus met onze diepe onwetendheid zitten. Op het morele niveau 

aanvaarden we echter wel het bestaan van God, de onsterfelijkheid van de ziel en de vrije wil. 

3.4)     Hegel en het Duitse idealisme 

3.4.1)  Idealisme en materialisme 
Het idealisme is een filosofie die aan de idee voorrang geeft. Op kennistheoretisch vlak plaatst het 

idealisme de idee boven het zijn om tot inzicht te komen. Op ethisch vlak stelt het idealisme vanuit 

het altruïsme idealen als norm in plaats van zich te baseren op de feitelijkheid als uitzicht bij het 

handelen. 

Het materialisme is een filosofie die aan de materie voorrang toekent. Op kennistheoretisch vlak 

identificeert het materialisme het zijn met de materie. Op ethisch vlak kent het vanuit bezitsdrang of 

egoïsme aan het materiële meer waarde toe dan aan bijvoorbeeld het culturele. 



3.4.2)  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
Hegel werd al belangrijkste Duitse idealist beschouwd. 

3.4.3)  Logica, natuurfilosofie en filosofie van de geest 
De Logica bij Hegel is hetzelfde als de ‘ontologie’ of zijnsleer. Ze gaat over het Zijn van de logos, de 

geest of God vóór de schepping: God bestaat zonder enige innerlijke tegenstelling. Maar door de 

schepping (natuurfilosofie) ontstaat een ongelooflijke contradictie tussen de zuivere geest en de stof. 

Het is deze contradictie die de motor zal worden van elke verdere ontwikkeling. Deze ontwikkeling 

zie je al in de natuur, maar pas in de mens begint de terugkeer van de geest naar zijn oorsprong 

(filosofie van de geest). 

Hegel verklaart de ontwikkeling van de hele geschiedenis: terugkeer, via contradicties, van de geest 

uit het ‘anders zijn’ tot God. 

Als ‘subjectieve geest’ ziet hij zijn eigen geestelijke substantie als identiek met zijn bewuste 

handelen. De ‘objectieve geest’ is het Recht, de Moraal, de Zedelijkheid. 

God verenigt zich in het subjectieve (de individuele mensen) en het objectieve (de instellingen). Zo 

keert de Geest via de geschiedenis van de mensen en de instellingen terug tot God, het ‘denken van 

het denken’. 

3.4.4)  Optimisme 
We ontwikkelden onszelf en onze cultuur tot een steeds grotere rijkdom en vrijheid, om uiteindelijk, 

gedragen door de dynamiek van de Geest, terug te komen bij God. 

3.4.5)  Dialectiek 
Uitgaande van de grote contradictie tussen God en de Natuur ontwikkelt Hegel zijn denken in 

overeenstemming met de dialectische gang van de wereld. Alles verloopt volgens het schema:  

thesis (T) – antithesis (A) – synthese (S). 

-de ontwikkeling moet altijd door negatie gaan. 

-de negatie van de negatie bevat tegelijkertijd elementen van de thesis en antithesis. 

-de synthese is een stap verder dan thesis/antithesis, dus een vooruitgang. 

-de synthese is geen absoluut eindpunt, maar begin van een verdere ontwikkeling/nieuwe thesis. 

-deze synthese is dus geen compromis, maar het resultaat van een botsing tussen these/antithese, 

die beide in de synthese worden opgeheven. 

Hoofdstuk 4: Maatschappelijke en persoonlijke zingeving. 

4.1)     Ludwig Feuerbach 

4.1.1)  Het materialisme 
2 betekenissen: In de ethische betekenis is het een filosofie die voorrang geeft aan de materie. In de 

kennistheoretische betekenis, zoals bij de presocratici, wordt het zijn geïdentificeerd met de materie. 

In het algemeen staat materialisme voor een filosofie die aan de materie voorrang geeft. 

Een materialist is dan iemand die het geluk zoekt in de hoeveelheid materiële goederen die je kan 

verzamelen en die de menselijke waarde beoordeelt naar het bezit. 

De Franse en Duitse materialisten van de 18e en 19e eeuw verzetten zich tegenover de idealisten. Zij 

stellen dat alles, ook het denken, uit de materie bestaat en dat ‘de geest’ in feite een product van 

deze materie is. Alleen hebben we nog geen verfijnde wetenschappelijke instrumenten om deze 

‘geest’ te kunnen analyseren. 



4.1.2)  Het materialistisch humanisme 
Voor Ludwig Feuerbach (1804-1872) was de filosofie de wetenschap van de hele werkelijkheid in 

haar totaliteit. Hij legde de nadruk op de natuur, die zintuiglijk begrepen kan worden. Dit in 

tegenstelling met Hegel, die de totaliteit begreep als de ‘terugkeer van de geest doorheen de 

geschiedenis tot zichzelf.’ 

Zintuiglijkheid, waarheid en de werkelijkheid zijn één geheel, waarbij het stoffelijke en het geestelijke 

in de mens samenkomen. Soort van synthese tussen het materialisme en idealisme. 

“Door de ervaring van de menselijke ellende, onrechtvaardigheid, armoede en onvrijheid, ontstaat bij 

de mens op zoek naar zingeving een verlangen naar een ‘hogere werkelijkheid’, waar allen 

rechtvaardig, welvarend en vrij zouden zijn.” 

Zo projecteren de mensen hun emoties en verlangen op een niet-bestaande God in een niet-

bestaande hemel. God is dus een creatie van de mens. 

Alleen echter door zich te bevrijden uit de illusie van de godsdienst, kan de mens zichzelf volledig 

ontwikkelen. Feuerbach gebruikt voor die illusie de term ‘Entfremdung’ (aliënatie). 

Naast het lichaam en de geest, vindt Feuerbach vooral het hart belangrijk. Er is sprake van 

‘naastenliefde’. Men spreekt hier dus van een ‘antropocentrische’ (Άνθρωπος = mens) filosofie. 

4.1.3)  Kritiek 
Eerst en vooral zijn het de christelijke denkers die kritiek hebben op Feuerbach, maar ook uit een 

andere hoek komt scherpe kritiek: de kring van linkse denkers zoals Marx. Zij verzetten zich vooral 

tegen de té ‘abstracte’ mens van Feuerbach die het te weinig heeft over sociaal en historisch 

bepaalde mensen. 

4.2)     Karl Marx (1818-1883) 

4.2.1)  Situering en levensloop 
Behoorde al vroeg tot de links-hegeliaanse volgelingen van deze grote Duitse idealist. Hij geloofde 

dat de filosofie niet alleen de wereld moest interpreteren, maar ook veranderen. 

In 1864 richtte hij, samen met Friedrich Engels, de ’Internationale Arbeidersvereniging’ op, die later 

onder de naam ‘Eerste internationale’ de geschiedenis in zou gaan. 

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

illusie van de godsdienst, maar hij wijst ook op volgende zaken: 

-‘De mens’ van Feuerbach is een abstractie. We moeten mensen bekijken zoals ze nu leven en zoals 

ze in de geschiedenis geleefd en gewerkt hebben. (Historisch materialisme) 

-De dialectische methode van Hegel (these-antithese-synthese) mag niet opzijgeschoven worden, 

want deze is van belang om een nieuwe materialistische theorie te ontwikkelen. 

-De godsdienst (‘opium VAN het volk’) heeft twee kanten. Enerzijds dient het om de mens 

gehoorzaam en volgzaam te houden. Anderzijds is het ook een uitweg uit de menselijke ellende, 

wellicht de enige weg naar zingeving voor arme en onderdrukte massa’s. (bv. We Shall Overcome) 

De mens moet dus volgens Marx, tegelijkertijd met een verwerping van godsdienst, wel tot rationeel 

inzicht komen over de ware oorzaken van hun ellende en de middelen om hieraan wat te doen. 

Anders is deze verwerping nutteloos. 



4.2.3)  Marx’ kritiek op de burgerlijke revolutie 
‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid’ betekenden volgens Marx weinig voor de overgrote massa 

van de mensen. Voor de meerderheid (arbeidersklasse) bestond de ‘vrijheid’ niet. De ‘gelijkheid’ had 

evenmin dezelfde betekenis voor rijk en arm. Er was sprake van een formele gelijkheid, die de 

feitelijke ongelijkheid verborg. Ook waren er geen gelijke kansen. En ook van ‘broederlijkheid’ bleef 

er niet veel meer over. 

“Als we deze ideeën van de burgerlijke revolutie ernstig nemen, moeten we ook de omstandigheden 

scheppen waarin ze gerealiseerd kunnen worden.” 

4.2.4)  De ontwikkeling van de mensheid: arbeid en technologie 
De mens wordt pas mens wanneer hij bewust en vrij gaat produceren, dus door middel van arbeid. In 

de eerste fase diende het werk om de leden van de stam in leven te houden. Er was geen tijd voor 

cultuur of wetenschap. Dit was het ‘primitief communisme’. Primitief qua technologie en 

communistisch qua onverdeeldheid van arbeid of klassen. 

Door ontwikkeling van arbeid en technologie ontstaat er een meerproductie. Betere planning 

betekent ook specialisatie en arbeidsdeling.  

Door ruil met andere stammen ontstaat er handel. Hierdoor ontstaat er een heersende klasse die 

zowel de goederen als de ideeën controleert. (Slavenmaatschappijfeodalismekapitalisme) De 

verandering kan slechts echt zijn als ze ook materieel gefundeerd is. 

In plaats van en klassenmaatschappij stelt Marx de uitbouw van een democratische, socialistische 

maatschappij, die op de twee pijlers van democratie en socialisatie berust. Er zou economische 

democratie zijn en de productiemiddelen komen het best in handen van de gemeenschap. Dit 

betekende dus de afschaffing van het privébezit. 

Een overgang van een kapitalistische naar een socialistische maatschappijvorm zal volgens Marx een 

strijd vergen die verschillende vormen zal aannemen. Zowel democratisch-legaal als revolutionair. 

4.2.5)  Aliënatie en reïficatie 
Aliënatie (Entfremdung) betekende voor Hegel dat, door de Schepping, God zichzelf ‘vervreemdt’ in 

de Natuur. Voor Feuerbach waren dat de menselijke verlangens en energieën die aan de illusies van 

de bovennatuur vergooid en daardoor voor de mens zelf vervreemd waren. 

4 elementen van de menselijke aliënatie: 

-de planning werd de meeste arbeiders ontnomen. 

-het product dat ze maken, hoort hun niet toe. 

-het loon dat ze verdienen, is maar een deel van de door hen geproduceerde winst. 

-ze brengen hun hele leven door in een fabriek of kantoor zodat er niets meer van hun talenten 

overblijft. 

-(vervreemding ten aanzien van de medemens dankzij de technologie) 

Naast en met deze aliënatie, spreekt Marx over dubbele reïficatie (Verdinglichung) van de mens in 

deze maatschappij. De mens komt in functie te staan van een ding (Latijn: Res) i.p.v. omgekeerd. 

-Moderne werknemers worden aanhangsels van hun werktuigen. In plaats van de mens, staan de 

dingen centraal. (Modern Times) 

-Geld bepaalt leven, status, dood en kansen. Dus weer een ‘ding’ door de mensen gemaakt, dat 

controle over ons krijgt. 



Marx gelooft niet dat ideeën alleen de wereld kunnen veranderen. Wel ziet hij de filosofie als een 

theorie die inzicht verschaft omtrent de reële toestanden van concrete mensen en die de mensen 

over hun situatie informeert, tot de mensen zelf bereid zijn tot handelen over te gaan om zich uit hun 

onderdrukking te bevrijden. 

4.2.6)  Kritiek 
-Kerken verweten hem van aanvallen op Godsdienst en Kerk. 

-Adel en burgerij verweten hem van het preken tot opstand. 

-Traditionele filosofen zeggen dat hij economie, politiek en sociologie binnensmokkelde in de 

filosofie. 

-Progressieve denkers en hervormers verweten hem dat hij het optimisme van Hegel geërfd had. 

-Anarchisten geloofden niet in de partij van Marx. 

-Andere socialisten verwierpen zijn dialectisch materialisme. Elke historische materialistische 

overgang kon zo dialectisch worden verklaard. 

4.3)     Arthur Schopenhauer (1788-1860) 

4.3.1)  Situering 
Schopenhauer verzette zich tegen het absolute optimisme van Hegel. 

4.3.2)  Levensloop 
Waar Hegel de grote nationale en religieuze heropstanding vierde, behoorde Schopenhauer tot de 

andere romantiek, die oog had voor de diepe onzekerheid van het menselijke bestaan en die zich 

vaak tot een pessimistische levensvisie aangetrokken voelde, wat bij een aantal bekende namen tot 

zelfmoord leidde. 

4.3.3)  Die Welt als Wille und Vorstellung 
Twee stellingen: De wereld op zichzelf (an sich) is Wil en de wereld voor mij is Vorstellung 

(representatie, schijn). De werkelijkheid is dus de Wil die alles drijft (en niet de Weltgeist van Hegel). 

Deze Wil is almachtig, onstuitbaar, zonder oorzaak, reden of kennis. 

Door het ‘principe van de individuatie’ werkt die Wil in elk van ons als ‘Wille zum Leben’. Maar deze 

wil leidt onherroepelijk tot zelfvernietiging (met een fiets zonder remmen van en berg gaan). Er is 

dus volgens Schopenhauer geen enkele reden tot optimisme. 

Maar Schopenhauer ziet twee manieren om dit onontkoombare proces enigszins te vertragen: 

-Door kunst, vooral muziek dat als pijnstillend middel werkt. 

-Door Godsdienst, die ons leert hoe we onze behoeften moeten beperken en het leven moeten 

relativeren. 

Dit zijn twee mogelijke systemen van zingeving, maar ook van handelen (rechtvaardigheid en 

medelijden). 

4.4)     Søren Kierkegaard (1813-1855) 

4.4.1)  Situering 
Heeft kritiek op het monumentale systeem van Hegel. Voor Kierkegaard is de mens, het individu, het 

centrum van de wereld en de filosofie. Hij vertrok vanuit een christelijk schuldbewustzijn en 

melancholie. Leven en denken waren voor hem één. 

4.4.2)  Enteneller 
Wat telt is de werkelijke existensie van de mens, het individu, in het nu. Want alleen daarover is 

volgens hem filosofie mogelijk en zinvol. 



Wanneer je nadenkt over de situatie van de mens en de wereld, kom je tot het inzicht dat de wereld  

zinloos is en dit inzicht leidt een denkend mens tot angst en wanhoop. Hoe geraakt een mens nu uit 

deze diepe en reële angst? 

-Richt je niet tot het uiterlijke, het ‘esthetische’. Dit leidt tot nog meer wanhoop. 

-Ook niet door zuiver menselijke innerlijkheid, het ‘ethische’. 

-Enkel door het volledig opgeven van zichzelf aan God, het ‘religieuze’. Dit kan je enkel bereiken via 

het inzicht in de zinloosheid van de wereld en de wanhoop over je eigen bestaan. (Dit is geen 

theologisch Godsbewijs!) 

-De mens is voor zijn eigen leven verantwoordelijk, hij moet ‘existentieel’ denken en handelen en 

zich wijden aan het ontdekken van belangrijke levenswaarden. Ook al leidt dit tot het zichzelf voor 

een deel wegcijferen. 

2 belangrijke elementen van zijn filosofie: 

-De mens kan slechts tot angst en wanhoop komen, want dit is de ware existentie van de mens in de 

wereld. 

-Door overgave aan God komt de mens tot een zinvol hoger leven in het religieuze, waar alleen nog 

redding kan gevonden worden. 

4.4.3)  Kierkegaard en Marx 
Allebei zetten ze de mens centraal en keren ze zich tegen Hegel, maar de verschilpunten zijn 

belangrijk: 

-Kierkegaard zag het individu op zich, Marx beschouwde het individu als deel van een 

sociaalhistorisch bestel. 

-Kierkegaard zocht de oplossing in de overgave aan een persoonlijke God; Marx zoekt de bevrijding 

door de revolutionaire verandering van de maatschappij. 

4.5)     Friedrich Nietzsche 
NIET KENNEN 

Hoofdstuk 5: Filosofie in de eeuw van zinloze wereldoorlogen. 

5.1)     Fenomenologie en existentialisme 
De fenomenologie (de leer van de fenomenen of verschijnselen) is een moeilijk samen te vatten 

begrip, omdat het juist niet puur rationeel kan worden samengevat en in feite mede-beleefd moet 

worden. Men dient onderscheid te maken tussen: 

-De fenomenologie van Kant, ‘de leer van de verschijnselen van de dingen’, tegenover het niet te 

vaten Ding-an-sich. 

-De fenomenologie van Hegel, waar het gaat om het aan zichzelf ‘verschijnen’ van de geest doorheen 

de natuur en de geschiedenis, vanuit de zintuigelijke kennis tot het absolute weten. 

-De moderne fenomenologie. 

5.2)     Edmund Husserl (1859-1938) 
Hij ging uit van de ‘intentionaliteit’ van Franz Brentano. Voor Brentano is de fenomenologie in feite 

een ‘beschrijvende psychologie’. Hij onderscheidt voorstellingen, oordelen en emoties. Essentieel 

voor hem is de ‘intentionaliteit’, het op het object gericht zijn van de geest: we richten onze 

psychische aandacht dus volledig op het object dat we willen kennen. Het bewustzijn is altijd het 

‘bewustzijn van iets’. We moeten ons ontdoen over alle voor-oordelen die we over het object 

hebben. 



De fenomenologie reduceert ons denken tot het object (de zogenaamde ‘fenomenologische 

reductie’). Dit is een vorm van beschrijvende/descriptieve psychologie. “Ik neem dit object waar, 

meer kan ik in deze fase niet zeggen.” 

Wat we zien, is het fenomeen, en dat valt niet samen met dat wat eerst in mijn bewustzijn komt. 

“Het waargenomen object verschijnt in mijn bewustzijn, maar is meer dan wat in mijn bewustzijn 

verschijnt.” Vanuit het bewustzijn “zu den Sachen selbst” gaan. 

Nu gaan we proberen het ‘wezen’ van de dingen te bereiken, te komen tot de zogenaamde 

‘Wesensschau’. Voor Husserl bestaan er alleen maar fenomenen. Het komt er op aan tot het wezen 

van die fenomenen door te dringen. “Het zijnde verschijnt slechts in en door de fenomenen.” 

Door telkens opnieuw in de fenomenen door te dringen, ontdek je gemeenschappelijke elementen 

die dieper gaan dan uiterlijke verschillen. 

Door een beroep te doen op al onze eigenschappen komt de fenomenologie dicht bij de artisitieke, 

poëtische visie. Het veronderstelt een geheel nieuwe houding en wijze van zinvol ‘kijken’ die niet 

vanzelfsprekend is. 

5.3)      Martin Heidegger 
NIET KENNEN 

5.4)     Karl Jaspers 
NIET KENNEN 

5.5)     Jacques Maritain 
NIET KENNEN 

5.6)     Jean-Paul Sartre (1905-1980) 

5.6.1)  Situering 
Sartre ontwikkelde zich, in tegenstelling tot zijn voorgangers, uit de literatuur. Zijn filosofie draait 

rond twee polen: 

-Een antwoord op de vraag naar zin. (Humanistisch/atheïstisch existentialisme) 

L’être et le néant (1943) 

-Een antwoord op de vraag naar uitzicht bij het handelen. (Sociale filosofie) 

Critique de la raison dialectique (1960) 

In zijn existentialistisme zet hij de traditie van Husserl en Heidegger voort, en in zijn politieke 

engagement staat hij dicht bij het Marxisme. 

5.6.2)  Sartres humanistisch of atheïstisch existentialisme 
Waarom-vraag: 

-L’existence précède l’essence: 

De essentie van het menselijke zijn is toevallig. Het leven is een vrije val van de moederschoot in het 

graf. Deze visie is niet noodzakelijk pessimistisch maar als je je aan deze waarheid onttrekt, leef je 

oneerlijk en niet authentiek. 

-La réalité-pour-moi: 

De werkelijkheid bestaat uit de werkelijkheid op zich, en de werkelijkheid voor mij. Alleen de 

werkelijkheid die IK beleef, is van belang. Kennis komt dus via het individu, en zeker niet via een of 

andere Goddelijkheid. Maar er zijn ook anderen die een werkelijkheid-voor-zich beleven: mijn 

werkelijkheid sluit die werkelijkheid van de anderen niet uit. 



Hoe gaan we dus met de anderen omgaan? Zij leiden ons tot intersubjectiviteit. We ontmoeten de 

anderen op verschillende manieren. Het komt er op aan deze ontmoetingen fenomenologisch te 

onderzoeken. Uit al deze observaties vormen we een beeld van de anderen en van onze mede-

wereld. Pas wanneer deze observaties bewust beleefd worden, kunnen we van een existentiële 

benadering spreken. 

-Exister c’est choisir: 

De mens is voor Sartre fundamenteel vrij. Deze vrijheid is tegelijk een gegeven en een opdracht om 

ons in vrijheid te ontwikkelen. Dit is een zware opdracht, daarom proberen we er zoveel mogelijk aan 

te ontsnappen. Ondraaglijke situatielijdenangstkwade trouwontkennen van vrijheid. 

Sartre laat geen religieuze uitweg toe, het is net door deze angst dat je existeert.  

-L’existentialisme est un humanisme: 

Volgens Sartre wordt juist door het existentialisme een echt menselijk leven mogelijk. De mens is 

niets anders dan wat hij van zichzelf maakt. 

5.6.3)  Sartres sociale filosofie 
Sartres keuze voor de onderdrukte en uitgebuite massa’s, een logisch gevolg van zijn existentialisme, 

betekende daarom nog niet dat hij met alles akkoord ging wat de marxisten dachten en deden. In zijn 

werk Critique de la raison dialectique komen volgende stellingen: 

-Het marxisme is de enige filosofie van onze tijd die zich zinvol met de hele werkelijkheid bezighoudt. 

-Sartre wijst op het reële karakter van onze gevoelens en de beperkingen van het intellect. 

-Ieder van ons behoort tot een bepaalde categorie, maar ieder van ons is, als individueel persoon, 

meer dan enkel deze categorie. 

-De vrijheid van het individu kan nooit losgemaakt worden van die van de anderen. 

-We moeten een onderscheid maken tussen de interpretatie van de geschiedenis en we concrete 

benadering van de werkelijkheid. Het zijn twee kanten van één filosofie als je ze uit elkaar haalt. 

Marxisme zonder existentialisme = dogmatisme. 

Existentialisme zonder marxisme = pessimisme/ontwikkeling religieus existentialisme. 

5.7)     Gabriël Marcel, Martin Buber en Emmanuel Levinas 
Hier komt het religieuze existentialisme aan bod, zowel christelijk-religieus als de joodse filosofie. 

5.7.1)  Het christelijke existentialisme van Marcel (1889-1973) 
Hij gaat uit van de tegenstelling tussen datgene dat we hebben en datgene dat we zijn. Dat wat we 

zijn, is ons wezen. Datgene dat we hebben maakt ons tot slaven en gaat ons leven steeds meer 

bepalen. Marcel maakt en fundamenteel onderscheid tussen het probleem en het mysterie. De mens 

kan in zijn denken verder gaan dan het onderzoeken van de problemen en kan zich openstellen voor 

het mysterie. Zo komen we tot een zijn dat tragisch is en dat we slechts kunnen verdragen door ons 

te richten op God en anderen. 

5.7.2)  De joodse existentiefilosofie van Buber en Levinas 
Bubers theorieën slaan vooral terug op het chassidisme (strenge Joodse leer van de Kabbala) en het 

zionisme (joodse natie heeft recht op een eigen grondgebied). 

In zijn werk Ich und Du staat de mens op twee manieren in de wereld: ‘ich-du’ en ‘ich-es’. Ich-du slaat 

op het menselijke bestaan dat wezenlijk een relatie is tussen ik en jij. Ich-es slaat op de ervaring van 

de dingen rond ons.  



We kunnen vandaag de dag steeds minder spontaan in relatie treden tot de anderen. De hoogste 

relatie is het gesprek met God, het eeuwige ‘Du’. Door deze onophoudelijke dialoog van mens tot 

mens zullen we ook, zonder klassenstrijd of revolutie een nieuwe maatschappij scheppen. 

Levinas gebruikte de fenomenologische methode. Hij ziet ons bestaan als een opdracht en een 

oproep. Hij gelooft niet dat we door het denken de werkelijkheid kunnen benaderen. De kern is de 

ervaring van of het opstaan voor de Ander. We kunnen van be-grijpen en zelfontplooiing overgaan 

tot verantwoordelijkheid voor de anderen. Als we dat niet doen zullen we nooit helemaal mens 

worden. De aandacht voor het inzicht in de werkelijkheid richt ons dus naar het belang van het juiste 

uitzicht op ons verantwoordelijk handelen. 

5.8)     Ernst Bloch (1885-1977) 

5.8.2)  Blochs Methode: ‘sporen zoeken’ 
Bloch gat uit van anekdoten, faits divers, chansons, gebeurtenissen, dingen en gewoonten die we ten 

onrechte als vanzelfsprekend aanvaarden. Overal zoek hij de sporen van een diepere werkelijkheid 

achter de oppervlakkige schijn van het alledaagse. 

5.8.3) Utopie 
Bloch onderscheidt ‘abstracte’ en ‘concrete’ utopieën. De abstracte utopieën zijn wereldvreemde, 

vrijblijvende fantasieën die ons helpen uit onze dagelijkse werkelijkheid te ontsnappen. Concrete 

utopieën zijn die wensdromen die wel bereikt kunnen worden en die daarom de ontwikkeling van 

individu en maatschappij mogelijk gemaakt hebben en nog mogelijk maken. 

De diepste kracht van onze persoonlijke en sociale geschiedenis is de hoop. 

5.8.4)  Hoop 
Bloch noemt hoop een ‘docta spes’, een bewuste, intelligente hoop die ver van naïef is. Hij behandelt 

hiermee een militant optimisme omdat het volgends hem alleen maar gerechtvaardigd is als we 

tegelijkertijd proberen iets aan onze toestand te doen. Iemand in een slechte situatie mag dus niet 

alleen ‘hopen’ dat het goed komt want er zal geen ‘deus ex machina’ ons komen bevrijden.  

“Alleen een atheïst kan een goed christen zijn; alleen een christen kan een goed atheïst zijn.” 

Voor Bloch bestaan er twee soorten godsdienst: 

-de traditionele godsdienst die de menselijke ellende verzacht maar de machtsstructuren niet 

aantast en een beter hiernamaals belooft. Bloch verwerpt dit als reactionair. 

-de godsdienst die de menselijke bevrijding tot haar opgave maakt en daadwerkelijk voor verbetering 

van het materiële én geestelijke lot strijdt. 

Jezus was voor Bloch een a-theïst omdat hij de mens in het centrum van zijn boodschap zette. 

Daarom werden de eerste christenen als atheïsten vervolgd. 

5.8.5)  De menselijke vrijheid 
Alle menselijke vrijheden zijn op de macht veroverd. We moeten deze individuele en sociale vrijheid 

tot onze levensopgave maken door er ons van bewust te worden dat: 

-we die vrijheid niet alleen kunnen bereiken; en 

-dat we aan het einde staan van een traditie die zo oud is als de mensheid. 

Het is dus onze plicht om geen enkel onrecht te dulden en om onze mogelijkheden verder te 

ontwikkelen. Er is geen zekerheid dat we die vrijheid zullen bereiken, maar zolang we er iets aan 

kunnen doen, mogen we de strijd niet opgeven. 



5.9)     Sigmund Freud 
NIET KENNEN 

5.10)   Herbert Marcuse (1898-1979) 

5.10.1)  Situering vanuit de Frankfurter Schule 
In het instituut bestond er een groep denkers die aan een aantal projecten samenwerkten. Ze 

geloofden allemaal dat eenzelfde probleem alleen echt begrepen kan worden als het vanuit 

verschillende gezichtspunten tegelijkertijd bekeken werd. Ze steunden op de psychoanalyse van 

Freud en het historisch materialisme van Marx. Maar dit leek vrijwel onmogelijk want bij Marx gaat 

het om de mens als sociaal wezen, bij Freud de mens als individu. 

Marcuse werkte deze verhouding Marx-Freud verder uit en vervolgens analyseerde hij drie 

maatschappijvormen: het fascisme, het stalinisme en de westerse consumptiemaatschappij. 

5.10.2)  Marx en Freud 
Marcuse vindt de scheiding tussen de twee soorten vervreemding onaanvaardbaar. Je kan jezelf pas 

aanpassen aan een vervreemde wereld, zolang men tegelijkertijd probeert die wereld iets redelijker 

en rechtvaardiger te maken. 

Marcuse vertrekt vanuit de materialistische theorie van Marx en brengt van daaruit kritiek op de 

psychoanalyse. (Details verder lezen in boek) 

5.10.3)  Het fascisme 
Marcuse keek vooral naar de psychologie die deze beweging mogelijk had gemaakt. Ze begonnen aan 

hun studies van de zogenaamde ‘autoritaire persoonlijkheid’. Marcuse stelt hierbij twee thesissen 

op: 

-Wanneer het vertrouwen in de democratische instellingen uitgeput raakt, is men bereid deze leeg 

geworden democratie op te geven en zich aan een ‘sterke leiding’ toe te vertrouwen. 

-Deze autoritaire mentaliteit is geen recent verschijnsel. Om het te bestrijden moet men de 

historische ontwikkeling ervan begrijpen. 

5.10.4)  Het stalinisme 
Volgens Marcuse had men in de Sovjet-Unie de fout begaan het kapitalistische productiemodel over 

te nemen en dat leidde onder de omstandigheden van een onderontwikkelde en verarmde 

maatschppij tot een steeds grotere beperking van de individuele vrijheden en de onderschatting van 

de menselijke behoeften. 

5.10.5)  Het Westen als één dimensionale maatschappij 
Hij gaat uit van volgende stellingen: 

-Het is een maatschappij met één dimensie, namelijk zoveel mogelijk winst maken, de kern van wat 

men tegenwoordig de geglobaliseerde samenleving noemt. Al het andere is daaraan onderschikt. 

Men kan ALLES tot consumptieartikel maken. 

-Het zal heel moeilijk zijn om iets aan deze situatie te veranderen want zelfs de arbeidersklasse is er 

in geïntegreerd. 

-Groepen die nog niet volledig in dit systeem zijn opgenomen, kunnen nog een revolte teweeg 

brengen. 

We moeten van de vervreemding van het bewustzijn tot het bewustzijn van de vervreemding komen, 

willen we opnieuw zicht krijgen op de zin van het leven. 



5.11)   Fritz Schumacher (1911-1977) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten eerste hebben we hier te maken met wat Schumacher een ‘divergerend probleem’ 

noemt. Er worden twee tegenstrijdige oplossingen uitgewerkt. Ofwel kiezen we voor de 

natuur en de preservatie van de aarde, ofwel kiezen we voor het kapitalisme. “Een zo goed 

mogelijke mix natuur/kapitalisme kan nooit tot een fundamentele oplossing leiden voor de 

klimaatverandering.” We moeten dus een welbepaalde ethische keuze maken tussen deze 

twee stellingen omdat we Schumacher’s vierde zijnsniveau, de mens, in deze 

probleemstelling niet kunnen ontlopen. 

Ten tweede zien we dat in Schumacher’s Small is Beautiful, geen enkele structurele 

systeemverandering in staat is om de egoïstische grondtrekken van de mens, die ook in deze 

probleemstelling de oorzaak zijn van de malaise, weg te nemen. Men kan enkel een 

omgeving scheppen waarin dit egoïsme minder gestimuleerd wordt. Maar dit geeft nog geen 

zekerheid dat er een grote verbetering zal komen. We moeten dus vanuit het microniveau, 

een menswaardiger (hier natuurwaardiger) economisch systeem ontwerpen. 

 

 

EINDE LEERSTOF 



Extra: Videofragmenten. 
1) Fragment China 

Het DVD-fragment over hoe ook Chinese studenten voor de drie grote vragen (van o.m. Kant) -wat 

kunnen we weten, doen en hopen?-terug grijpen naar de wortels van hun 

filosofie: http://www.youtube.com/watch?v=ibo7SHK9vaw 

Inzicht: Manier waarop hun voorouders dachten.  

In de video wordt aangetoond hoe mensen in China niet gelukkig zijn ondanks het feit dat ze zeer ver 

gevorderd zijn in de economie. Ze blikken terug op de 3 vragen en hoe hun voorouders over de 

situatie dachten. 

2) Fragment Johan Braeckman 

Leg uit hoe filosoof Johan Braeckman (UGent) in zijn reactie op het idee van een spermabank om de 

intelligentie van de bevolking te verhogen, de drie grote vragen van de filosofie ter sprake brengt. 

http://www.canvas.be/programmas/alleen-elvis-blijft-bestaan/58c6e1d7-6534-4420-9430-

14a1eebff429#panel-epi 

In deze video is men in Amerika gaan proberen het zaad te verzamelen van een slimme mens om zo 

slimme(re) kinderen te hopen verwekken. Maar volgens de genetica is het niet zeker dat enkel het 

sperma van de man voor intelligentie zorgt. Het is 50% afhankelijk van de man en 50% van de vrouw. 

Volgens Braeckman is wijsheid niet enkel te reduceren tot overgedragen slimheid. Je moet ook slim 

voorkomen, volharden in je kennis en ervoor kunnen gaan. Dus je handelen moet mee betrokken 

worden. 

3) Fragment duurzame liefde 

Leg uit hoe duurzame liefde in de betekenis die De Wachter hieraan geeft in zijn boek Liefde als een 

onmogelijk verlangen? a) steunt op de twee elementen die de eerste filosofen deden afstappen van 

mythen: het ontstaan van de filosofie dus en b) tevens de grote vragen van de filosofie opneemt. 

http://www.canvas.be/programmas/reyers-laat/3f1b020f-ba53-49da-890e-

41770ddae372?guid=289861 

De Wachter spreekt over de onmogelijke liefde. “Door de onmogelijkheid van de liefde en het niet bij 

elkaar zijn blijft de nieuwsgierigheid en de drang om bij elkaar te zijn, wat de paradox vergroot.” 

Hij zegt dat door de media en door de ‘Hollywoodiaanse’ media we ons miskijken op de liefde. We 

willen dus de (verkeerde) liefde bereiken die in werkelijkheid volgens hem niet mogelijk is. 

4) Fragment ‘In Gods Naam’ 

Er wordt door Annemie Struyf een zinvraag gesteld aan een zuster. Wat maakt haar gelukkig? Het feit 

dat God bij ons is. “De moment dat God bij ons is, voelen we ons goed.” De zuster verwijst naar het 

hiernamaals. Degene die geloven in God geloven in het bevoorrechte. 

God als de Alwetende (I), Algoede (U), Almachtige (Z). 

5) Fragment IS-strijder wonende in Gent 

Yahijah Kaddari wilde een bom plaatsen in de Israëlische ambassade in Den Haag. Hij zag Joden als de 

vijanden van de Palestijnen. Hij ging verbanden leggen met conflicten die vroeger in de wereld 

gebeurden. Op het moment dat hij radicaal wilde worden, ging hij vragen stellen aan het internet ipv 

aan een imaam. 

http://www.youtube.com/watch?v=ibo7SHK9vaw
http://www.canvas.be/programmas/alleen-elvis-blijft-bestaan/58c6e1d7-6534-4420-9430-14a1eebff429#panel-epi
http://www.canvas.be/programmas/alleen-elvis-blijft-bestaan/58c6e1d7-6534-4420-9430-14a1eebff429#panel-epi
http://www.canvas.be/programmas/reyers-laat/3f1b020f-ba53-49da-890e-41770ddae372?guid=289861
http://www.canvas.be/programmas/reyers-laat/3f1b020f-ba53-49da-890e-41770ddae372?guid=289861


6) Fragment oerstoffen 

Leg uit hoe filosoof en producent Daan Roosegaarde in Reyers Laat van 13/10/14 

(http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/EP_141013_reyers%2Blaat?

video=1.2118244) uiteindelijk opnieuw op de oerstoffen van de presocratici beroep doet? Met welke 

elementen breidt hij het ordenend principe van Heraclitus uit? 

Alternatieve wegverlichting op basis van (water)verf en (zonne)energie, energiebesparende serres 
voor de tuinbouw op basis van warmte (vuur); luchtvervuiling China aanpak met smogstofzuiger (de 
lucht); noodzakelijke rationele (I) verandering naar de toekomst toe, vult hij aan met het belang van 
het relationele (uitvindingen die mensen weer met elkaar in contact brengen: belangrijk ivm U op 
handelen) en het poëtische (belangrijk als insteek naar Z toe.) 

7) Fragment Dimitri Vegas 

Welke kenmerken van een Socratisch gesprek herkende je in de dialoog met Dimitri Vegas. Kon je in 

dit Reyerslaat DVD-fragment ook typische aspecten herkennen die je kan linken met Plato’s ideeën-, 

kennis- en deugdenleer? 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/EP_141020_RL?video=1.212

4677 

Het is geen socratische gesprek omdat de journalist vooral geïnteresseerd is in Dimitri Vegas en niet 

wederzijds. Er is geen relativering van aanvankelijke opvattingen. Hij had de wilskracht om er te 

geraken, moest uit Shanghai komen. Er is een utopie met Tomorrowland. 

8) Fragment Compernolle 

Leg uit hoe in het DVD fragment met neuropsychiater Theo Compernolle (auteur van Ontketen je 

Brein, Lannoo, 2014) aangetoond wordt hoe in de lijn van Descartes' rationalisme de mens via het 

denken tot ware kennis kan komen. In welke mate komt hierbij ook het empirisme opduiken? 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/2.32031 

Compernolle had het over 3 soorten breinen. Het denkbrein (redelijk traag, denkt voor veel dingen), 

het reflexbrein (doet alles in milliseconden) en het archiverend brein (bergt alles op voor later). 

Het reflecterend brein laat ons tot inzicht (I) komen waartoe dieren niet in staat zijn, zowel in heden, 

verleden als toekomst. Het reflexbrein slaat op ons handelen in het nu (U). Het archiverend brein zet 

onze zingeving stop om alle info te laten bezinken en tot wijsheid te komen die zin (Z) verschaft. 

9) Fragment kennisleer Kant 

Dvd-fragment over de mogelijke gevolgen van het gebruik van nieuwe kennisbronnen zoals internet, 

facebook en twitter. Vergelijk met de kennisleer van Kant. 

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

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

geformatteerde harde schijf) van het verstand. 

De nieuwe digitale kennisbronnen steunen veelal op een geformatteerde schijf waarop alleen iets 

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

mogelijke verveling, gevoel van zinloosheid of burnout tot gevolg, valt te vergelijken met de impasse 

na de Kritik der Reinen Vernunft van Kant. Namelijk dat zoals bij Kant, waarheden als het bestaan van 

God, de vrije wil of de onsterfelijkheid vanuit de nieuwe kennisbronnen ook niet aan de orde zijn 

waardoor zoals bij Kant sleutelelementen bij het beantwoorden van de vragen naar uitzicht (bv. 

Rechtvaardigheid) en zinzicht (Bv. geluk, liefde, solidariteit) op de achtergrond geraken. 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/EP_141013_reyers%2Blaat?video=1.2118244
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/EP_141013_reyers%2Blaat?video=1.2118244
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/EP_141020_RL?video=1.2124677
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/EP_141020_RL?video=1.2124677
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/2.32031


10) Fragment Slavoj Zizek 

Wat zegt Zizhek over het probleem rond het milieu problematiek? Vergelijk Zizeks ecologische visie 

met de filosofie van Feuerbach. Hoe zou Marx hierop reageren? 

-Antroproceen: mensheid wordt een geologische factor. Misschien moeten we aanvaarden dat 

natuur niet bestaat. Natuur is rampzalig op zich. We moeten tewerk gaan maar rekening houden met 

sociale discipline.  

-Zizek zegt dat het een zever is. Dit is zoals bij Feuerbach over God hij vond dat het ook zever was. 

Zoals Marx Feuerbach bekritiseerde door te stellen dat je godsdienst van de mensen niet mag 

afnemen zolang je de ware oorzaken van de ellende niet kent en niet beschikt over de middelen om 

de ellende weg te nemen, zo zou Marx waarschijnlijk ook Zizek aanmoedigen om het spontaan 

respect van de mensen voor de natuur niet af te nemen en de ware oorzaak van de (ecologische) 

ellende bloot te leggen. 

Zizek weigert wetenschap en technologie als fundamentele oorzaak aan te geven. Staat zijn oproep 

tot solidariteit dan niet haaks op zijn fatalistische houding ten aanzien van de ecologie. 

11) Fragment Geert Noels 

DVD fragment met Naomi Klein (No Time ) in gesprek met Geert Noels (Econoshock) en Stefan 

Hertmans (Oorlog en Terpentijn): welke elementen in het actuele debat ivm de noodzakelijke make-

over van onze economie, kun je in verband brengen met wat we leerden van Marx? 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/2.36598 

“Als je de economie voor je wint, dan kan er veel veranderen.” Zegt Geert. We moeten een 

verzoening vinden tussen economie en klimaat want als je de economie voor je laat werken zien we 

veel verbeteringen. 

Er is een conflict tussen neoliberalisme en ecologie. Als we het kapitalisme niet aanpassen, zal de 

natuur eraan sterven. Ofwel moeten we een radicale fysieke verandering doorvoeren, ofwel een 

radicale politiek/economische verandering. Dit is voor vele mensen moeilijk te accepteren.  

De rijkste landen hebben de mogelijkheid om te veranderen. Maar dit wordt overschaduwd door de 

derdewereldlanden. Kan dus een burgerprotest misschien iets in actie zetten? 
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