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GESCHIEDENIS VAN HET ‘ZELF’
VAN PLATO TOT LUCE IRIGARAY

•Weekeinde 1 (23 en 24 
januari):
Lichaam – ziel – geest?

•Weekeinde 2 (20 en 21 
februari):
Een lichaam met hersenen!



•Weekeinde 3 (12 en 13 
maart)
Van gemeenschapswezen 
via ‘ik’ naar erzijn

•Weekeinde 4 (9 en 10 
april)
Zorg voor het zelf

•Weekeinde 5 (21 en 22 
mei)
Hedendaagse levenskunst



ZORG VOOR HET ZELF



PROGRAMMA

Zaterdag:

Ochtendsessie (10u30-12u30):

•Vooraf (Programma / Terugblik)

•Inleiding: Socrates
Bespreking:
Plato: Alcibiades I
Referaat: Diogenes van Sinope

Lunch

Middagsessie (14u-17u30):

•Inleiding: Epicurus
Bespreking:
Epicurus: Brief over het geluk



•Inleiding: Filosofie in Rome

•Bespreking:
Cicero: Gesprekken in Tusculum
Seneca: Brieven aan Lucilius

•Inleiding: Filosofie in de Renaissance

•Bespreking:
Desiderius Erasmus: Handboek van de 
christensoldaat
Michel de Montaigne: Essays

Aperitief / Diner

Avondsessie (20u-21u30)

•Gesprek: Zorg voor mezelf?



Zondag:

Ontbijt

Ochtendsessie (9u30-12u30):

•Inleiding: Friedrich Nietzsche
Bespreking:
Bespreking: Verzameld werk

Lunch

Middagsessie (13u30-15u):

•Gesprek

•Huiswerkopdrachten (Bespreking)



TERUGBLIK



De Oudheid:
Het zelf wordt opgevat als 
een levend wezen dat in 
gemeenschap met anderen 
leeft (zoon politikon)

De moderniteit:
Het zelf wordt opgevat als
- ik
- enkeling
- rationeel en autonoom
- enkeling
- danser zonder partner
- vrij en redelijk



Onze tijd:

• het zelf wordt – door (en 
in het spoor van) Martin 
Heidegger – opgevat als
- in wording
- in verbindingen

• vormgeving van het 
bestaan vanuit het besef 
dat je in betrekkingen 
bent en vanuit een gevoel 
van betrokkenheid



ZORG VOOR HET ZELF



LEVENSKUNST



LEVENSKUNST

filosofie wordt in de Oudheid opgevat als

•zorg voor zichzelf / epimeleia heautou
met ‘Ken u zelf’ (gnothi seauton) als 
uitgangspunt 

• levenskunst / technè tou biou,  met een 
‘tot bloei gekomen leven’ (eudaimonia) 
als doel

•een therapie van (de verlangens van) de 
ziel / psuchès therapeia, met ‘gemoeds-
rust’ (ataraxia) als effect







SOCRATES

• er kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen

- ‘Socrates I’ – die optreedt in de 
vroege dialogen van Plato zoals 
Protagoras en Apologie

- ‘Socrates II’ – die optreedt in de 
door Plato in zijn ‘middle period ’ 
geschreven werken als Faidon en 
Politeia



I | II

(1)

ethiek | metafysica

| kenleer

| ethiek
(2)

- | vormenleer
(3)

geen kennis | inzicht
(4)

- | ziel
| (als drie-eenheid)



I | II
(5)

- | wiskundige
(6)

‘populistische’ | ‘elitaire’
filosofie | filosofie

(7)

- | politieke
| filosofie
(8)

homo-erotiek |    homo-erotiek 
| gebaseerd op liefde 
| voor schoonheid als 
| transcendente vorm



I | II
(9)

dienstbaar | religiositeit

aan godheid |   contemplatie
| mystiek

(10)

dialogisch | overdracht 
onderzoek |  van waarheid

• ‘Socrates I’: historisch figuur?

• ‘Socrates II: de ‘pythagoreeër’ Plato!



SOCRATES

• hij stelt vragen die onderzoek (elenchos) 
mogelijk maken

• het onderzoek is ‘dialogisch’ van aard

• hij werkt als een vroedvrouw – hij laat de 
waarheid geboren worden (maieutike 
techne)

• hij maakt het mogelijk dat de ziel zich 
herinnert hoe de werkelijkheid wezenlijk is 
(anamnesis)

• hij roept op tot zorg voor het zelf (epime-
leia heautou) met ‘ken u zelf’ (gnothi 
seauton) als uitgangspunt 



• (voorbeelden van) vraagstukken:
- hoor je er niet voor te zorgen dat je 

in je handelen voortreffelijkheid van 
karakter toont? zo ja, doe je dat ook?

- hoort de stadstaat niet goed bestuurd 
te worden? zo ja, is dat nu het geval?

• maar:
geen oproep tot deelname aan besluit-
vorming, rechtspraak en/of bestuur van de 
stadstaat







DIOGENES VAN SINOPE

•de man in de ton, de ‘gek geworden Socrates’, 
de man die als een hond leefde

•het kynisme kan worden opgevat als
een voorbeeld van parrèsia (waarheids-
spreken of vrijmoedig spreken
een onderzoek naar wat nuttig is voor het 
leven
een leven in overeenstemming met de regels 
die je voor jezelf hebt opgesteld met als 
beginsel: ‘verander de waarde van de munt!’, 
i.e. de gewoonten, gebruiken, wetten
een vorm van levenskunst, bestaansesthetica, 
technologie van het zelf



de eis en de bevestiging van de noodzaak van
een ander leven waarvan het anderszijn moet
leiden naar de verandering van de wereld,
een ander leven voor een andere wereld

•maar:
geen deelname aan besluitvorming, recht-
spraak en/of bestuur van de stadstaat





EPICURUS VAN SAMOS

• filosofie als levenskunst, als een therapie van 
verlangens (begeerten/angsten)

•Epicurus biedt zijn volgelingen de mogelijk-
heid van een manier van leven dat geken-
merkt wordt door gemoedsrust of ‘opgeruimd 
gemoed’ (ataraxia)

•het resultaat:
een leven in de tuin (kepos), in een leef- en 
leergemeenschap met Epicurus als leider 
(‘guru’) en slaven en vrouwen als leden



een leven waarin de goden geen rol spelen,
een leven na de dood niet bestaat en lust 
(hêdonê) het uitgangspunt en doel van het
gelukkige leven is

vrij van angst voor de goden en de dood is er
sprake van gemoedsrust of ‘opgeruimd
gemoed’ (ataraxia)

•maar ook:
‘wat aan gene zijde van de muren gebeurt, is 
niet onze zaak’
geen deelname aan besluitvorming, recht-
spraak en/of bestuur van de stadstaat







FILOSOFIE IN ROME

• de grote hellenistische filosofische scholen 
in Griekenland en Rome - het epicurisme, 
het stoïcisme en het scepticisme – vatten 
filosofie op als
- levens- en geneeskunst
- een therapie met logische strengheid 

en argumentatieve helderheid / con-
sistentie als instrumenten

- een therapie van opvattingen en 
verlangens / begeerten met als doel: 
gemoedsrust of ‘opgeruimd gemoed’ 
(ataraxia)



• het uitgangspunten van de filosoof / genees-
heer:
- een diagnose van het ziektebeeld
- een opvatting van gezondheid
- een notie van geëigende filosofische 

procedure/methode/therapie

• het voor de scholen gemeenschappelijke doel 
van de therapie is ataraxia (onverschrokken-
heid, onverstoorbaarheid, gemoedsrust of 
opgeruimd gemoed)

• het doel wordt echter via verschillende wegen 
bereikt:
- het epicurisme / hedone (genieten)
- het stoïcisme / apatheia (‘zonder gevoelens’) 
- het scepticisme / epoche (opschorting)





CICERO

•een groot redenaar, staatsman, advocaat en 
filosoof

•als filosoof is hij een vertegenwoordiger van 
het Romeinse eclecticisme :
- kennistheoretische vraagstukken behan-

delt hij als een scepticus behorende tot de
‘Nieuwe Academie’ (van Arcesilaus en Car-
neades) met als uitgangspunt de ‘doctrine 
of probability’

- op politiek-filosofisch terrein toont hij zich 
eerder een ‘peripateeër’

- op ethisch gebied is hij een uitgesproken 
tegenstander van de epicuristen en een 
aanhanger van de ‘midden Stoa’







SENECA

•een groot redenaar, politicus, advocaat en 
filosoof

•de ‘leraar van de tiran / souffleur van de 
zonnevorst’

•als filosoof is hij - met Marcus Aurelius en 
Epictetus - een vertegenwoordiger van de 
jonge Stoa

•kenmerken van de leefwijze van de stoïcijn:
- leven in overeenstemming met [de werk-

zaamheid van de rede (logos) in] de 
natuur

- omgang met lotsbeschikking (fatum), i.e.



‘er gebeuren dingen waarop je geen 
invloed hebt, laat je daar niet door van 
de wijs brengen’

- leven in een toestand van apatheia, 
een soort ongenaakbaarheid voor 
emoties, die gemoedsrust (ataraxia) 
als effect

•de therapie is dan ook gericht op het 
voorkomen van de rol van hartstochtelijk-
heid bij oordeelsvorming en van het 
gebruik van op hartstochten gebaseerde 
intuïties als ethische grondslagen





CHRISTELIJKE LEVENSKUNST





DE RENAISSANCE

• het is de overgangsperiode van de Middel-
eeuwen naar de moderne tijd

• het is de tijd van
de bloei van de kunst (schilderkunst, beeld-
houwkunst, architectuur)
de ontdekkingsreizen
het begin van de wetenschappelijke revolutie
de hernieuwde ontdekking en bestudering 
van de klassieke Oudheid
het afscheid van filosofie als scholastiek, als 
‘dienstmaagd van de theologie’

• het is de tijd van Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Columbus, Galileo, Machiavelli, Martin 
Luther en…





DESIDERIUS ERASMUS

• de schrijver van Lof der Zotheid (1511) 
waarin hij op ironische wijze felle kritiek 
levert op de eigentijdse maatschappij door te 
laten zien hoe volslagen zot rechtsgeleerden, 
filosofen, theologen, monniken, bisschoppen, 
kardinalen, pausen, hovelingen en vorsten 
zich gedragen

• een voorstander van ‘philosophia christiana’ : 
een opvatting van het christendom, waarbij 
weinig waarde gehecht wordt aan dogma-
tische leerstukken en kerkelijke ceremonies 
en de christelijke naastenliefde zeer serieus 
genomen wordt – zie zijn Handboek van de 
christensoldaat







MICHEL DE MONTAIGNE

• (voormalig) magistraat, kasteelheer en 
schrijver van de Essais waarin hij op een 
persoonlijke en openhartige manier ver-
schillende kwesties bespreekt en daarmee 
een nieuw literair genre, de essayistiek, in 
het leven roept

• een vertegenwoordiger van het Renais-
sance-humanisme 

• voor hem waren (achtereenvolgens) de 
stoïcijn Seneca, de scepticus Pyrrho (Que 
sais-je? ) en Socrates (gnothi seauton) zijn 
voorbeelden







http://www.doristrips.com/2006Pix/near_sils_maria_8718.jpg
http://www.doristrips.com/2006Pix/near_sils_maria_8718.jpg


1844: geboren op 15 oktober in 
Rocken, de zoon van een dominee

1869: hoogleraar in Basel, vriend-
schap met Richard Wagner

1872: De geboorte van de tragedie
1879: einde hoogleraarschap, geen 
vrienden meer met Wagner, begin 
van een ‘nomadisch’ bestaan

1881: (eerste) verblijf in Sils-Maria

1882: april tot november: verliefd 
op Lou Salomé

1886: Voorbij goed en kwaad
1889:  ‘geistiger Zusammenbruch’ 
(in Turijn), leven als ‘plant’, ver-
zorgd door zijn moeder en zuster

1900: hij overlijdt op 25 augustus





periode 1869-1879 1879-1889

levenswijze sedentair nomadisch

wijsgerige
oriëntatie

pessimistische
wilsmetafysica

vrolijke
wetenschap

schrijfstijl essay aforisme

muzikale
smaak

Richard Wagner
Tristan und Isolde

Georges Bizet
Carmen







FRIEDRICH NIETZSCHE

•een keerpunt in de ontwikkelingen van de 
Westerse filosofie

• in zijn werk vindt een deconstructie plaats van 
het Westerse denken
- kritiek op het platoons-christelijk uitgangs-

punt: op de fascinatie voor de ziel, de dood, 
de hemel en het verstand en op de zelfver-
loocheningsmoraal

- kritiek op het cartesiaans-kantiaans uit-
gangspunt: op de ‘soma-fobie’ en de ver-
heerlijking van de ‘a-pathie’

• filosofie wordt door Nietzsche opgevat als 
levenskunst, als esthetisch-ethisch project



LEVENSKUNST

• de mens is een kunstzinnig scheppend 
wezen / het leven is als een kunstwerk

• ‘god is dood’ / het leven is een kwestie 
van zelfbeschikking / ‘worden wie je 
bent!’ / tegen het nihilisme

• herwaardering van het leven, op aarde, 
belichaamd en door gevoel bepaald

• het perspectivisme / alles is een kwestie 
van interpretatie

• (wil tot) macht denken





DE GEBOORTE VAN DE TRAGEDIE

de ontwikkeling van de kunst is nauw 
verbonden met de tweeledigheid van het 
apollinische en het dionysische – twee 
aandriften / fysiologische verschijnselen, 
artistieke krachten:

het apollinische :

de droom: voorwaarde voor alle beeldende 
kunst, Apollo: de god van het beeldend 
vermogen en het waarzeggende

met behulp van droombeelden vormt de 
mens zich een voorstelling van het leven, 
oefent hij zich in het leven



het dionysische :

de roes: voorwaarde voor de niet-
beeldende kunst van de muziek (zang en 
dans), Dionysos: de god van de roes, 
drank, extase en waanzin 

in de extase verschuift het subjectieve 
naar de achtergrond, vindt de verzoening 
van de mens met de natuur plaats, be-
hoort de mens tot een hogere gemeen-
schap:

“een ieder voelt zich met zijn naaste niet  
alleen verenigd, verzoend, versmolten, 
maar één”



• de tragedie wordt geboren uit hun weder-
zijdse bevruchting

• het dionysische komt in de muziek naar 
voren, het roept voorstellingen noch 
gedachten op maar beroert het lichaam 
onmiddellijk en zet het aan tot dansen

• het apollinische drukt zich uit in de 
maskers, de gezangen en het verhaal, 
d.w.z. in alle betekenisdragende elemen-
ten – deze structureren de dionysische 
chaos

• de dionysische inhoud komt pas tot aan-
schijn in de apollinische verbeelding

• ‘uit de roes ontstaat de droom’



• de rol van het koor (als intermediair)

• de ‘dood van de tragedie’:

- de verdwijning van het koor

- de doodsteek voor de vroegere 
tragedie, n.l. de socratische verheer-
lijking van de deugd:

‘Deugd is weten; zondigen kan men 
alleen uit onwetendheid; gelukkig is 
alleen de deugdzame’

- Socrates als het prototype van de 
redelijke mens 

- de geboorte van de filosofie als 
theoreia





‘OVER WAARHEID EN LEUGEN
IN BUITENMORELE ZIN’

• een essay

• ding -> zenuwprikkel -> beeld -> woord

• metaforische verhouding tussen woorden / 
taal en dingen / werkelijkheid

• esthetische verhouding tussen de mens en 
de werkelijkheid

• de mens: een kunstzinnig scheppend 
wezen

• onderscheid tussen intuïtieve mens en 
redelijke/stoïsche mens





DE VROLIJKE WETENSCHAP /
§ 125 ‘DE DOLLE MENS’

• een aforisme

• implicaties / besef van de betekenis van de 
uitspraak: ‘God is dood’:
‘God’ is de naam voor de schepper van (a) de 
schepping en (b) een waardensysteem dat de 
mens als leidraad dient in het leven
‘God is dood’ betekent het afscheid van een 
met gehoorzaamheid aan god verbonden 
systeem van geboden / verboden, waarden en 
leefregels



‘God is dood’ betekent dat wij onszelf als
een waarden scheppend subject dienen op
te vatten

• het aforisme keert zich tegen het nihilisme

• het is de oproep om zelf waarden te 
scheppen en een (eerste) oproep om ‘wil 
tot macht’ te zijn





ALDUS SPRAK ZARATHOESTRA

• een ‘evangelie’: een in verzen geschreven 
verhaal over een prediker en profeet die na 
jaren van meditatie van de berg is neerge-
daald om zijn wijsheid met de wereld te 
delen

• een reeks preken waarin Zarathoestra de 
mensen onder meer oproept
- te beseffen dat ‘God’ dood is 
- ‘voorbij de mens’ te worden
- het lichaam niet langer te verachten
- je voor te stellen wat het zou betekenen

voor de vormgeving van je bestaan als er
sprake zou van de ‘eeuwige terugkeer van
het gelijke’



de “übermensch”: 

van aap via mens naar ‘voorbij de 
mens’ 
het kunstzinnig scheppend wezen 
dat zichzelf schept, dat wordt wat 
zij/hij is: een lichaam dat op aarde 
leeft en voelend weet dat het gaat 
om zelfredzaamheid en krachtig in 
het leven staan

maar:

voelt het kunstzinnig scheppend 
wezen compassie of karuna ?





• contra filosofie (als cognitivisme)

• het perspectivische als grondvoorwaarde 
voor het leven

• perspectieven/waardenschattingen zijn 
uitdrukking van de werkzaamheid van 
het instinct, ofwel: fysiologische 
vereisten voor de instandhouding van 
een bepaald soort leven 

• de maatstaf: levensbevorderend of  
soortbehoudend?

• filosofie:

- anticipatie op een these, een inval, 
een ‘ingeving’, een hartewens

- een zelfbekentenis, onbewuste 
memoires, van de filosoof



• vraagtekens bij ‘ik denk’

• alles is een uitdrukking van de ‘wil tot 
macht’:

leven
|

instandhouding van het leven

|

‘wil tot macht’



HET LEVEN ALS EEN KUNSTWERK!

• vat de mens op als een kunstzinnig 
scheppend wezen

• vat het leven op als een kwestie van 
ontwerp

• vat het menselijk bestaan op als leven 
op aarde, belichaamd en door gevoel 
bepaald

• vat het bestaan op als een krachten-
veld

• wees krachtig!

• alles is een kwestie van interpretatie



Nietzsche’s werk levert 
weliswaar een over-
tuigend pleidooi op 
voor dansend denken 
en dansend leven maar 
hij vat de dansende 
mens op een danser 
zonder partner…



NA NIETZSCHE



HEDENDAAGSE LEVENSKUNST
21 EN 22 MEI


