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onderwijs trainingen gesprekken



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



ZOON POLITIKON - EGO - DASEIN
12 EN 13 MAART



PROGRAMMA

Zaterdag:

Ochtendsessie (10u30-12u30):

•Vooraf (Programma / Terugblik)

•Inleiding: Aristoteles
Bespreking:
Aristoteles: Politica
Referaat: Na Aristoteles

Lunch

Middagsessie (14u-17u30):

•Inleiding: Van Descartes t/m Sartre
Bespreking:
René Descartes: Meditaties



•Bespreking:
Spinoza: Ethica
Immanuel Kant: Fundering voor de 
metafysica van de zeden
Søren Kierkegaard: Of/Of -Vrees en beven
Friedrich Nietzsche: De vrolijke weten-
schap - Aldus sprak Zarathoestra - Voorbij 
goed en kwaad
Jean-Paul Sartre: Het existentialisme is 
een humanisme

Aperitief / Diner

Avondsessie (20u-21u30)

•Gesprek: De mens: een enkeling?



Zondag:

Ontbijt

Ochtendsessie (9u30-12u30):

•Inleiding: Martin Heidegger
Bespreking:
Martin Heidegger: Zijn en tijd

•Gesprek: Betrokken in betrekkingen?

Lunch

Middagsessie (13u30-15u):

•Gesprek

•Huiswerkopdrachten (Bespreking)



TERUGBLIK



ANTONIO DAMASIO



uitgebreid bewustzijn
‘geweten’

denken
taal

------------------
autobiografisch zelf

bewust / niet-bewust opgeslagen
dispositionele kernzelf-ervaringen

werkgeheugen/autobiografisch geheugen
------------------
kernbewustzijn

[(het gaat om) ‘mij’]
kernzelf
gevoel
emotie

--------------------------
primordiale gevoelens

[‘er zijn’]
protozelf

---------------------
biologische waarde



• Maurice Merleau-Ponty
ons bestaan / verstaan is belichaamd van aard
het lichaam is zelf al in de wereld (être-au-
monde)
existentie betekent co-existentie

• Alva Noë
bewust zijn, i.e. het feit dat we denken en 
voelen en dat de wereld zich aan ons voor-
doet, vereist de gezamenlijke werking van 
hersenen, lichaam en wereld

• Vittorio Gallese
spiegelneuronen zijn de neurale basis van een 
primair intersubjectief interpreterend systeem 
dat ons verbindt met anderen

• Frans de Waal
wij beschikken – net als mensapen - van 
nature over inlevingsvermogen (empathie) en 
zijn in staat tot handelen vanuit medegevoel 
voor een ander



VAN ‘GEMEENSCHAPSWEZEN’ VIA ‘IK’ / 
‘ENKELING’ NAAR ‘IN BETREKKINGEN’







ARISTOTELES

• filosofie als ‘politicologisch project’:

ontwikkeling van vermogens -> houding -> 
voortreffelijkheid van karakter van burgers

•de ‘Academie’ versus het ‘Lyceum’:
de vorming van welgestelde mannelijke  
burgers aan het Lyceum is niet gericht op  
‘het schouwen van vormen’ maar op ‘het in 
vorm komen’, zodat zij voortreffelijkheid van 
karakter zullen tonen wanneer zij politiek 
actief zijn respectievelijk bijdragen aan het 
bestuur van de stadstaat



•biologisch (veld)onderzoek op Lesbos

• ‘(neuro)biologische’ benadering van de ‘ziel’

•de ‘ziel’ (‘fysicalistisch’ opgevat:)
een reeks vermogens die ons van nature 
gegeven – mits door vorming ontwikkeld –
ons in staat stellen om
- samen te (over)leven in welbevinden
- ethisch en politiek verantwoord te han-

delen en op deze wijze de stadstaat te 
redden

eudaimonia

| kinesis

phronesis ->    praxis <- orexis <- aesthesis
| pathe

arete



ETHICA / POLITICA

•ethiek en politiek: ‘twee kanten van dezelfde 
medaille’, het belang van gemeenschapszin 
en burgerschap

Ethica Nicomachea, 1169b20:
(…) een mens is bestemd voor
een leven in de stadstaat, hij is
van nature bestemd om met
anderen samen te leven

Politica, 1253a2:
Hieruit blijkt dat de stadstaat
behoort tot de dingen die van
nature bestaan en dat de mens
van nature een gemeenschaps-
wezen is



POLITICA

•contra Plato:
het gaat niet om één heerser/wetgever 
met inzicht (in rechtvaardigheid) maar 
om bestuur en besluitvorming door voor-
treffelijke mannen/burgers

•de ‘stadstaat’ is een natuurlijk gegeven 
dat zelfredzaamheid (autarkeia) en het 
goede leven mogelijk maakt

•de mens is een levend wezen dat van 
nature in een ‘stadstaat’ leeft, i.e. een 
gemeenschapswezen (zoon politikon)



•de mens is een levend wezen dat kan 
spreken (zoon logon echon) en begrijpt  
wat ‘rechtvaardigheid’ betekent

•gerechtigheid is een wezenlijk kenmerk van 
de stadstaat

•een burger: een ieder die (a) het voorrecht 
geniet te kunnen deelnemen aan wetgeving 
of rechtspraak en (b) streeft naar het 
behoud van de stadstaat

•de stadstaat: een gemeenschap van 
burgers met een bepaalde staatsvorm / 
staatsinrichting (politeia)



•er bestaan zes staatsvormen:

regering |  algemeen |    eigen        
in/door |    belang |   belang

----------------------------------------------------

een persoon |  monarchie |   tirannie

enkelen | aristocratie | oligarchie 

allen |   ‘politeia’ | democratie

•een actief leven is het beste voor de stad-
staat en de mens, een ‘gelukt’ leven is het 
doel van de mens en de stadstaat, dus: 
vorming tot voortreffelijkheid (als houding) 
en burgerschap



NA ARISTOTELES



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 wereld 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

--------------------------

na Aristoteles is er sprake van terugtrekking 
van de filosoof / filosofie uit het publieke / 
politieke domein



VAN DESCARTES T/M SARTRE



VAN DESCARTES T/M SARTRE

•het ‘zelf’ wordt door de denkers van de 
moderne tijd – van Descartes t/m Sartre –
anders opgevat dan in de Oudheid (en de 
Middeleeuwen)

•de moderne filosofen omschrijven het ‘zelf’ 
als
- ik / ik denk (Descartes)
- enkeling (Spinoza)
- rationeel en autonoom subject (Kant)
- enkeling (Kierkegaard)
- voorbij de mens (Nietzsche)
- vrij, redelijk en verantwoordelijk (Sartre)





RENÉ DESCARTES

• filosofie als epistemologisch project

•een combinatie van christelijke geloofswaar-
heden met een moderne natuurwetenschap-
pelijke verklaring van fysische processen

•de uitvinding van de geest als bewustzijn, als 
theater van voorstellingen, als ‘spiegel van de 
werkelijkheid’ 

•Meditaties
- het ‘geboortekaartje’ van de moderne

filosofie
- de presentatie van een nieuw denkkader /

paradigma: mentalistisch, bewustzijns- en
subject-filosofisch van aard



• ‘Tweede Meditatie’:
ik ben, ik besta = een noodzakelijk ware 
gedachte/uitspraak
ik ben een denkend ding (res cogitans): iets 
dat twijfelt, begrijpt, bevestigt of ontkent, wil, 
voorstellingen maakt en ervaart

•maar:
de tweede ‘helder en welonderscheiden 
voorstelling’ blijkt niet te kloppen: wij zijn 
geen ‘denkend ding’ maar een lichaam dat kan 
denken én voelen
en:
is de uitspraak: ‘ego sum, ego existo’ wel de 
passende verwoording van het inderdaad 
onbetwijfelbaar ware, primordiale zijnsgevoel?
is ‘ik’ wel een passend begrip voor het zelf? 





SPINOZA
•het (cartesiaanse) ‘mind-body problem’ wordt 
door Spinoza opgelost:

substantie
god of natuur

[deus sive natura]
attributen

denken uitgebreidheid
| |

modi modi
| |

geest mens lichaam
| |

waar- --> voor- <-- aan-
nemingen stelling doeningen

[conceptiones]      [idea] [affectiones]

•de mens kan (op conceptueel verantwoorde 
wijze) als eenheid van lichaam en geest 
worden opgevat 



•de mens kent, aldus Spinoza (en Aristoteles in 
de Oudheid en Damasio in onze tijd) het 
streven te volharden in zijn bestaan

III, 6:
Elk ding tracht, voor zover het van hem 
afhangt, in zijn bestaan te volharden
III, 7:
Het streven waarmee elk ding in zijn 
bestaan tracht te volharden is niets 
anders dan het werkelijk wezen van dit 
ding zelf

Hoofdstuk XVI, § 2:
Het is de hoogste wet van de natuur dat 
ieder ding, voor zover het in zijn ver-
mogen ligt, in zijn toestand tracht te 
volharden en daarbij alleen rekening 
houdt met zichzelf



•het resultaat:
een voorstel voor een levenshouding (ethos) 
die gekenmerkt wordt door ‘deugen’, d.w.z. 
krachtig in het leven staan, ofwel: streven te 
volharden in het eigen bestaan
een pleidooi voor een staatsbestel waarin het 
een ieder wordt toegestaan te denken wat hij 
wil en te zeggen wat hij denkt

•maar:
‘een ieder’ wordt door Spinoza (anders dan 
Aristoteles) opgevat als een enkeling





IMMANUEL KANT

• filosofie wordt - na de natuurwetenschappe-
lijke ‘herschepping van de wereld’ en de 
‘uitvinding van de geest’ - door Kant opgevat 
als een onderzoek door de rede / in de rede 
naar de voorwaarden voor de mogelijkheid 
van universeel geldige kennisuitspraken en 
morele oordelen
[als je het mij vraagt, is er sprake van een 
cognitivistisch constructionistisch uitgangs-
punt]

•als voorbeeld:
Fundering voor de metafysica van de zeden



deontologisch uitgangspunt:
doen wat je behoort te doen, wat je 
verplicht bent te doen, wat catego-
risch geboden is te doen, wat je 
jezelf gebiedt te doen

de categorische imperatief: 
handel alleen volgens die maxime 
waardoor je tegelijkertijd kunt willen 
dat zij een algemene wet wordt

de autonomie van de wil (als ‘het 
bovenste principe van de zedelijk-
heid’):
de gesteldheid van de wil waardoor 
hij voor zichzelf (onafhankelijk van 
elke gesteldheid van de voorwerpen 
van het willen) een wet is

vrijheid is (als regulatieve idee) de 
voorwaarde voor de mogelijkheid van 
moreel verantwoord handelen



•ofwel:

moreel verantwoord handelen
|

categorische imperatief
|

autonomie van de wil
|

vrijheid

•het zelf / de mens wordt door Kant opge-
vat als een rationeel en autonoom subject





Søren Kierkegaard

•Kierkegaard wordt vaak omschreven als de 
‘vader’, wegbereider of eerste vertegenwoor-
diger van het existentialisme

•bij Kierkegaard is er echter - anders dan bij 
Heidegger en Sartre - sprake van een christe-
lijk existentialisme of existentialistisch 
christen-zijn

•Kierkegaard onderscheidt drie stadia van 
existentie, van mens zijn, van subject-
wording:
- het esthetische stadium
- het ethische stadium
- het religieuze stadium



•het esthetische stadium
een ‘geest-loos’ bestaan, doel van de esthe-
tische manier van leven: plezier, je leeft zoals 
‘men’ leeft, je maakt geen keuzes, resultaat: 
angst en vertwijfeling, die echter ook de over-
gang naar het ethische stadium in zich dragen

•het ethische stadium
‘je zelf zijn’ wordt een opdracht, je maakt een 
keuze, je kiest ‘je zelf’, bewust neem je ver-
antwoordelijkheid voor jezelf, ‘mogelijkheid’ 
en ‘kunnen’ vormen het uitgangspunt, maar: 
het weloverwogen ‘zijn voor zichzelf’ sluit een 
door het kwaad bepaald handelen niet uit, 
schuldbesef met als resultaat: angst en ver-
twijfeling, die echter de overgang naar het 
religieuze stadium in zich dragen



•het religieuze stadium
geloof als uitgangspunt, ‘zijn voor God’, 
overgave aan, en vertrouwen in God ‘voor 
wie alles mogelijk is’, de christen is een 
echt ‘zelf’ - “hij is een verhouding die zich 
tot zichzelf verhoudt, en die zich, terwijl ze 
zich tot zichzelf verhoudt, tot een Ander 
verhoudt” 

•maar:
in alle drie stadia van subject-wording 
wordt het subject door Kierkegaard 
opgevat als een enkeling



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


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 
esthetisch-ethisch project



de mens: een kunstzinnig scheppend 
subject
- de verhouding tussen woorden/taal
en dingen/werkelijkheid: metaforisch
van aard

- de verhouding tussen de mens en de
werkelijkheid: esthetisch van aard

- de mens: een kunstzinnig scheppend
subject

de mens: een waarden scheppend subject
- ‘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 dat wij onszelf

als een waarden scheppend subject
dienen op te vatten



voorbij de mens!
van aap via mens naar ‘voorbij de 
mens’ (“übermensch”):
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 zelfred-
zaamheid en krachtig in het leven 
staan

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

leven
|

instandhouding van het leven
|

‘wil tot macht’



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…





JEAN-PAUL SARTRE

•Jean-Paul Sartre is – met Simone de Beauvoir –
de bekendste vertegenwoordiger van het 
existentialisme : de Franse filosofische 
stroming die na de Tweede Wereldoorlog bij 
een breed publiek populair wordt met de leuze 
‘De mens is vrij, redelijk en verantwoordelijk!’

•op maandagavond 29 oktober 1945 houdt 
Sartre in Zaal Les Centraux, 8 Rue Jean-Goujon 
(dichtbij metrostation Marbeuf) zijn lezing 
L’existentialisme est un humanisme:



•er bestaat een onderscheid tussen
- het être en-soi, het in-zich-zijn van de stof-

felijke dingen
- het être pour-soi, het voor-zich-zijn van

het bewustzijn

•het bewustzijn is een niet-zijn, niet-iets, 
niet(s) [néant]

•het bewustzijn is altijd gericht op iets 
anders, het is bewustzijn van iets – d.w.z. 
intentionaliteit

•het bestaan van de dingen wordt geken-
merkt door immanentie, het bestaan van 
bewustzijn door transcendentie



•de mens kent geen vaste essentie, is 
existentie en ontwerpt zichzelf voort-
durend

•de menselijke existentie wordt geken-
merkt door vrijheid, redelijkheid en 
verantwoordelijkheid

•de mens handelt vaak ‘te kwader trouw’ 
wanneer hij vlucht voor de vrijheid en 
verantwoordelijkheid, voor het voor-zich 
zijn

--------------



•maar:
voor Sartre is de kern van de menselijke 
verhoudingen niet het mede-zijn (zoals 
voor Heidegger en Merleau-Ponty) maar 
het conflict, de ‘heer-knecht’-verhouding
de relatie tussen twee subjecten is er niet 
één van verwantschap maar van vijand-
schap

“Dus dit is nu de hel. (…) de hel,
dat zijn de Anderen ”



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





MARTIN HEIDEGGER

• “Heidegger is de grootste filosoof van 
deze eeuw” (Emmanuel Levinas)

• Heideggers uitgangspunt:
het moderne denken met haar uitgangs-
punt: ‘ik ben, ik besta’ heeft een manier 
van leven opgeleverd die gekenmerkt 
wordt door ‘ikke, ikke, de rest kan stikke’

• filosofie als zijnsverstaan
zou zijnsverstaan niet een geheel ander 
zijnsbesef (kunnen) opleveren?

• het werk: ‘van existentiaal-ontologie 
naar zijnsdenken’



HET WERK



VAN EXISTENTIAAL-ONTOLOGIE 
NAAR ZIJNSDENKEN

• uitgangspunt: 
de vraag naar de zin / waarheid van zijn

• het ‘vroege’ werk

werkwijze: existentaal-ontologie 

resultaat: de mens als erzijn, in-de-
wereld-zijn, geworpen 
ontwerp, relationeel en 
‘tijdlijk’ van aard

werk: Zijn en tijd



• de ‘ommekeer’

• het ‘latere’ werk

werkwijze: zijnsdenken

resultaat: zijn als gebeuren, de mens 
als de hoeder van zijn, taal 
als het huis van zijn, denken 
als dichten

werk: Brief over het ‘humanisme’
resultaat: kritiek op de technisch-

wetenschappelijke manier 
van denken (en leven), 
oproep tot gelatenheid

werk: Gelatenheid





VOORAF

• de ontologische differentie:
we moeten een onderscheid maken tussen 
zijnden en zijn en zijn niet denken als een 
zijnde

• het zijnde dat we telkens zelf zijn, en dat 
onder andere de zijnsmogelijkheid heeft 
van het vragen, noemen we erzijn [Dasein]

• het erzijn is uitzonderlijk doordat het dit 
zijnde in z'n zijn om dit zijn zelf gaat

• zijnsverstaan is zelf een zijnsbepaaldheid 
van het erzijn



ERZIJN

erzijn

• telkens het mijne

• te-zijn of existentie

• in-de-wereld-zijn

erzijn als in-de-wereld-zijn

• het ‘in de wereld ’

• het zijnde dat telkens op de wijze van het 
in-de-wereld-zijn is

• het in-zijn als zodanig



IN DE WERELD

• het tuig als het in het bezorgen tegemoet 
tredende zijnde

• terhandenheid als de zijnsaard van het 
tuig

• bezorgen als de gebruikend-hanterende 
omgang van het erzijn met het binnen-
wereldlijk zijnde

• bezorgen : de zijnsverhouding van het 
erzijn tot de wereld

• ‘in’ betekent wonen bij.., vertrouwd zijn 
met…



MEDE-ZIJN

• erzijn is als zijnde naar zijn aard mede-
zijn

• het binnenwereldlijke op-zich-zijn van de 
anderen is er-mede-zijn

• voorzorg : de zijnsverhouding van het 
erzijn tot het er-mede-zijn

• twee vormen van voorzorg:
de inspringend-beheersende, die de ander de 
‘zorg’ als het ware uit handen neemt en in het 
bezorgen diens plaats inneemt, voor de ander 
inspringt, en     
de vooruitspringend-bevrijdende, die de ander 
helpt in zijn zorg voor zichzelf en voor zijn zorg 
vrij te worden



IN-ZIJN

• erzijn is zijn ontslotenheid

• bevindelijkheid, verstaan en rede ken-
merken als existentialen de oorspronke-
lijke ontslotenheid van het in-de-wereld-
zijn

• bevindelijkheid ontsluit het erzijn in zijn 
geworpenheid, in zijn aangewezenheid 
op de met z'n zijn telkens al ontsloten 
wereld en is de  zijnswijze waarin het 
zich voortdurend aan de ‘wereld’ uit-
levert en zich door de wereld laat 
aanspreken



• verstaan is het existentiale zijn van het 
eigen kunnen-zijn van het erzijn zelf en 
heeft op zichzelf de existentiale structuur 
van ontwerp

• erzijn is primair mogelijk-zijn

• het ontwerp van het oereigen kunnen-
zijn is overgeleverd aan het factum van 
de geworpenheid in het er

• bevindelijke verstaanbaarheid van het in-
de-wereld-zijn spreekt zich als rede uit

• het erzijn heeft taal - de mens toont zich 
als een zijnde dat spreekt



zorg als zijn van het erzijn

• zorg (bezorgen en voorzorg) als zijn van 
het erzijn

• zorg opgevat als zichzelf-vooruit-al-in-
(de-wereld)-zijn als zijn-bij (het binnen 
de wereld tegemoet tredende zijnde)

zijn-ten dode

• de dood is een zijnsmogelijkheid die het 
erzijn telkens op zich moet nemen

• met de dood staat het erzijn zelf oog in 
oog met zijn oereigen kunnen-zijn

• zijn dood is de mogelijkheid van het er-
niet-meer-kunnen zijn



‘SYNOPSIS’



erzijn

‘er’: 

in de wereld / mede

in betrekkingen

(zoon politikon)

‘in’:

gemoed  ->   verstaan   <- rede

gevoel           ontwerp     begrippen

(pathos) (ethos) (logos)

betrokkenheid



‘zijn’:

zorg

bezorgen / voorzorg)

betrokkenheid

zichzelf vooruit 

al in (de wereld) zijn 

als zijn bij…

-----------------

tijdlijkheid

wordingskarakter 





•erzijn betekent door zijn geworpen 
ontwerp zijn

•erzijn betekent ek-sisteren, het staan 
in de klaarte (Lichtung) / waarheid 
van zijn

•erzijn betekent het betrekken van de 
wake, d.w.z. zorg voor zijn

•de mens is niet de heer van het zijnde 
maar de herder/hoeder van zijn

•de mens is zijn een gebuur



•denken luistert, zijn toe(be)horende, 
naar zijn

•denken bouwt aan het huis van zijn

•denken is dichten, het ter sprake 
brengen van het ongesproken woord 
van zijn

• taal is het huis van de waarheid van 
zijn

• taal is het huis van zijn, waarin de 
mens wonend ek-sisteert, doordat hij 
de waarheid van zijn, haar hoedend, 
toe(be)hoort







Heraclitus Lao Zi Meister Eckhart

de houding van |    (n)iets      |  naastenliefde
de mens hangt  |(n)iets doen |   door ledigen
af van zijn ver- |   van zelf     |   van gemoed
houding tot het |

goddelijke |

filosofie is een oefenpraktijk



ZIJNSDENKEN

•zijn als gebeuren / toe-eigening 
(Ereignis)

•denken als zijnsverstaan

•zijnsverstaan als 

- wachten

- los laten

- zich inlaten met het opene

• laten zijn / gebeuren / geboren 
worden





•met de naam ‘gelatenheid’ benoemen wij 
het wachten

•het wachten is een verhouding tot de 
omgeving

•wachten betekent zich inlaten met het 
opene van de omgeving

•het wezen van dit wachten is de gelaten-
heid, in overgave aan de omgeving

•het wezen van het denken is gelatenheid





MARTIN HEIDEGGER

zijnsverstaan zijnsbesef zijnshouding

| |

in vormgeving

verbindingen van bestaan

wording vanuit gevoel

van verbondenheid

-------------------------

anders dan moderne denkers:

geen zorg /

‘enkeling’         betrokkenheid



NA HEIDEGGER
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