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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 
 

 



(I) 
LICHAAM – ZIEL – GEEST? 



PROGRAMMA 

Zaterdag 

Ochtendsessie (10u30-12u30) 

• Vooraf 

• Plato 
Inleiding: Plato 
Bespreking: Faidon – Politeia – Phaedrus 
– Timaeus 

Lunch 

Middagsessie (14u-17u30) 

• René Descartes 
Inleiding: René Descartes 
 



    Bespreking: Meditaties – Passies van de 
    ziel 

Aperitief / Diner 

Avondsessie (20u-21u30) 

• Gesprek: Lichaam, ziel en geest? 

Zondag 

Ontbijt 

Ochtendsessie (9u30-12u30) 

• Dissensus (Aristoteles – Spinoza – 
Nietzsche) 

• Gesprek 

Lunch 











PLATO 
(427-347) 

• de ‘driehoeksverhouding’:    
Socrates - Plato - Pythagoras 

 





PYTHAGORAS 
(570-495) 

• onsterfelijkheid van de ziel 

• zielsverhuizingsleer 

• filosofie als het pad van de reiniging van 
de ziel, als ‘via mystica’ 

• het resultaat:  

 logos in de kosmos is wiskundig van aard 

• de ‘tafel van tegengestelden’  

• en: de stelling van Pythagoras 





SOCRATES 
(470-399) 

• 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 II’ 

Plato: Faidon, 64c-69e: 
• dood = scheiding van lichaam (soma) en 

ziel (psuche) 
• askesis!, ofwel: afwijzing van het lichaam 

als gevangenis van de ziel 
• ascese leidt tot reiniging van de ziel 

(katharsis) 
• reiniging maakt inzicht (noesis), n.l. het 

schouwen van de waarheid, het goede, het 
schone als vormen (idea / eidos), mogelijk 

• inzicht / kennis van deugden (arete): 
matigheid, dapperheid, rechtvaardigheid 

• filosofie is dan ook een oefening in sterven 



noesis 

(schouwen van de vormen) 

| 

katharsis 

(reiniging van de ziel 

| 

askesis 

(afwijzing van het lichaam) 





noesis 

het schouwen 

 | 

dianoia 

het mathematische denken 

       |         episteme 

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

       |        doxa 

pistis 

(‘geloven’) 

| 

eikasia 

(vermoeden) 







DE ‘ZIEL’ (psuche) 

(A) Faidon  

  - lichaam = gevangenis 

  - lichaam-ziel onderscheid: 

      lichaam  |     ziel 

           verlangens |    rede 

             sterfelijk    |    onsterfelijk  

  - resultaat van ‘oefening in  
  sterven’: inzicht / wijsheid 

  - inzicht leidt tot matigheid,  
  dapperheid en rechtvaardigheid 
 - zielsverhuizingsleer 

  



 (B) Politeia    

   - driedeling/eenheid ziel: 

       rede  |    drift |    begeerte 

  onsterfelijk  |sterfelijk|    sterfelijk 

  - resultaat van opleiding tot filosoof: 
  - inzicht / ‘schouwen van vormen’ 
  - politiek leiderschap (als taak) 

 (C) Phaedrus 
 - allegorie van menner en tweespan 

  (D) Timaeus 

 - lichaam = voertuig 

       rede  |    drift |    begeerte 

      hoofd  |   borst |  buik 

   



PLATO 

• filosofie als ‘politicologisch’ project 

• filosofie als een combinatie van 

 - ascetische levenshouding,  

 - schouwen van de waarheid en 

 - politieke opdracht 

• filosofie met een ‘somafobisch’ of 
lichaamsvijandig uitgangspunt 









RENÉ DESCARTES 
(1596-1663) 

• Descartes tracht - uit onvrede met de 
scholastiek, als aanhanger van de 
nieuwe wetenschappelijke benadering / 
verklaring van de natuur en als gelovig 
christen - de Kerk ervan te overtuigen 
dat we het ‘Boek van de Natuur’ eindelijk 
kunnen lezen zoals de Heer het heeft 
geschreven 

• een (poging tot) combinatie van christe-
lijke geloofswaarheden met de moderne 
natuurwetenschappelijke verklaring van 
fysische processen 

 





Maar onmiddellijk daarop besefte ik dat, 
terwijl ik aldus wilde aannemen dat alles 
onwaar is, het noodzakelijk was dat ik, 
die dat dacht, iets was. Ik merkte dat 
deze waarheid: ik denk, dus ik ben zo 
sterk en zo zeker was, dat zelfs de meest 
buitensporige veronderstellingen van de 
sceptici niet bij machte waren haar aan 
te tasten. Daarom meende ik dat ik haar 
zonder enig bezwaar kon beschouwen als 
het eerste uitgangspunt van de filosofie 
dat ik zocht.  





• ik ben, ik besta = een noodzakelijk ware 
gedachte/uitspraak 

• ‘ik’: een denkend ding 

• substantie-dualistisch onderscheid: 

  - geest / denkend ding (res cogitans)  

  - lichaam / uitgebreid ding (res extensa) 

• ik ben een denkend ding (res cogitans): 
iets dat twijfelt, begrijpt, bevestigt of 
ontkent, wil, voorstellingen maakt en 
ervaart 

• de geest ervaart, of: ‘wordt gewaar’ 
(sentit) = eerste vorm van denken  

 

 



• helderheid en welonderscheidenheid als 
criteria voor beoordeling van voorstel-
lingen 

• ideeën: aangeboren, van buiten of door 
mijzelf gemaakt 

• idee ‘god’ -> god bestaat (godsbewijs) 

• vergissen is afhankelijk van twee oorzaken 
die tegelijkertijd tezamen optreden:      
- het kenvermogen / verstand       
- het keuzevermogen of keuzevrijheid / wil 

• een vergissing wordt veroorzaakt door ‘de 
geest die zondigt’ 

 

 



        helder/welonderscheiden   
        voorstellingen 

| 

     oordeelsvermogen 

           |    
 keuzevrijheid     <-> kenvermogen 

           | 

    begrips-     voorstellings-   herinnerings-
 vermogen        vermogen         vermogen 

            | 

       ‘gewaarwording’ 

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

         werkelijkheid 





[in reactie op vragen van Prinses Elisabeth 
van de Palts:] 

• passies  zijn gewaarwordingen van de 
ziel van een uitzonderlijke toestand in 
het lichaam 

• passies maken ons opmerkzaam op iets 
dat ‘belangrijk’ is  

• hoe?                 
door de pijnappelklier als ‘het zenuw-
centrum van de machine van het lichaam 
en de computerkamer van de ziel’ 

• de pijnappelklier - niet het hart - is de 
zetel van de ziel en de hartstochten 
 



gedachten: 

acties/volities 

(wilshandelingen) 

| 

passies 

cognities 

   ziel         gewaarwordingen 

---------  ----------------  pijnappelklier 

lichaam      beweging  

van de (animale) geesten  

in de hersenen en de zenuwen 

| 

spierbewegingen 

zintuiglijke gewaarwordingen 



RENÉ DESCARTES 

• de uitvinding van de menselijke geest als 
bewustzijn / theater van voorstellingen / 
spiegel van de werkelijkheid 

• mentalistisch, bewustzijns- of subject-
filosofisch en rationalistisch uitgangspunt 

• het substantie-dualisme van lichaam en 
geest ofwel: de ‘mind-body problem ’ 

• opnieuw: ‘somafobie’ ofwel lichaams-
vijandigheid 



DISSENSUS 
ARISTOTELES-SPINOZA-NIETZSCHE 



ARISTOTELES 



ARISTOTELES 
(384-322) 

• filosofie als manier van denken, 
manier van leven en ‘politicologisch 
project’ 

• biologisch (veld)onderzoek op Lesbos 

• het ‘Lyceum’ ersus de ‘Academie’  

• colleges gericht op de vorming van 
mannen zodat zij zich een houding 
eigen kunnen maken waardoor ze 
ethisch (en politiek) verantwoord 
‘weten’ te handelen respectievelijk 
‘deugen’ 



DE ZIEL (psuche) 

• (‘metafysisch’ opgevat:) 
bron (arche) / oorzaak (ation) van (a) leven, 
(‘levensadem’) en (b) alle bewegingen van een  
lichaam, vorm/gestalte (morphe /eidos),  
verwerkelijking van mogelijkheid (entelecheia) 

• (‘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 



phronesis 
(verstandigheid) 

 
  arete      -   praxis     -   eudaimonia 

     (‘deugen’)   (handelen)   (‘gelukt leven’) 
  

orexis 
(verlangen) 

  
  aisthesis          pathe       
  (gewaarwording)  (gevoelens) 

 
threptikon 

(voedingsaanleg) 



SPINOZA 



BARUCH SPINOZA 
(1632-1677) 

• één van de belangrijkste filosofen 
uit de geschiedenis van de Westerse 
wijsbegeerte en ongetwijfeld de 
grootste filosoof uit Nederland 

• christen noch jood, maar een vrij-
denker! 

• ‘een denker die zijn tijd ver vooruit 
was’ (Antonio Damasio) 



ETHICA 

• er is sprake van één substantie, i.e.  god 
of natuur, twee attributen, n.l. 
uitgebreidheid en denken, met als ‘modi ’, 
openbaringen of bestaanswijzen: lichaam 
respectievelijk geest 

• er is sprake van eenheid van lichaam en 
geest 

• affecten en concepten vormen samen een  
voorstelling (idea) 

• elk zijnde, voor zover het van hem 
afhangt, streeft in zijn bestaan te 
volharden [= conatus] 



• dit streven vormt het criterium voor de 
adequaatheid van de voorstelling 

• aandoeningen (opgevat als inwerkingen op 
het lichaam of voorstellingen van die 
inwerkingen) kunnen het vermogen tot 
handelen vermeerderen of verminderen 

• kennis van ‘goed’ en ‘kwaad’ is niets anders 
is dan een aandoening van blijheid of 
droefheid voor zover wij ons daarvan 
bewust zijn  

• een ‘ethiek van blijmoedigheid’ 



substantie 

god of natuur 

[deus sive natura]  

attributen 

   denken          uitgebreidheid 

       |       | 

   modi               modi 

       |       | 

   geest       mens     lichaam 

       |       | 

   waar- -->  voor-        <--  aan- 

     nemingen        stelling   doeningen 

[conceptiones]         [idea]        [affectiones] 

• conatus als criterium voor adequatio van idea !  



FRIEDRICH NIETZSCHE 

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


FRIEDRICH NIETZSCHE 
(1844-1900) 

• filosofie als esthetisch-ethisch project: 

 - de mens is een kunstzinnig scheppend 
 wezen 

 - de ‘voorbij mens’ (Übermensch) is een 
 een wezen dat zichzelf en zijn waarden 
 schept 

 - het zelf is als een kunstwerk  

• Aldus sprak Zarathoestra / kritiek op 
lichaamsverachting! 



ALDUS SPRAK ZARATHOESTRA 

Maar wie ontwaakt is, wie weet, zegt: 
lichaam ben ik geheel en al, en niets 
daarbuiten; en ziel is enkel een woord 
voor iets van het lichaam. (…)  

“Ik’ zeg je en je bent trots op dit word. 
Maar groter is – wat je niet wilt geloven – 
je lichaam en zijn groot verstand: dat zegt 
niet ik maar doet ik. (…) 

Achter jouw gedachten en gevoelens, mijn 
broeder, staat een machtig gebieder, een 
onbekende wijze – deze heet Zelf. In jouw 
lichaam huist hij, jouw lichaam is hij. 

 



EEN LICHAAM MET HERSENEN! 
20 EN 21 FEBRUARI 


