
FILOSOFIE IN DE ORANJERIE II



ANDERS DENKEN! ANDERS WORDEN!
LEVINAS-FOUCAULT-IRIGARAY



•Vooraf

•Emmanuel Levinas

•Michel Foucault

•Luce Irigaray



VOORAF



onderwijs trainingen gesprekken



FILOSOFIE IN DE ORANJERIE I
EEN KENNISMAKING MET
DRIE DUITSE DENKERS



laten we 
het leven 
opvatten 
als een 
kunstwerk

laat het ‘ik’ 
los en leef 
betrokken 
in betrek-
kingen

laten we 
oefenen 
om ons 
leven te 
veranderen



FILOSOFIE IN DE ORANJERIE II
EEN KENNISMAKING MET
DRIE FRANSE DENKERS



POURQUOI PAS L’EXISTENTIALISME?



VAN EXISTENTIALISME NAAR 
DIFFERENTIE-DENKEN



EXISTENTIALISME

DE MENS

• ‘niet-iets’

• bewustzijn

• zijn-voor-zich

• autonomie

• ontwerp

DIFFERENTIE-DENKEN

HET ZELF

• ‘het wordt’

• belichaamd

• zijn-met

• heteronomie

• discours-bepaald



EMMANUEL LEVINAS



LEVEN



“De Hebreeuwse Bijbel vanaf mijn vroegste 
jeugd in Litauen, Poesjkin en Tolstoi, de 
Russische revolutie van 1917, op elfjarige 
leeftijd meegemaakt in de Oekraïne (…). In 
1928-1929 verblijf te Freiburg, waar ik mij 
vertrouwd maakte met de fenomenologie 
(…). Professoraat aan de Universiteit van 
Poitiers en sinds 1967 aan de Universiteit 
van Parijs-Nanterre. Deze bonte opsomming 
is een biografie. Ze wordt beheerst door een 
voorgevoel van de naziverschrikking en de 
herinnering daaraan.”





• een denker van onze tijd

• een tijdperk waarin wij op ‘technisch-
wetenschappelijke wijze in de wereld 
zijn’, na de Shoah…

• in het spoor van Martin Heidegger 

• een analyse van het menselijk bestaan, 
van de ethische dimensie van ons ‘doen 
en laten’

• filosofie als ‘fenomenologie van de 
ervaring van het aangesproken worden 
door de ander’





HET GELAAT VAN DE ANDER
LUISTEREN NAAR

• de Westerse wijsbegeerte heeft als uit-
gangspunt: vrijheid, autonomie en de 
reductie van het Andere tot het Zelf(de) –
ook de ethiek

• de oorsprong van de ethiek, van de filoso-
fie met de heteronomie als grondbeginsel, 
is echter het gelaat van de Ander

• de ander verschijnt weliswaar in de 
(fysicalistisch opgevatte) ruimte als 
‘gezicht’, de Ander spreekt echter vanuit 
de ethische (of ‘metafysische’) dimensie 
als ‘gelaat’

• (leren) luisteren naar het gelaat van de 
Ander dat vraagt: “laat mij zijn!”





PLAATSVERVANGING
GEVOELIGHEID

GENIETING

• leven is genieting van…, voor enige 
reflectie of identiteit van een ‘Ik’

• de gevoeligheid is de voorwaarde voor 
de mogelijkheid van

zowel de weg van de wens van het ‘Ik’ 
om te genieten, het voor-het-zelf, 
behoeftenbevrediging en ‘economie’

als de weg van de gevoeligheid voor / 
het ‘me’ aangesproken voelen door het 
lijden van de ander, het voor-de-ander, 
‘plaatsvervanging’ en ethiek



EMMANUEL LEVINAS

de Ander de ander(e)
gelaat gezicht

| |
plaats- behoefte-

vervanging bevrediging
ethiek ‘economie’

| |
‘mij’ ‘ik’

|
gevoeligheid

|
genieting



MICHEL FOUCAULT



LEVEN



1926
hij wordt geboren op 15 oktober in Poitiers

1970
op 2 december houdt hij zijn inaugurale rede 

als hoogleraar aan het Collège de France

1971
op de Nederlandse televisie

1984
hij overlijdt op 25 juni aan AIDS



HET WERK



(1) archeologische (of epistemologische) 
periode / de jaren zestig

vraag: weten (en macht)?
thema: episteme-analyse

(2) genealogische (of politiek-filosofische) 
periode / de jaren zeventig

vraag: macht/weten?
thema: discours-analyse

(3) ethische (of kritische) periode / de 
jaren tachtig

vraag: subject en macht / weten?
thema: analyse van bestaans-

esthetica, parresia en 
ethos



COLLÈGE DE FRANCE



DE ORDE VAN HET SPREKEN



In iedere maatschappij wordt de  
productie van het spreken tegelijker-
tijd gecontroleerd, geselecteerd, 
georganiseerd en geherdistribueerd
door een aantal procedures die tot 
doel hebben de macht en gevaren 
ervan te bezweren, het gebeurtenis-
karakter ervan te beheersen en de 
drukkende en vreeswekkende 
materialiteit ervan te ontwijken



 uitsluitingsprocedures /  uitsluiting van 
sprekers
de wil tot waarheid
de verstoting van de waanzin
verboden woorden

 interne procedures / beperking van 
spreken
het commentaar
de auteur
de discipline

 selectieprocedures / beperking van 
sprekers
de doctrine
het ritueel 
de sociale toeëigening van het spreken
de spreekgemeenschappen



MACHT

alomtegenwoordig en overal 

productief/werkzaam

een werking van onderen

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

waar macht is, bestaat (ook) verzet



UNIVERSITY OF CALIFORNIA
BERKELEY



GESCHIEDENIS VAN DE SEKSUALITEIT
HET GEBRUIK VAN DE LUST



Een andere geschiedenis 
van de seksualiteit

Van een analyse van seksualiteit als effect 
van, en in relatie tot, waarheid/weten en 
macht, als product van vertoogpraktijken, 
naar een analyse van de manieren waarop 
individuen zichzelf als seksueel verlangend 
subject erkennen, van de waarheidsspelen 
in de verhouding van het zelf tot zichzelf en 
van de wijzen van constituering van het 
zelf tot subject



Moraal en zelfpraktijk

Foucault maakt een onderscheid tussen    
drie dimensies of betekenissen van moraal:

- de (expliciete of impliciete) morele codes

- het feitelijke morele gedrag dat in meer of
mindere mate in overeenstemming is met
deze codes

- de manier waarop je je constitueert tot
moreel subject dat handelt vanuit een
(ver)houding tot de gebodselementen
waaruit de code bestaat = ethiek / ethos



Bestaanskunsten of zelftechnieken

Weldoordachte en welbewuste praktijken 
waarmee de mensen niet alleen gedrags-
regels voor zichzelf vaststellen, maar 
proberen zichzelf te veranderen, hun eigen 
wezen te wijzigen en van hun leven een 
kunstwerk te maken dat bepaalde esthe-
tische waarden meedraagt en aan bepaalde 
stijlcriteria beantwoordt 



Ethiek

Ethiek wordt (door Foucault) opgevat als 
ethos, d.w.z. een houding/praktijk, een 
verhouding tot, respectievelijk een omgang 
met, de bestaande morele voorschriften 
waardoor je jezelf als ethisch subject 
vormt ofwel een kwestie van bestaans-
esthetica, van oefeningen, van ‘techno-
logieën van het zelf’



DE MOED TOT WAARHEID





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, bestaans-
esthetica, technologie van het zelf

- de eis en de bevestiging van de noodzaak
van een ander leven

- het andere leven waarvan het anders zijn
moet leiden naar de verandering van de
wereld

- een ander leven voor een andere wereld



MICHEL FOUCAULT

een analyse van de samenhang 
tussen macht (pouvoir), weten 
(savoir) en zelfwording
een analyse van de manier 
waarop de constituering van het 
zelf binnen discours plaats vindt
een onderzoek naar de moge-
lijkheid om anders in het leven 
te staan



LUCE IRIGARAY



VROUWELIJKE DENKERS
IN DE 20STE EEUW



• Hannah Arendt

(1906-1975)

De menselijke conditie

• Simone de Beauvoir

(1908-1986)

De tweede sekse

• Luce Irigaray

(1932)

Dit geslacht dat niet

(één) is



• Sophie Oluwole

(1935)

Philosoph and oral

tradition

• Sandra Harding

(1935)

The science question

in feminism

• Hélène Cixous

(1937)

Le rire de la Méduse



• Julia Kristeva

(1941)

De vreemdeling 

in onszelf

• Chantal Mouffe

(1943)

Over het politieke

• Donna Haraway

(1944)

Het cyborg manifest



• Martha Nussbaum

(1947)

De breekbaarheid 

van het goede

• Rosi Braidotti

(1954)

Op doorreis

• Judith Butler

(1956)

Genderturbulentie



HET MAN-VROUW ONDERSCHEID 
IN DE WESTERSE WIJSBEGEERTE



‘man’ ‘vrouw’

zelf
rede
geest

bewust
goed

waarheid
werkelijkheid

cultuur
openbare sfeer

activiteit
transcendentie

autonomie

ander
gevoel

lichaam
onbewust

slecht
leugen
schijn
natuur

privé sfeer
passiviteit

immanentie
heteronomie



DE BEAUVOIR IRIGARAY



DE BEAUVOIR

• we worden niet als 
vrouw geboren 
maar tot vrouw 
gemaakt

• laten we een mens / 
als een man 
(l’homme) worden

IRIGARAY

• we worden wel als 
vrouw geboren maar 
dan tot ‘vrouw’ 
gemaakt

• laten we niet een 
mens / als een ‘man’ 
(l’homme) maar een 
vrouw worden



LEVEN



1930

ze wordt geboren in Blaton (België)

1980
Parijs – In de rue Lakanal:
U kunt misschien beginnen met iets over uw leven…
Daar heb ik geen zin in. (…) Maar ik wil wel zeggen 
waarom niet. In de media begin je een hoogleraar, een 
Nobelprijswinnaar of een schrijver toch ook niet te 
vragen: ‘Wat is uw privé-leven? Bent u getrouwd, hebt 
u een maîtresse, hebt u kinderen, hoe is uw seksuele 
leven?’. Aan vrouwen echter wel.

1982

gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit
in Rotterdam

2016

ze woont in Italië





• eerste fase/jaren zeventig:
thema: kritiek op het (fallo)logocen-
trisme van het westerse subject
werk: Ce sexe qui n'en est pas un

• tweede fase/jaren tachtig:
thema: analyse van de voorwaarden 
voor het bestaan van een vrouwelijke
subjectiviteit
werk: Ethique de la différence sexuelle

• derde fase/jaren negentig:
thema: constructie van een intersub-
jectiviteit, die de seksuele differentie 
respecteert
werk: Entre orient et occident



• het project van Luce Irigaray kan worden 
omschreven als het denken van de seksuele 
differentie

• laten we beginnen met de ‘de(con)structie’ 
van het functioneren van het heersende 
filosofische vertoog dat wordt gekenmerkt 
door de onderschikking / uitsluiting / on-
derwerping van het vrouwelijke - het uitwis-
sen van de differentie van de geslachten

• laten wij, vrouwen en mannen, ons daaren-
tegen belichaamd en (dus) van elkaar ver-
schillend denken en (zo) ruimte scheppen 
voor een ‘wij zijn’, ‘wij worden’ en ‘wij 
wonen samen’



• laten we vooral ook door te mediteren 
ons een andere levenshouding eigen 
maken:

Ketenen verbreken, gevangenissen openen,
leugens en illusies ontmaskeren, ja. Maar
kunnen we dat doen zonder eerst terug te
gaan naar de basisbeginselen van het leven
zelf, en vooral naar de eerste en laatste
handeling van het natuurlijke en spirituele
leven, namelijk zelfstandig ademhalen?

Weer leren ademen. (…) Geleidelijk aan
heeft me het ook het bestaan laten zien van
een ander leven, niet in hiernamaals, maar
hier op aarde. Het was mogelijk om heel
anders te leven dan me was geleerd en dan
ik had kunnen bedenken. 



SYNOPSIS



laten we leren 
luisteren naar 
het gelaat van 
de Ander dat 
vraagt: ‘laat 
mij zijn’

laten we de 
orde van 
spreken ver-
anderen om 
anders te 
worden

laten we ons 
open stellen 
voor de ander 
(als ander) en 
dan samen ons 
leven scheppen 



www.janflameling.nl


